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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG  ZGŁOSZONYCH W RAMACH 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU 

TURYSTYKI WODNEJ 

(w wersji z dnia 7 grudnia 2012 r.) 

 

L.p. Podmiot 
zgłaszający 

Jednostka 
redakcyjna 
ustawy/           
uwaga o 
charakterze 
ogólnym 

Treść opinii/uwag Ocena zasadności 
zgłoszonych uwag 

§ 1 
1 Polski Klub 

Morski w 
Gdańsku 

§ 1 ust. 1 
 

Wprowadzić zmianę w określeniu uprawnień na określenie kompetencji lub 

kwalifikacji. Treść zapisu po proponowanej zmianie: „Wymagania niezbędne do 

uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w 

szczególności dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa 

oraz odpowiadający im zakres kompetencji (względnie kwalifikacji) do 

prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych". 

NIEZASADNA 
Stosowane jest nazewnictwo 
zgodne z ustawą z dnia 21 
grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej 
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2 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 1 ust. 3 

Wprowadzić korektę zapisu na „wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie 

egzaminu", 

NIEZASADNA 
Stosowane jest 
sformułowanie zgodne z 
zapisami art. 37 a ust. 15 pkt. 
3 ustawy o żegludze 
śródlądowej 

§ 2 

3 Jacek Pytkowski 
 

§ 2 

W § 2 dodać ust. 5 w brzmieniu nawiązującym do brzmienia ust. 1: 

5. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do 

uprawiania turystyki wodnej są takie dokumenty potwierdzające posiadanie 

zawodowych uprawnień do kierowania statkami w żegludze śródlądowej albo 

statkami lub okrętami w żegludze morskiej, stosownie do zakresu tych 

zawodowych uprawnień. 

albo w bardziej czytelnej i poprawniejszej językowo formie: 

5, Dokumenty potwierdzające posiadanie zawodowych kwalifikacji do 

kierowania statkami w żegludze śródlądowej albo statkami lub okrętami w 

żegludze morskiej, uznaje się za dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w 

ust 1, stosownie do wynikających z nich uprawnień. 

 

po ust. 5 dodać ust. 6 w brzmieniu; 

NIEZASADNA 
 
Zaproponowany przepis, tj. 

dodanie ust. 5, jest niezgodny 

z art. 37a ust. 3 ustawy o 

żegludze śródlądowej, który 

stanowi: „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.”  
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6.  Świadectwa kwalifikacji w zakresie uprawiania turystyki wodnej uzyskane w 

organizacji żeglarskiej lub motorowodnej o zasięgu międzynarodowym lub 

mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej uznaje się za 

dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, w zakresie opisanym na 

tych świadectwach 

 

 

 

 

Zwrócił ponadto uwagę, że w uzasadnieniu do projektu z dn. 7.12.2012 r. napisano, iż 

proponuje „honorowanie zawodowych uprawnień do prowadzenia statków także 

w obszarze turystyki wodnej a pominięto całkowicie mój postulat honorowania 

ICC. 

NIEZASADNA 
Kwestia wskazana w 
zaproponowanym ust. 6 jest 
regulowana przez ustawę o 
żegludze śródlądowej w 
art. 37a ust. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASADNA 
Uzasadnienie do projektu 
rozporządzenia zostanie 
uzupełnione. 
 

4 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 2 ust. 1 

Projekt niepotrzebnie łączy stopień dotychczasowy stopień 2 i 3 - Sternik 

Jachtowy (SJ) z Jachtowym Sternikiem Morskim (JSM) oraz Starszy Sternik 

Motorowodny (SSM) z Morskim Sternikiem Motorowodnym (SSM) gdy 

tymczasem w celu uproszczenia systemu bardziej wskazane było by połączenie 

stopni 3 i 4 (JSM z Kapitanem Jachtowym (KJ) i MSM z Kapitanem 

Motorowodnym (KM) z uwagi na to, że procedury uzyskiwania stopnia 3 i 4 były 

Uwaga uwzględniona , z tym, 
że w przypadku stopni 
motorowodnych 
pozostawiono nazwę patentu 
„motorowodny sternik 
morski” 
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niemal identyczne od 1997 roku (a nawet wcześniej) a znacznie się różniły od 

procedury uzyskiwania drugiego a zarazem pierwszego morskiego stopnia 

(Sternik Jachtowy i Starszy Sternik Motorowodny). Projekt niepotrzebnie 

komplikuje nazewnictwo co będzie wprowadzało w błąd wodniaków.  

Sugeruje się stosowanie nazewnictwa tradycyjnego i przyjęcie następującej 

treści § 2.1: „Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie 

uprawnień do uprawiania turystyki wodnej są patenty: 1) żeglarza jachtowego; 

2) sternika jachtowego; 3) kapitana jachtowego; 4) sternika motorowodnego; 

5) starszego sternika motorowodnego; 6) kapitana motorowodnego; 7) 

mechanika motorowodnego." 

5 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 2 ust. 1 

Projekt niepotrzebnie łączy stopień dotychczasowy stopień 2 i 3 - Sternik 

Jachtowy (SJ) z Jachtowym Sternikiem Morskim (JSM) oraz Starszy Sternik 

Motorowodny (SSM) z Morskim Sternikiem Motorowodnym (SSM) gdy 

tymczasem w celu uproszczenia systemu bardziej wskazane było by połączenie 

stopni 3 i 4 (JSM z Kapitanem Jachtowym (KJ) i MSM z Kapitanem 

Motorowodnym (KM) z uwagi na to, że procedury uzyskiwania stopnia 3 i 4 były 

niemal identyczne od 1997 roku (a nawet wcześniej) o znacznie się różniły od 

procedury uzyskiwania drugiego a zarazem pierwszego morskiego stopnia 

(Sternik Jachtowy i Starszy Sternik Motorowodny). Projekt niepotrzebnie 

komplikuje nazewnictwo co będzie wprowadzało w błąd wodniaków.  

Jw. 
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Dlatego też zdecydowanie sugerowane jest dostosowanie nazewnictwa 

tradycyjnego i przyjęcie następującej treści § 2. 1: 

 „Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do 

uprawiania turystyki wodnej są patenty: 1) żeglarza jachtowego; 2) sternika 

jachtowego; 3) kapitana jachtowego; 4) sternika motorowodnego; 5) starszego 

sternika motorowodnego; 6) kapitana motorowodnego; 7) mechanika 

motorowodnego” 

6 Piotr Nowacki § 2 ust. 1 Wprowadzić zapis: 

§ 2.1 Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień 

do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba 

powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty: 

1) żeglarza jachtowego; 

2) sternika jachtowego; 

3) jachtowego sternika morskiego; 

4)kapitana jachtowego; 

5) sternika motorowodnego; 

6) starszego sternika motorowodnego; 

7) morskiego sternika motorowodnego; 

8) kapitana motorowodnego; 

NIEZASADNA 
 Propozycja ta sprowadza się 
do przywrócenia rozwiązań 
istniejących w poprzednim 
stanie prawnym, co nie jest 
zgodne z koncepcją systemu 
patentów przyjętym w 
projekcie. Projektodawca 
projektując nowy system 
patentów wziął pod uwagę 
poszerzenie zakresu 
możliwości uprawiania 
turystyki wodnej bez 
posiadania dokumentu 
kwalifikacyjnego: 
-  na jachtach żaglowych z 5 m  
do 7,5 m długości kadłuba,  
- na jachtach  motorowych z 
5  kW do  10 kW mocy silnika. 
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9) mechanika motorowodnego. Zwrócono przy tym uwagę, że 
zwiększenie zakresu 
uprawnień nie spowodowało 
znaczącego  wzrostu liczby 
wypadków na wodzie. 

7 Andrzej 
Grzebień 

§ 2 ust. 1  Wątpliwości co do wieku osób do uprawiania turystyki wodnej na jachtach do 

7,5 m (ustawa o żegludze nie wprowadza wprost zapisu dotyczącego wieku 

osoby nabywającej te uprawnienia i nic nie mówi o ograniczeniu uprawnień w 

zależności od wieku). 

NIEZASADNA  
Zakres regulacji 
przedmiotowej materii jest 
określony w art. 37 a ust. 3 
ustawy o żegludze 
śródlądowej, kryterium 
regulacji jest  ograniczenie 
długości jachtu a nie wiek. 

8 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 2 ust 1 pkt.  
2 
 Wprowadzić zmianę nazwy patentu żeglarskiego z „Jachtowego Sternika 

Morskiego" na „Sternika Jachtowego" 

 
ZASADNA 
Prawodawca planuje zmianę 
nazewnictwa patentów 
jachtowych przy zachowaniu 
proponowanej ilości stopni 
jachtowych i motorowodnych 

9 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 2 ust. 1 pkt. 
5 

W pkt. 5 zmienić z „motorowodnego sternika morskiego” na „starszego sternika 

motorowodnego” 

NIEZASADNA 

Uzasadnienie jak w pkt 6. 

10 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 2 ust. 1 pkt. 
6 

Zmienić na „morskiego sternika motorowodnego” 

Adekwatnie nadać  kolejny punkt - pkt. 7 „kapitana motorowodnego” i pkt. 8 

„mechanika motorowodnego” 

NIEZASADNA 

Uzasadnienie jak w pkt 6. 

11 Wojciech 
Bartoszyński § 2 ust. 1 

pkt.7  
 

Wykreślić z § 2 ust. 1 punkt 7 oraz cały § 11 a także wzór patentu z zał. nr 2 i 

wymagania egzaminacyjne - § 5 oraz w § 19 ust. 1 - wykreślić punkt 5) 

NIEZASADNA 

Projektodawca ograniczył 
liczbę patentów 
odnoszących się do obsługi 
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siłowni do jednego (w 
poprzednik stanie 
prawnym był jeszcze 
motorzysta motorowodny). 
Dalsza rezygnacja z 
regulowania tego 
zagadnienia jest w ocenie 
projektodawcy 
nieuzasadniona. 
Dodatkowo całkowita 
rezygnacja z regulowania 
tych zagadnień budzi 
wątpliwości, co do 
zgodności z art. 89 ustawy o 
sporcie. 

§ 3 

12 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 3 Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji") 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie, z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa.  

13 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 3  
 

Wniosek o całkowitą likwidację licencji na holowanie. NIEZASADNA 
Uzasadnienie jw. 

14 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 3  
 

Wniosek o całkowitą likwidację licencji na holowanie. NIEZASADNA 
Uzasadnienie jw. 



8 
 

15 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 3  
 

Powinien być określony zakres uprawnień dla posiadacza licencji. Można to 

osiągnąć przez wyraźne wskazanie w § 3 ust. 1 pkt. 1, że licencja dotyczy 

holowania obiektów innych niż jachty i łodzie żaglowe, bądź motorowe. 

ZASADNA 
Zmiana brzmienia przepisu  
doprecyzowująca zakres 
obowiązywania licencji na 
holowanie.   

16 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 
 
 

§3 
 

Uzupełnienie § 3 o dodatkowe zdanie w brzmieniu: Nie jest wymagane 

posiadanie licencji przy holowaniu innych jachtów, oraz narciarza wodnego lub 

obiektów pływających takich, jak pneumatyczne koła, itp. na własne potrzeby 

(niezarobkowo)." 

NIEZASADNA 
Nie jest zasadne ograniczenie 
obowiązku posiadania licencji 
na holowanie w oparciu o 
kryteria wskazane przez 
autora uwagi.   Względy 
bezpieczeństwa leżące u 
podstawy licencji na 
holowanie mają takie samo 
znaczenie zarówno przy 
aktywności zarobkowej, jak i 
niezarobkowej.  

17 Marcin Wąsik § 3 ust. 1 Zlikwidować licencję na holowanie narciarza i statków powietrznych i 

powierzenie tych uprawnień posiadaczom sternika motorowodnego 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie jw. 

18 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 3 ust. 1 pkt. 
1 

Nadać brzmienie: „jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego lub 

i innych obiektów pływających” 

NIEZASADNA 
Uwaga niezrozumiała. 

19 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 3 ust. 1 
pkt. 3 
 

Wprowadzić dodatkowy punkt w ust. 3 o treści: „skuterach wodnych" 
NIEZASADNA 
Uprawnienia do uprawiania 
turystyki wodnej na skuterach 
uzyskuje się w ramach 
najniższego stopnia 
motorowodnego 

§ 4 
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20 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 4 pkt 4 
 

Słowa „pozytywne opinie" zastąpić słowem „zaświadczenia"; słowa: „karty 

rejsu lub inne dokumenty" zastąpić słowem: „oświadczenia". 

NIEZASADNA 
Wprowadza się katalog 
otwarty dokumentów 
potwierdzających spełnienie 
wymagań stażowych. 

21 Klub Sportowy 
Tsunami 

§ 4 
Znieść obowiązek zaświadczeń lekarskich. Do tej pory było takie zaświadczenie 

wymagane, ale lekarze nie wiedzieli jakie badania należy przeprowadzić i którzy 

specjaliści są do tego upoważnieni. Wystarczy oświadczenie własne o stanie 

zdrowia 

ZASADNA 
Uwzględniona w projekcie 

22 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 4 
Wniosek o całkowite usunięcie z projektu rozporządzenia zapisów dotyczących 

obowiązku składania oświadczeń o stanie zdrowia. 

NIEZASADNA 
W opinii projektodawcy 
konieczne jest zachowanie 
obowiązku przynajmniej w 
formie oświadczenia. 

23 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 4 
Wniosek o wydanie patentu powinien być składany do właściwego związku 

sportowego nie tylko przez zainteresowaną osobę (co dla wielu osób, zwłaszcza 

mieszkających z dala od Warszawy, może być uciążliwe), ale alternatywnie tak 

jak to było do tej pory też przez podmiot upoważniony do przeprowadzenia 

egzaminu (PU). Wnioskujemy więc o dopisanie Podmiotów Upoważnionych do 

przeprowadzenia egzaminu w paragrafie 4 niniejszego rozporządzenia. 

NIEZASADNA 
Projektowany przepis nie 
wyklucz składania wniosku za 
pośrednictwem innych 
podmiotów. 

24 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 4 
Skoro na patencie jest data i miejsce urodzenia to te informacje powinny też 

być umieszczone na wniosku o wydaniu patentu. Wniosek o dopisanie ich w 

paragrafie 4 poz 1. rozporządzenia 

ZASADNA 
Uwzględniona w projekcie 

25 Academia 
Nautica – 

§ 4 
Wnioskuje się o usunięcie z projektu rozporządzenia zapisów dotyczących 

NIEZASADNA 
W opinii projektodawcy 
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Witold 
Chocholak 

obowiązku składania oświadczeń o stanie zdrowia konieczne jest zachowanie 
obowiązku przynajmniej w 
formie oświadczenia. 

26 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 4 
Wniosek o wydanie patentu powinien móc być składany do właściwego 

związku sportowego nie tylko przez zainteresowaną osobę (co dla wielu osób, 

zwłaszcza mieszkających z dala od Warszawy, może być uciążliwe), ale 

alternatywnie tak jak to było do tej pory, też przez podmiot upoważniony do 

przeprowadzenia egzaminu (PU). Wnioskuje się o dopisanie Podmiotów 

Upoważnionych do przeprowadzenia egzaminu w paragrafie 4 niniejszego 

rozporządzenia 

NIEZASADNA 
Projektowany przepis nie 
wyklucz składania wniosku za 
pośrednictwem innych 
podmiotów. 

27 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 4 ust. 1 
Skoro na patencie jest data i miejsce urodzenia to te informacje powinny też 

być umieszczone na wniosku o wydaniu patentu. Wnioskuje się o dopisanie ich 

w paragrafie 4 poz 1. rozporządzenia 

ZASADNA 
Uwzględniona w projekcie 

28 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

§ 4 pkt 4 
 Propozycja przeformułowania ustępu czwartego by nadać mu bardziej ogólne 

brzmienie a tym samym wprowadzić możliwość składania różnych dokumentów 

potwierdzających praktykę. Mógłby on brzmieć następująco: 

„dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych w formie 

zaświadczeń, kart rejsu, lub innych dokumentów wystawionych przez kapitana 

lub armatora jednostki." 

NIEZASADNA 
Wprowadza się katalog 
otwarty dokumentów 
potwierdzających spełnienie 
wymagań stażowych. 

29 Marcin Wąsik § 4 pkt 5 
Należy sprecyzować informację, czy zgoda ma być podpisana przez jednego czy 

NIEZASADNA  
Tą kwestię przesądzają 
przepisy  KRO. 
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przez oboje rodziców 

30 Marcin Wąsik § 4 pkt 6 
Dodać wyraz „własne” odnoszący się do oświadczenia 

NIEZASADNA 
Nie ma konieczności do 
takiego precyzowania dla 
zrozumienia przepisu. 

31 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

§ 4 
Utrzymać obowiązek pozyskania od kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uprawiania turystyki wodnej 

NIEZASADNA 
Celem prawodawcy jest 
zmniejszenie obciążeń 
biurokratycznych a przez to 
ułatwienie dostępu do 
uzyskiwania uprawnień. 

32 Dolnośląski 
Okręgowy 
Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 4 pkt 6 Propozycja: Wprowadzenie Zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania turystyki wodnej. 

NIEZASADNA 
Celem prawodawcy jest 
zmniejszenie obciążeń 
biurokratycznych a przez to 
ułatwienie dostępu do 
uzyskiwania uprawnień.  

33 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 4. pkt 6 
 

Uzupełnienie zapisu o słowo „własne"- brzmienie: 6) oświadczenie własne o 

braku przeciwwskazań... 

NIEZASADNA 
Uwaga językowa – 
projektodawca uważa 
dotychczasowe 
sformułowanie za 
wystarczające 

§ 5 

34 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa § 5  

 

Omawiane patenty dawać będą prawo pływania również na morzach 

pływowych - nie przewiduje się jednak posiadania przez żeglarzy 

jachtowych czy sterników motorowodnych choćby podstawowej wiedzy 

o pływach i prądach pływowych. 

NIEZASADNA 
Na poziomie żeglarza 
jachtowego i jego 
ograniczonych uprawnień 
projektodawca nie widzi 
potrzeby wprowadzania 
takich wymogów. 
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35 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa § 5  

 

Błędne umożliwienie żeglarzom jachtowym i sternikom motorowodnym 

prowadzenia jachtów 12 metrowych (12 – latkowie nie będą bezpiecznie 

żeglować takim jachtem  z silnikiem np. 500 KM) 

ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie wieku do 
uzyskania tych patentów do 
granicy 16 lat 

36 Wielkopolski 
Klub Bałtycki § 5  

 

Propozycja  by najniższy stopień żeglarski w tym rozporządzeniu otrzymał historyczną 

nazwę sternika jachtowego, lub (dla odróżnienia) jachtowego sternika 

śródlądowego 

NIEZASADNA 
Obecne nazewnictwo 
odpowiednio oddaje zakres 
uprawnień. 

37 Andrzej 
Kurowski § 5  

 

Ze względów na zwykłą praktykę morską/bezpieczeństwo żeglugi należy 

podnieść granicę możliwości pływania na morzu dla żeglarzy jachtowych do 7-

8Nm (zasięg telefonów komórkowych) a dla osób z SRC do strefy A1. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
z uwagi na treść zgłaszanych 
projektodawca rozszerzył 
uprawnienia żeglarza 
jachtowego o morskie wody 
wewnętrzne. 

38 Nautical 
Foundation § 5  

 

Patent żeglarza jachtowego powinien być nadawany powyżej 16 roku życia ZASADNA 
Przyjęto w projekcie datę 
graniczną 16 roku życia do 
uzyskania uprawnień. 

39 Nautical 
Foundation § 5  

 

Uprawnienia żeglarza jachtowego powinny być bez uprawnień morskich NIEZASADNA 
Doświadczenia związane ze 
stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na pogorszenie 
bezpieczeństwa z tego 
powodu. 

40 Piotr Nowacki § 5 ust. 1 Wprowadzić zapis: 

§ 5.1 Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 16 rok życia; 

zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności 

ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie wieku do 
uzyskania tego patentu do 
granicy 16 lat  
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41 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 5 ust. 1 
 Wprowadzić zmianę w zakresie wymaganego wieku kandydatów na patent 

Żeglarza Jachtowego na minimum 13 rok życia 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie wieku do 
uzyskania tego patentu do 
granicy 16 lat 

42 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

§ 5 ust. 1 
 

a) Wprowadzić zapis: ukończyła obowiązkowe szkolenie na stopień 

żeglarza jachtowego 

 

 

 

 

 

 

 

b) Wprowadzić    zapis:    posiada    brak   przeciwwskazań    lekarskich    

do uprawiania żeglarstwa (przy oświadczeniu własnym lub rodzica, 

opiekuna) 

 

c) Zmienić wiek z 12 na 16 lat 

NIEZASADNA 
Niezależnie od zniesienia 
obowiązkowego szkolenia 
zawsze istnieje  możliwość 
dobrowolnego odbycia 
szkolenia. Umiejętności  
kandydata do uzyskania 
patentu, niezależnie od faktu 
odbycia szkolenia będą 
weryfikowane przez 
egzaminy. 
 
 
NIEZASADNA 
Odpowiednia norma jest już 
zawarta w  

§  4 pkt 5 i 6 projektu 
rozporządzenia 
 
 
 ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie wieku do 
uzyskania tego patentu do 
granicy 16 lat 
 

43 Radomski 
Okręgowy 

§ 5 ust. 1 Wprowadzić zapis: NIEZASADNA 
Niezależnie od zniesienia 
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Związek 
Żeglarski 

„ Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyta 12. rok życia; 

2) ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego; 

3) posiada brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania żeglarstwa 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.” 

 

obowiązkowego szkolenia 
zawsze istnieje  możliwość 
dobrowolnego odbycia 
szkolenia. Umiejętności  
kandydata do uzyskania 
patentu, niezależnie od faktu 
odbycia szkolenia będą 
weryfikowane przez 
egzaminy. 
 

44 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 5 ust. 2 Wprowadzić zapis: 

„Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia 

jachtów żaglowych po wodach śródlądowych” 

NIEZASADNA 
Doświadczenia związane ze 
stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na pogorszenie 
bezpieczeństwa z powodu 
nadania żeglarzowi 
jachtowemu prawa 
prowadzenia jachtów w 
strefie 2 Mil morskich od 
brzegu. 

45 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

§ 5 ust. 4  
§ 5 ust. 1 pkt. 4 oraz § 8 ust 1 pkt. 4 nadać treść: 

Za prowadzenie jachtu 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 zabezpieczenia ratowniczego oraz odpowiedniego sprzętu 

i wyposażenia. 

NIEAKTUALNA 
Z uwagi na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
do 16 lat. 
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46 Jaromir 
Rowiński 

§ 5 ust. 2 Zmiana zapisu uprawnień poprzez przyjęcie wyliczenia uprawnień „żeglarzy jachtowych" i 

„sterników motorowodnych" w punktach  osobno dla wód śródlądowych i osobno dla wód 

morskich - tak jak ma to miejsce w proponowanym opisie uprawnień posiadaczy wszystkich 

pozostałych patentów.   

 

Zmiana zakresu „morskich" uprawnień posiadaczy patentu „żeglarz jachtowy" na: 

 Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów żaglowych,  w tym jachtów żaglowych z 

mechanicznym napędem pomocniczym - po wodach śródlądowych, 

2) prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12m,  w tym 

jachtów żaglowych z mechanicznym napędem pomocniczym w całej 

strefie morskich wód wewnętrznych a poza  tymi wodami w strefie do 

6Mm od brzegu w porze dziennej." 

(Proponowany zapis  § 5 ust. 2 zawiera propozycje zgłoszone w pkt. 2, 3 i  4) 

Zmiana zapisów dotyczących uprawnień posiadaczy poszczególnych patentów żeglarskich (§ 

5 ust. 2,  § 6 ust. 2 i  § 7 ust. 2) - na zapisy nie budzące wątpliwości w sprawie uprawnienia do 

prowadzenia jachtów żaglowych podczas używania mechanicznego napędu 

pomocniczego. 

ZASADNA 
Uwaga o charakterze 
legislacyjnym, uprawnienia 
zostaną rozpisane w 
punktach. 
 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
W zakresie wprowadzenia 
proponowanej treści , tj. „w 
tym jachtów żaglowych z 
mechanicznym napędem 
pomocniczym” do wzoru 
patent oraz poszerzenia 
uprawnień żeglarza 
jachtowego o morskie wody 
wewnętrzne. W zakresie  
Wprowadzenia 
proponowanych wyrazów do 
treści rozporządzenia,  uwaga 
niezasadna, gdyż ta treść 
zawiera się w  definicji jachtu 
żaglowego  w ustawie o 
żegludze śródlądowej. 
Powtórzenie takie w  części 
normatywnej rozporządzenia 
stanowiłoby naruszenie zasad 
techniki prawodawczej.  
 

47 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 5 ust. 2 
 

Zmiana zapisów tego ustępu: 

2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do 

prowadzenia jachtów żaglowych, w tym również z pomocniczym napędem 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 uzasadnienia jw. 
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mechanicznym: 

1. po wodach śródlądowych, 

2. o długości kadłuba do 12 m w porze dziennej 
 

3. po morskich wodach wewnętrznych, 

4. po wodach morskich w strefie 5 Mm od brzegu. 

48 Marcin Wąsik § 5 ust. 1 
 

Należy podnieść wiek, od którego można ubiegać się o patent żeglarza 

jachtowego. Proponowana granica 12 lat jest za niska 

ZASADNA 
Projektodawca podniósł 
granicę wieku do 16 lat 

49 Marcin Wąsik § 5 ust. 2 
 

Wyraźnie rozgraniczyć uprawnienia śródlądowe i morskie (jako całkowicie 

odmienny typ żeglugi) a zatem nie nadawać żeglarzowi jachtowemu uprawnień 

do prowadzenia jachtów do dł. 12 m. w strefie do 2 mil morskich od brzegu. 

NIEZASADNA 
Doświadczenia związane ze 
stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na pogorszenie 
bezpieczeństwa z tego 
powodu. 

50 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 5 ust. 2 
 Wprowadzić czytelny zapis uprawnień na patent Żeglarza Jachtowego w formie 

enumeratywnej jak na dotychczasowych patentach żeglarskich i 

motorowodnych o treści: 

Osoba posiadająca patent Żeglarza Jachtowego jest uprawniona do: 

1. Prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym po wodach śródlądowych, 

2. Prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym o długości całkowitej do 12 m w żegludze osłoniętej (Zalew 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
.uzasadnienie jak w pkt 46. 
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Wiślany, Zalew Szczeciński, Zatoka Pucka i innych o zbliżonych warunkach 

nawigacyjnych) oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w 

porze dziennej. 

51 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 5 ust. 2 
 

Doprecyzowanie ustępu: 

„2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów żaglowych z napędem pomocniczym lub bez po 

wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych  o  długości  kadłuba  do  12  m z napadem 

pomocniczym lub bez, w porze dziennej: 

a-na całym obszarze morskich wód wewnętrznych, 

b - do 6 mil od brzegu po innych wodach morskich." 

Identyczny zapis winien znaleźć się na wzorze patentu. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uzasadnienie – patrz: pkt. 46 
tabeli uwag.  

52 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 5 ust. 2 Doprecyzować uprawnienie np. przez rozbicie na dwa punkty (analogicznie do 

wyższych patentów): 

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m, w strefie do 2 

Mm od brzegu, w porze dziennej. 

ZASADNA 
Uzasadnienie – patrz: pkt. 46.  

53 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 5 ust. 2 Nieuzasadnione jest nadawanie żeglarzowi jachtowemu (oraz adekwatnie 

sternikowi motorowodnemu) uprawnień do prowadzenia jachtów morskich, 

skoro nie zdaje on żadnego egzaminu z wiedzy morskiej. Powiela to błąd 

NIEZASADNA 
Doświadczenia związane ze 
stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
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zawarty w poprzednim rozporządzeniu i sprawia że patenty te potwierdzają 

nieprawdę gdyż Żeglarze Jachtowi i Sternicy Motorowodni szkoleni i 

egzaminowani są tylko z żeglugi po tych wodach i w ogóle nie mają żadnych 

kwalifikacji do pływania po morzu. Wniosek, by tak jak wielu innych krajach, 

oraz wspomnianej w uzasadnieniu rozporządzenia rezolucji o iCC, uprawnienia 

dotyczyły konkretnych akwenów: oddzielnie śródlądzia i oddzielnie wód 

morskich i usunięcie stosownych zapisów dotyczących uprawnień na wodach 

morskich 

nie wskazują na pogorszenie 
bezpieczeństwa z tego 
powodu. 

54 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 5 ust. 2 Nieuzasadnione jest nadawanie znowu żeglarzowi jachtowemu (oraz 

adekwatnie sternikowi motorowodnemu) uprawnień do prowadzenia jachtów 

morskich, skoro nie zdaje on żadnego egzaminu z wiedzy morskiej. Wnioskuje 

się by tak jak wielu innych krajach, oraz wspomnianej w uzasadnieniu 

rozporządzenia rezolucji o ICC, uprawnienia dotyczyły konkretnych akwenów: 

oddzielnie śródlądzia i oddzielnie wód morskich i usunięcie stosownych 

zapisów dotyczących uprawnień na wodach morskich 

NIEZASADNA 
Doświadczenia związane ze 
stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na pogorszenie 
bezpieczeństwa z tego 
powodu. 

55 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

§ 5 ust. 2 
 

W uprawnieniach żeglarza jachtowego nie ma mowy o ewentualnym 

dodatkowym napędzie mechanicznym co może budzić wątpliwości. Dopisanie 

stosownego zwrotu. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uzasadnienie – patrz: pkt. 46 

56 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

§ 5 ust. 2 
 

Usunąć zakres morskich uprawnień dla żeglarza jachtowego, nie prowadzi się 

dla nich jakiegokolwiek szkolenia w tym zakresie 

NIEZASADNA 
Doświadczenia związane ze 
stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na pogorszenie 
bezpieczeństwa z tego 
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powodu. 

57 Piotr Nowacki § 5 ust. 2 Wprowadzić zapis: 

§ 5.2 Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym i jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym i jachtów motorowych o długości kadłuba do 8,5 metra w strefie 

2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uzasadnienie  - patrz pkt 46. 

58 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 5 ust. 3 Wymaganie pisemnych zgód rodziców na korzystanie z uprawnień żeglarza 

jachtowego i sternika motorowodnego przez dzieci do lat 16 to zbędna 

uciążliwość. Wniosek  o usunięcie z paragrafów 5.3 i 8.3 wymogu zgody w 

postaci pisemnej 

NIEAKTUALNA  
Ze względu na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
dla żeglarza jachtowego. 

59 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 5 ust. 3 Wymaganie pisemnych zgód rodziców na korzystanie z uprawnień żeglarza 

jachtowego i sternika motorowodnego przez dzieci do lat 16 to zbędna 

uciążliwość. Wnioskuje się o usunięcie z paragrafów 5.3 i 8.3 wymogu zgody w 

postaci pisemnej 

NIEAKTUALNA  
Ze względu na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
dla żeglarza jachtowego. 

60 Piotr Nowacki § 5 ust. 3 i  § 
5 ust. 4 

Do usunięcia. ZASADNA 
Projektodawca uwzględnił 
postulat w treści projektu. 

61 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 5 ust. 4 
 

Uzupełnienie ust. 4: 

„4. Za prowadzenie jachtu pod nadzorem uważa się również samodzielną żeglugę 

w porze dziennej na akwenie..." 

NIEAKTUALNA  
Ze względu na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
dla żeglarza jachtowego do 16 
lat. 
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62 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa § 5 ust. 4  

 

Zawarta w rozporządzeniu definicja „pod nadzorem” jest nieprecyzyjna. Nie 

określa czy osoba nadzorująca powinna być na pokładzie jachtu (jest to fizycznie 

niemożliwe na małych jachtach) 

NIEAKTUALNA  
Ze względu na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
dla żeglarza jachtowego do 16 
lat. 

63 Andrzej 
Grzebień 

§ 5 ust. 4 
Znieść wymóg posiadania przez osobę prowadzącą pływania pod nadzorem 

patentu żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego, jeżeli obsługiwana 

motorówka ratownicza ma silnik do 10 kW. 

NIEAKTUALNA  
Ze względu na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
dla żeglarza jachtowego do 16 
lat.. 

§ 6 

64 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 6 ust. 2 
 

Jednolity  dla  wszystkich   patentów   żeglarskich zapis   dotyczący   uprawnień, 

a mianowicie: 

„2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona 

do prowadzenia jachtów żaglowych, w tym również z pomocniczym napędem 

mechanicznym: 

1. po wodach śródlądowych, 

2. o długości kadłuba do 24 m po wodach morskich." 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
zakresie uzasadnienie jak w 
pkt 46..  
 

65 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 6 ust. 2 
 

Wprowadzić zapis: 

„Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po 

wodach morskich.” 

 

NIEZASADNA 
Z uwagę na zmianę zakresu 
uprawnień na tym poziomie. 
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66 Jaromir 

Rowiński 

§ 6 ust. 2 
 

Zmiana zapisów dotyczących uprawnień posiadaczy poszczególnych patentów żeglarskich (§ 

5 ust. 2,  § 6 ust. 2 i  § 7 ust. 2) - na zapisy nie budzące wątpliwości w sprawie uprawnienia do 

prowadzenia jachtów żaglowych podczas używania mechanicznego napędu 

pomocniczego. 

W opisie uprawnień posiadaczy poszczególnych patentów żeglarskich oraz na 

odpowiadających im wzorach dokumentów zmienić słowa „do prowadzenia jachtów 

żaglowych" na słowa „do prowadzenia jachtów żaglowych,  w tym. jachtów 

żaglowych z mechanicznym napędem pomocniczym" 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 

Dopisanie zapisu „z 

mechanicznym napędem 

pomocniczym” tylko na 

wzorach patentów, taka 

definicja jachtu występuje już 

w ustawie o żegludze 

śródlądowej – nie wymaga 

powtórzenia w tekście 

rozporządzenia. 

 

67 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 6 ust. 1 
oraz §  6 ust. 
2 
 

Wprowadzić zmianę w nazwie patentu „Jachtowego Sternika Morskiego" na 

„Sternika Jachtowego", co wynika z proponowanej wcześniej zmiany nazwy 

patentu w § 2 ust. 1 pkt. 2 

ZASADNA 
Prawodawca planuje zmianę 
nazewnictwa patentów 
jachtowych przy zachowaniu 
proponowanej ilości stopni 
jachtowych i motorowodnych 

68 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 6 ust. 1 
pkt. 2 
 

Sprecyzować, że staż na jachtowego sternika morskiego może być odbywany 

na jachtach o długości kadłuba do 24 m. Zabrakło słowa „żeglugi", przy 

określaniu limitu 200 godzin. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA  
1. Zasadne dopisanie słowa: 
„żeglugi”. 
2. Nie jest właściwe 
ograniczanie wielkości 
jachtów do odbycia stażu – 
zachowanie swobodnego 
wyboru w tym zakresie. 

69 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 

§ 6 ust. 2 
 

a)  Obniżyć całkowitą długość jachtu z 24 m na 18 m NIEZASADNA 
Projektodawca jest przeciwny 
zmniejszaniu uprawnień 
poprzez ograniczenie dostępu 
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Żeglarstwa 
HALS 

do mniejszych jachtów. 
Celem maksymalne 
rozszerzenie uprawnień przy 
zachowaniu wymogów 
bezpieczeństwa. 

 Nautical 
Foundation 

§ 6 Uprawnienia jachtowego sternika morskiego powinny ograniczać sie do 16-18m 

długości kadłuba. 

NIEZASADNA  
Uzasadnienie jw. 

70 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

§ 6  
W § 6 oraz § 7 projektu rozporządzenia określono warunki uzyskania patentów 

oraz uprawnienia jachtowych sterników morskich oraz kapitanów jachtowych. 

Przewiduje się, że jachtowi sternicy morscy uzyskają prawo do prowadzenia 

jachtów o długości całkowitej do 24 m, natomiast kapitanowie jachtowi po 

nabyciu skromnego stażu morskiego, uzyskają prawo do prowadzenia 

wszystkich jachtów bez ograniczenia ich długości. 

W Polsce nie ma jachtów o długości większej niż 24 m, przeznaczonych 

wyłącznie do uprawiania turystyki wodnej. Wymienione w uzasadnieniu 

projektu jachty, Zawisza Czarny, Kapitan Głowacki, Fryderyk Chopin czy 

Pogoria, nie były, nie są i z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, 

nie będą przeznaczone do uprawniania turystyki wodnej. Są to jachty 

szkoleniowe o długości większej niż 24 m czarterowane wraz z załogą. 

W związku z powyższym proponuje się dokonać następującej zmiany: 

§ 6 ust. 2. pkt 2. „prowadzenia jachtów żaglowych o długości całkowitej (LOA) 

do 18 m po wodach morskich”. 

NIEZASADNA 
Akceptacja tej propozycji 
oznaczałaby pominięcie 
niezagospodarowanego 
obszaru jachtów powyżej 24 
m na których też można 
odbywać turystykę wodną. 
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71 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

§ 6 
 

W wymaganiach do uzyskania stopnia jachtowego sternika morskiego jest mowa 

o 200 godzinach rejsu morskiego. Dopisek, że są to godziny żeglugi ponieważ 

rejs, w skrajnym przypadku, może się składać głównie z postojów w porcie. 

ZASADNA 
Zasadne dopisanie słowa: 
„żeglugi”. 

72 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

§ 6 
 

W tekście występują zamiennie dwa zwroty a mianowicie „Jacht o długości 

całkowitej" i „Jacht o długości kadłuba" (np. § 6, § 7, § 8). Propozycja by 

ujednolicić terminologię . 

ZASADNA 
Planowane ujednolicenie 
zapisu – stosowanie zwrotu: 
„długość kadłuba”. 
Stosowanie zwrotu „długość 
całkowita” nie jest zgodne z 
przepisami ustawy o żegludze 
śródlądowej. 

73 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 6 
 

Przywrócenie egzaminu na jachtowego sternika morskiego i kapitana 

jachtowego 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
egzamin na stopień sternika 
jachtowego (zmieniona 
nazwa po konsultacjach 
społecznych). W zakresie 
kapitana jachtowego – 
niezasadna z uwagi na 
doświadczenia związane ze 
stosowaniem dotychczas 
obowiązujących przepisów i 
brakiem pogorszenia 
bezpieczeństwa z tego 
powodu. 

74 Klub Sportowy 
Tsunami 

§ 6 
 

Wprowadzenie obowiązkowego egzaminu na jachtowego sternika morskiego i 

morskiego sternika motorowodnego 

ZASADNA  
Projekt przewiduje egzaminy 
na te stopnie (z 
uwzględnienia zmiany nazwy 
jachtowego sternika 
morskiego  na sternika 
jachtowego) 
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75 Dolnośląskie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Żeglarstwa 

§ 6 Obecne planowane nowe Rozporządzenie zmusza Jachtowych sterników 

morskich, którzy dodatkowo zdawali egzamin przed CKE (Centralną Komisją 

Egzaminacyjną) do ponownych egzaminów przed CKE by podnieść swoje 

uprawniania na nowego Kapitana jachtowego (czyli egzamin przed CKE DWA 

RAZY).  

NIEZASADNA 
Nabywanie  patentu kapitana  
nastąpi na podstawie 
odpowiedniego stażu § 7 ust. 
1 projektu, nie przewiduje się 
egzaminu w tym zakresie.  

76 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 6 ust. 1 
 

Postulat zlikwidowania wprowadzonych w 2006 r. bez żadnego uzasadnienia 

merytorycznego i jakichkolwiek konsultacji społecznych barier w uprawianiu 

żeglarstwa morskiego dla młodzieży i przywrócenie wymogu 16 lat na drugi 

stopień żeglarski (obecnie Sternik Jachtowy) oraz adekwatny drugi stopień 

motorowodny w miejsce proponowanego wymogu 18 lat. 

ZASADNA 
Uwzględniona w projekcie 

77 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 6  Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji") 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie, z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

78 Wojciech 
Bartoszyński § 6 ust. 2 

 

Przenieść do tego ustępu uprawnienie skodyfikowane w § 13 ust. 2. Zapis 

mógłby brzmieć następująco: 

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych o długości kadłuba do 24 m 

po wodach morskich. 

Zapis w tym brzmieniu winien się znaleźć także we wzorach patentów (po 

polsku i angielsku) 

NIEZASADNA 
Pozostawienie 
dotychczasowych zapisów 
zapewnia przejrzystość i 
czytelność projektu 
rozporządzenia. 
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79 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

§ 6  Zgodnie z propozycją rozporządzenia, aby zdobyć stopień jachtowego lub 

motorowodnego sternika morskiego należało będzie udokumentować w formie 

pozytywnej opinii odbycie minimum dwóch rejsów po wodach morskich w 

czasie co najmniej 200 godzin - nie sprecyzowano jednak o jaką żeglugę chodzi i 

na czym miałaby się ona odbyć. Na jachcie żaglowym czy na motorowodnym. 

NIEZASADNA 
Projektodawca daje swobodę 
w wyborze jachtu i akwenu 
wprowadzając jedynie 
konieczne warunki. 

80 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

§ 6  Zgodnie z nowymi propozycjami morscy sternicy jachtowi i motorowodni nie 

będą musieli nigdy wcześniej samodzielnie prowadzić rejsu. 

NIEZASADNA  
Od osób ubiegających się o te 
patenty, z uwagi na przyjęty 
przez projektodawcę model 
zdobywania uprawnień,  nie 
można wymagać by  miały 
staż z prowadzenia rejsu a nie 
tylko z jego odbycia w 
charakterze załoganta . 

81 Wrocławski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 6 Wprowadzenie do wymagań stażu (po otrzymaniu stopnia Żeglarza 

Jachtowego) na wodach morskich w wymiarze 600 h w tym co najmniej 100 h 

samodzielnego prowadzenia jachtu również na wodach morskich w paśmie 

2Mm od brzegu lub po wewnętrznych wodach morskich. 

NIEZASADNA  
 W ocenie projektodawcy 
wymogi zaproponowane w 
projekcie są wystarczające. 

82 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 6 ust. 1 Wniosek o zlikwidowanie wprowadzonych w 2006 roku barier w uprawianiu 

żeglarstwa morskiego dla młodzieży i przywrócenie wymogu 16 lat na drugi 

stopień żeglarski (obecnie Sternik Jachtowy) oraz adekwatny drugi stopień 

motorowodny w miejsce proponowanego wymogu 18 lat 

ZASADNA 
Uwzględniono w projekcie. 

83 Andrzej 
Grzebień 

§ 6 ust. 1 pkt. 

2 

 

Ujednolicić wymagania stażu dla kandydatów na sterników morskich: 

jachtowych i motorowodnych z uwagi na nabywanie „lustrzanych" uprawnień i 

ZASADNA  
Wymogi stażu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 



26 
 

równości obywateli wobec prawa morskich zostaną ustalone na 
poziomie wymogów stażu dla 
kandydatów na  jachtowych 
sterników morskich  

84 Piotr Nowacki § 6 ust. 1 Wprowadzić zapis § 6 ust. 1: 

Patent sternika jachtowego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) odbyła co najmniej jeden rejs na jachcie żaglowym po wodach śródlądowych 

w łącznym czasie co najmniej 50 godzin żeglugi lub posiada stopień żeglarza 

jachtowego; 

3) odbyła co najmniej jeden rejs na jachcie żaglowym od 7,5 do 14 metrów 

długości kadłuba po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 100 

godzin żeglugi; 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 6 
tabeli uwag.  

85 Piotr Nowacki § 6 ust. 2 Wprowadzić zapis § 6 ust. 2: 

Osoba posiadająca patent sternika jachtowego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym i jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym i jachtów motorowych o długości kadłuba do 14 metrów po 

wodach morskich. 

NIEZASADNA 
 
j.w. 
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§ 7 

86 Jaromir 
Rowiński 

§ 7 Zmiana zapisów dotyczących uprawnień posiadaczy poszczególnych patentów żeglarskich (§ 

5 ust. 2,  § 6 ust. 2 i  § 7 ust. 2) - na zapisy nie budzące wątpliwości w sprawie uprawnienia do 

prowadzenia jachtów żaglowych podczas używania mechanicznego napędu 

pomocniczego. 

W opisie uprawnień posiadaczy poszczególnych patentów żeglarskich oraz na 

odpowiadających im wzorach dokumentów zmienić słowa „do prowadzenia jachtów 

żaglowych" na słowa „do prowadzenia jachtów żaglowych,  w tym. jachtów 

żaglowych z mechanicznym napędem pomocniczym" 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 46 
tabeli uwag.  

87 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 7 Przywrócenie egzaminu na jachtowego sternika morskiego i kapitana 

jachtowego  

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uzasadnienie jak w pkt 73 

88 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 7 ust. 2 
 

Uzupełnienie zapisu dotyczącego uprawnień analogicznie do poprzednich 

patentów. 

„2. Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do 

prowadzenia jachtów żaglowych, w tym również z pomocniczym napędem 

mechanicznym..." 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 46 
tabeli uwag.  

89 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 7 ust. 1 

 

Wprowadzić zapis: 

„Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która: 

1) posiada patent jachtowego sternika morskiego; 

po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej trzy 

rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w 

CZEŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca zdecydował 
się na wprowadzenie 
wyższych wymogów co do 
stażu uwzględniając 
konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa żeglugi. 
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tym co najmniej 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości 

całkowitej od 10 [12] do 24 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 

godzin żeglugi na jachcie o długości całkowitej powyżej 20 m oraz co najmniej 

jeden rejs na wodach pływowych” 

90 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 7 ust. 1 
pkt. 1 
 Wprowadzić zmianę zapisu na „posiada patent Sternika Jachtowego” 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Prawodawca planuje zmianę 
nazewnictwa patentów 
jachtowych przy zachowaniu 
proponowanej ilości stopni 
jachtowych i motorowodnych 

91 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 7 ust.  1 
pkt. 2 
 Wprowadzić zmianę zapisu na „po uzyskaniu patentu Sternika Jachtowego" 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Prawodawca planuje zmianę 
nazewnictwa patentów 
jachtowych przy zachowaniu 
proponowanej ilości stopni 
jachtowych i motorowodnych 

92 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 7 ust. 1 
pkt. 2  
 

Doprecyzować sposób uzyskiwania stażu poprzez wprowadzenie zapisu: 

„ 2) po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej 

trzy rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie 600 godzin żeglugi, w tym co 

najmniej: 

-jeden rejs powyżej 100 godzin na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m; 

- 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu od długości kadłuba od 9 do 24 

m." 

NIEZASADNA 
Projektodawca nie widzi 
podstaw do zmiany 
dotychczas stosowanych 
długości jachtów przy 
odbywaniu stażu . 

93 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 

§ 7 ust. 1 
pkt. 2 
 

a) Podwyższyć całkowita długość jachtu z 10 m do 12 m przy stażach 

 

NIEZASADNA 
Projektodawca nie widzi 
podstaw do zmiany  
dotychczas stosowanych  
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Żeglarstwa 
HALS 

 

 

 

b) brak jest także odpowiedniego stażu na wodach pływowych. 

 

c) wydłużyć staż z 600 na 1200 godzin 

długości jachtów przy 
odbywaniu stażu . 
 
ZASADNA  
Wprowadzono wymóg stażu 
na wodach pływowych. 
 
ZASADNA 
żeglugi uwzględniono 
w projekcie. 

94 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

§ 7  
W § 6 oraz § 7 projektu rozporządzenia określono warunki uzyskania patentów 

oraz uprawnienia jachtowych sterników morskich oraz kapitanów jachtowych. 

Przewiduje się, że jachtowi sternicy morscy uzyskają prawo do prowadzenia 

jachtów o długości całkowitej do 24 m, natomiast kapitanowie jachtowi po 

nabyciu skromnego stażu morskiego, uzyskają prawo do prowadzenia 

wszystkich jachtów bez ograniczenia ich długości. 

W Polsce nie ma jachtów o długości większej niż 24 m, przeznaczonych 

wyłącznie do uprawiania turystyki wodnej. Wymienione w uzasadnieniu 

projektu jachty, Zawisza Czarny, Kapitan Głowacki, Fryderyk Chopin czy 

Pogoria, nie były, nie są i z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, 

nie będą przeznaczone do uprawniania turystyki wodnej. Są to jachty 

szkoleniowe o długości większej niż 24 m czarterowane wraz z załogą. 

W związku z powyższym proponuje się dokonać następującej zmiany: 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniono w projekcie 
wymagania stażowe. 
Jednocześnie projektodawca 
nie widzi potrzeby zmiany 
parametrów jachtów na 
których ma być odbywany 
staż. Doświadczenia związane 
ze stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na taką 
potrzebę. 
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§ 7ust. 1 pkt 2. „po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła 

co najmniej 4 rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 1000 

godzin, w tym co najmniej 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o 

długości całkowitej do 18 m, 200 godzin na wodach pływowych z wejściem do 

przynajmniej dwóch portów o skoku pływu większym niż 1.5 m, 200 godzin 

pełnienia funkcji oficerskich na jachcie o długości całkowitej powyżej 20 m, 

zdała egzamin praktyczny z manewrowania w porcie na silniku jachtem o 

długości całkowitej 12 do 18 m, oraz posiada świadectwo operatora urządzeń 

radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej”. 

95 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

§ 7 
 

W tekście występują zamiennie dwa zwroty a mianowicie „Jacht o długości 

całkowitej" i „Jacht o długości kadłuba" (np. § 6, § 7, § 8). Propozycja by 

ujednolicić terminologię . 

ZASADNA 
Planowane ujednolicenie 
zapisu – stosowanie zwrotu: 
„długość kadłuba”. 
Stosowanie zwrotu „długość 
całkowita” nie jest zgodne z 
zapisami ustawy o żegludze 
śródlądowej. 

96 Wielkopolski 
Klub Bałtycki 

§ 7 
 

Propozycja by nowy patent kapitana otrzymywały osoby po wymaganym 

stażu i egzaminie w Urzędzie Morskim na poziom operacyjny, czyli takim 

sam jaki zdają kandydaci na oficerów marynarki handlowej. Egzamin ten 

powinien obejmować co najmniej nawigacje i przepisy na poziomie 

profesjonalnym. Ponadto by patentu kapitańskiego nie wymieniać, stare 

patenty kapitana jachtowego uznać jako ważne do wymarcia, a nowe 

NIEZASADNA 
Projektodawca nie 
przewiduje egzaminu na 
kapitana. Doświadczenia 
związane ze stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na taką 
potrzebę.  
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patenty jachtowego kapitana wydawać jedynie tym co zdali profesjonalny 

egzamin do którego dopuszczani winni być żeglarze, na podstawie 

wypływanego stażu (takiego jak w propozycji Ministerstwa) lub starego 

patentu kapitana jachtowego. 

97 Dolnośląskie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Żeglarstwa 

§ 7 Nowe planowane Rozporządzenie zmusza „starego" Jachtowego sternika 

morskiego), który ma wypływany staż na morzu do kolejnego wypływania 600 

godzin OD NOWA w rejsach morskich, by otrzymać nowy stopień Kapitana 

jachtowego, co zwiększa jego koszty. W uzasadnieniu do tego projektu jest 

zapis, że nowe Rozporządzenie ograniczy koszty finansowe osób starających się 

o podwyższenie swoich uprawnień, ale zapis w paragrafie 7 ust. 1 tego nie 

potwierdza. 

NIEZASADNA 
Do uzyskania uprawnień 
kapitana jachtowego zgodnie 
z projektem wymagane jest  
odbycie odpowiedniego stażu 
po uzyskaniu patentu 
jachtowego sternika 
morskiego analogicznie jak w 
poprzednim stanie prawnym .  

98 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 7 ust. 1 Wniosek o przywrócenie obowiązku zdawania egzaminów na stopnie kapitańskie 

(Kapitan Jachtowy i Kapitan Motorowodny) 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie jak w pkt 96 

99 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 7 ust. 1 Wniosek o podtrzymanie minimum tego samego limitu 1200h w paragrafach 7.1 

i 10.1 na stopnie KJ i KM oraz dodanie wymogu posiadania wymaganych dotąd 

na stopnie JSM i MSM stażów na wodach pływowych (minimum 100 godzin z 

zawinięciem do minimum 2 portów o średnim skoku pływu minimum 1,5m). 

ZASADNA 
Uwzględniono w projekcie. 

100 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 7 ust. 1 Nie ma podstaw do dalszego obniżania i tak już niskich wymagań stażowych na 

stopnie kapitańskie (od 2006 roku było to w sumie razem z JSM 1200 godzin). 

Wnioskuje się o podtrzymanie minimum tego samego limitu 1200h w 

paragrafach 7.1 i 10.1 na stopnie KJ i KM oraz dodanie wymogu posiadania 

ZASADNA 
Uwzględniono w projekcie. 
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wymaganych dotąd na stopnie JSM i MSM stażów na wodach pływowych 

(minimum 100 godzin z zawinięciem do minimum 2 portów o średnim skoku 

pływu minimum l,5m) oraz o uznawanie stażu na jednostkach o ustawowych 

długościach 7,5m i 24m (10 i 20m jest bezzasadne) 

101 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 7 ust. 1 Bezzasadne i społecznie szkodliwe jest nadawanie jakichkolwiek uprawnień 

tylko na podstawie stażu. Wnioskuje sie o przywrócenie obowiązku zdawania 

egzaminów na stopnie kapitańskie (KJ i KM) tak jak to było do 2005r 

NIEZASADNA 
Projektodawca nie 
przewiduje egzaminu na 
kapitana. Doświadczenia 
związane ze stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na taką 
potrzebę. 

102 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 7 Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji") 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 12 
tabeli uwag.  

103 Wojciech 
Bartoszyński §7 ust. 1 pkt. 

2 
 

Doprecyzować zapis np.: 

po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej trzy 

rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w 

tym: 

-powyżej 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu od długości całkowitej 

od 10 do 24 m; 

-powyżej 100 godzin na jachcie o długości całkowitej powyżej 20 m. 

NIEAKTUALNA 
Ze względu na 
zmodyfikowany zapis dot. 
wymagań stażowych  
 

103 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 7 ust. 2 Przenieść do tego ustępu uprawnienie skodyfikowane w §  13 ust. 2. Zapis 

mógłby brzmieć następująco: 

Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do: 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 47 
tabeli uwag. 
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1) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich; 

2) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich. 

Zapis w tym brzmieniu winien się znaleźć także we wzorach patentów (po 

polsku i angielsku) 

104 Wrocławski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 7 Wprowadzenie do wymagań stażu (po otrzymaniu stopnia Jachtowego Sternika 

Morskiego) na wodach morskich w wymiarze 600 h w tym 300 h samodzielnego 

prowadzenia jachtu po wodach morskich. 

ZASADNA 
Uwzględniono w projekcie 
 

105 Piotr Nowacki § 7 ust. 1 Wprowadzić zapis § 7 ust. 1: 

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) odbyła co najmniej jeden rejs na jachcie żaglowym po wodach śródlądowych 

w łącznym czasie co najmniej 50 godzin żeglugi lub posiada stopień żeglarza 

jachtowego lub sternika jachtowego; 

3) odbyła co najmniej dwa rejsy na jachtach żaglowych od 7,5 metra do 24 

metrów długości kadłuba po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 

200 godzin żeglugi, w tym przynajmniej połowa w rejsach na jachtach 

żaglowych o długości powyżej 14 metrów długości; 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 4 
tabeli uwag.  
 

106 Piotr Nowacki § 7 ust. 2 
Wprowadzić zapis § 7 ust. 2: 

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do: 

 NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 6 
tabeli uwag.  
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1) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym i jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym i jachtów motorowych o długości kadłuba do 24 metrów po 

wodach morskich. 

§ 8 

107 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 8 ust. 2 
 

Uprawnienia motorowodne sformułować analogicznie do żeglarskich: 

„2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do 

prowadzenia jachtów motorowych: 

1. po wodach śródlądowych, 

2. o długości kadłuba do 12 m w porze dziennej  

a) po morskich wodach wewnętrznych, 

b) po wodach morskich w strefie 5 Mm od brzegu." 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
1.Uwzględnienie 
enumeratywnego zapisu tego 
ustępu 
2.Projektodawca planuje 
rozszerzenie uprawnień na 
morskie wody wewnętrzne 
ale pozostawia 2Mm do 
pływania na innych  wodach 
morskich w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żeglugi 
żeglarza i innych uczestników. 

108 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

§ 8 
Utrzymać dotychczasowe stopnie motorowodne wraz z trybem ich uzyskiwania 

z tym, że w przypadku sternika motorowodnego zwiększyć limit mocy silnika do 75 

kW, tj. mocy silnika powyżej której statek musi posiadać świadectwo zdolności 

żeglugowej 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 6 
tabeli uwag. 

109 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

§ 8 
Wprowadzić dodatkową licencję lub patent do prowadzenia skutera wodnego z 

wprowadzeniem limitu mocy 75 kW dla osób od 16 do 18 lat 

NIEZASADNA 
Uprawnienia do uprawiania 
turystyki wodnej na skuterach 
uzyskuje się w ramach 
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najniższego stopnia 
motorowodnego W celu 
podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa 
projektodawca przewiduje 
wprowadzenie granicy 16 lat 
na stopniu sternika 
motorowodnego, który 
uprawnia do prowadzenia 
skuterów 

110 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

§ 8 
Błędne przyznanie sternikowi motorowodnemu uprawnienia do prowadzenia 

jednostek bez ograniczenia mocy silnika oraz uprawnienia do prowadzenia skutera 

wodnego 

NIEZASADNA 
Zastosowanie kryterium 
długości kadłuba wydaje się 
wystarczające. Ponadto, w 
celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa,  
projektodawca przewiduje 
wprowadzenie granicy 16 lat 
na stopniu sternika 
motorowodnego, który 
uprawnia do prowadzenia 
skuterów 

111 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§8 ust. 1 

 

Wprowadzić zapis: 

„1) Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 12. rok życia; 

2) ukończyła szkolenie na stopień sternika motorowodnego; 

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.” 

2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do 

prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz 

NIEZASADNA 
Niezależnie od zniesienia 
obowiązkowego szkolenia 
zawsze istnieje  możliwość 
dobrowolnego odbycia 
szkolenia. Umiejętności  
kandydata do uzyskania 
patentu, niezależnie od faktu 
odbycia szkolenia będą 
weryfikowane przez 
egzaminy. 
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prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po 

wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.” 

 

 

112 Klub Sportowy 
Tsunami §8 

Licencja na skuter wodny rozwiązuje problem skuterów wodnych - pojazdów, 

które znacząco różnią się od przeciętnej motorówki w sposobie prowadzenia i 

eksploatacji 

NIEZASADNA 
Uprawnienia do uprawiania 
turystyki wodnej na skuterach 
uzyskuje się w ramach 
najniższego stopnia 
motorowodnego. Zgodnie z 
ustawą o żegludze 
śródlądowej skuter zaliczony 
jest do kategorii jachtów 
motorowych 

113 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§8 ust. 4 
 

Zapis dotyczący nadzoru sformułować analogicznie jak dla żeglarza jachtowego: 

4. Za prowadzenie jachtu pod nadzorem uważa się również samodzielną żeglugę 

w porze dziennej na akwenie... 

NIEAKTUALNA 
 
Projektodawca planuje 
rezygnację z zapisu o 
pływaniu pod nadzorem z 
uwagi na podwyższenie 
granicy wieku 

114 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 8 ust. 1 
pkt. 1 
 Analogicznie jak w przypadku Żeglarza Jachtowego wprowadzić czytelniejszy 

zapis uprawnień w formie enumeratywnej  

Osoba posiadająca patent Sternika Motorowodnego jest uprawniona do: 

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych, 

2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 m w 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 W zakresie wprowadzenia 
proponowanej treści , tj. „w 
tym jachtów żaglowych z 
mechanicznym napędem 
pomocniczym”, do treści 
rozporządzenia,  uwaga 
niezasadna, gdyż ta treść 
zawiera się w  definicji jachtu 
żaglowego  w ustawie o 
żegludze śródlądowej. 
Powtórzenie takie w  części 
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żegludze osłoniętej (Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński, Zatoka Pucka i innych o 

zbliżonych warunkach żeglugowych) oraz pozostałych wodach morskich w 

strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej. 

normatywnej rozporządzenia 
stanowiłoby naruszenie zasad 
techniki prawodawczej.  
Niezależnie od powyższego, z 
uwagi na podniesione 
względy praktyczne  wzory 
patentów zostaną 
uzupełnione w tym zakresie.  
W zakresie rozszerzenia 
uprawnień projektodawca 
planuje wprowadzenie 
możliwości pływania na 
morskich wodach 
wewnętrznych.   
Pozostawienie 2 Mm do 
pływania na wodach morskich 
na najniższym patencie 
zapewnia bezpieczeństwo 
żeglugi żeglarza i innych 
uczestników. 

115 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 8 ust. 1 
pkt. 2 
 Analogicznie jak w przypadku Żeglarza Jachtowego wprowadzić zmianę w 

zakresie wymaganego wieku kandydatów na patent Sternika Motorowodnego 

na minimum 13 rok życia. 

ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie wieku do 
uzyskania tego patentu do 
granicy 16 lat 
 

116 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 8 ust. 2 Analogicznie do § 5 ust. 2 wprowadzić następującą zmianę: 

„ 2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia motorowych długości kadłuba do 12 m, w porze dziennej: 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
W zakresie rozszerzenia 
uprawnień projektodawca 
planuje wprowadzenie 
możliwości pływania na 
morskich wodach 
wewnętrznych. 
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a - na całym obszarze morskich wód wewnętrznych, 

b - do 6 mil od brzegu po innych wodach morskich." 

Uwaga: identyczny zapis winien znaleźć się na wzorze patentu. 

Pozostawienie 2 Mm do 
pływania na wodach morskich 
na najniższym patencie 
zapewnia bezpieczeństwo 
żeglugi żeglarza i innych 
uczestników. 

117 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 8 ust. 2 Nieuzasadnione jest nadawanie znowu żeglarzowi jachtowemu (oraz 

adekwatnie sternikowi motorowodnemu) uprawnień do prowadzenia jachtów 

morskich, skoro nie zdaje on żadnego egzaminu z wiedzy morskiej. Wnioskuje 

się by tak jak wielu innych krajach, oraz wspomnianej w uzasadnieniu 

rozporządzenia rezolucji o ICC, uprawnienia dotyczyły konkretnych akwenów: 

oddzielnie śródlądzia i oddzielnie wód morskich i usunięcie stosownych zapisów 

dotyczących uprawnień na wodach morskich. 

NIEZASADNA 
Dotychczasowa praktyka nie 
wskazuje na obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa. 

118 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

§ 8 ust. 1 
pkt.  4 § 5 ust. 1 pkt. 4 oraz § 8 ust 1  pkt. 4 nadać treść: 

Za prowadzenie jachtu 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 zabezpieczenia ratowniczego oraz odpowiedniego sprzętu 

i wyposażenia. 

NIEAKTUALNA 
Z uwagi na rezygnację 
zapisów o pływaniu pod 
nadzorem 
 

119 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

§ 8 
Utworzenie licencji lub patentu upoważniającego do kierowania skuterami 

wodnymi. Warunkiem uzyskania takiej licencji lub patentu powinno być zdanie 

egzaminu obejmującego znajomość: 

NIEZASADNA 
Zgodnie z projektem 
rozporządzenia, posiadacze 
najniższego patentu 
motorowodnego – sternika 
motorowodnego – są 
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- przepisów obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych, 

- zasad prowadzenia skuterów wodnych, 

- elementarnej wiedzy na temat działania napędu strugowodnego, 

- praktycznej umiejętności prowadzenia skutera. 

Osoby posiadające patenty sternika motorowodnego, żeglarza jachtowego lub 

wyższe, powinny być zwolnione z egzaminowania w zakresie znajomości 

przepisów obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. 

uprawnieni do kierowania 
skuterami wodnymi.  
Projektodawca nie widzi 
uzasadnienia  tworzenia 
dodatkowego rodzaju 
uprawnień. 
 
NIEZASADNA 
Znajomość locji  zdaniem 
projektodawcy jest konieczna 
dla zapewnienia 
bezpieczeństwa na wodzie.  

120 Liga Obrony 
Kraju 

§ 8 ust. 1 
Według oceny LOK za niedopuszczalne należy uznać możliwość 

przyznawania uprawnień do prowadzenia jachtów motorowych w tym w 

szczególności skuterów wodnych bez ograniczenia mocy silnika osobom 

przed ukończeniem 18 roku życia.  

NIEZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesieniegranicy wieku do 
16 lat na stopniu sternika 
motorowodnego 

121 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

§ 8 
 

W tekście występują zamiennie dwa zwroty a mianowicie „Jacht o długości 

całkowitej" i „Jacht o długości kadłuba" (np. § 6, § 7, § 8). Propozycja by 

ujednolicić terminologię . 

ZASADNA 
Planowane ujednolicenie 
zapisu – stosowanie zwrotu: 
„długość kadłuba”. 
Stosowanie zwrotu „długość 
całkowita” nie jest zgodne z 
zapisami ustawy o żegludze 
śródlądowej. 

122 Krakowskie 
Stowarzyszenie 
Sportów 
Wodnych 
„Sport i woda” 

§ 8 ust. 1 
 

Dotyczy uprawnień podstawowych: sternika motorowodnego. 

Brak wyraźnie określonego limitu mocy silnika/silników jachtu motorowodnego.  

Obecny zapis projektu uprawnia już osobę w wieku lat szesnastu, do 

NIEZASADNA 
Umiejętności kierowania 
jachtów i skuterów zostaną 
zweryfikowane poprzez 
obowiązkowy egzamin. 
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prowadzenia samodzielnie tj. bez nadzoru łodzi o wielkości do 12 metrów, bez 

żadnego limitu ograniczającego moc jednostek napędowych. Wymieniona 

konfiguracja łodzi może osiągać prędkości na wodzie przewyższające 100 km/h, 

a brak doświadczenia u tak młodego sternika może okazać się tragiczny w 

skutkach dla innych użytkowników wody, zwłaszcza przy tak wysokich 

osiąganych prędkościach. 

Należy dokonać rozgraniczenia uprawnień na podstawowy stopień 

motorowodny w następujący sposób: 

PRZYKŁADOWO: 

• Łodzie motorowe do 12 m            z limitem mocy do 120/150KM 

• Skutery wodne z limitem mocy do mocy 15 0/200KM 

 

123 Dolnośląski 
Okręgowy 
Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 8  
dot. Uprawnień Sternika Motorowodnego 

Wprowadzenie osobnej licencji na prowadzenie skutera wodnego dla 

wszystkich. Wprowadzenie zapisu o możliwości prowadzenia łodzi przez 

osoby w wieku 12-16 lat wyłącznie pod opieką pełnoletniej osoby z 

uprawnieniami minimum sternika motorowodnego. 

NIEZASADNA 
1. Zgodnie z projektem 
rozporządzenia, posiadacze 
najniższego patentu 
motorowodnego – sternika 
motorowodnego – są 
uprawnieni do kierowania 
skuterami wodnymi.  
Projektodawca nie widzi 
uzasadnienia  tworzenia 
dodatkowego rodzaju 
uprawnień. 
2. Projektodawca zrezygnuje z 
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zapisów dot. pływania pod 
nadzorem z uwagi na 
podwyższenie limitu wieku do 
16 lat  

124 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 8 ust. 1 pkt. 
2 

Nadać brzmienie: „ukończyła szkolenie na sternika morskiego”. 

Dotychczasowemu pkt. 2 „zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności” 

nadać numer 3 

NIEZASADNA 
Projekt nie zabrania 
prowadzenia szkoleń, znosi 
tylko ich obligatoryjność. Stan 
wiedzy i poziom umiejętności 
kandydata  do uzyskania 
patentu będą weryfikowane 
przez egzaminy. 

125 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 8 ust. 2 Nadać brzmienie:  „Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest 

uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych  z silnikiem o mocy do 60 kW po 

wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o 

mocy do 60 kW po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze 

dziennej” 

NIEZASADNA 
uzasadnienie jak w pkt  6 

126 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 8 ust. 4 Nadać brzmienie: „Za prowadzenie jachtu pod nadzorem uważa się żeglugę w 

porze dziennej na akwenie, kiedy na jachcie przebywa osoba pełnoletnia 

posiadająca minimum patent sternika motorowodnego” 

NIEAKTUALNA 
Projektodawca zrezygnuje z 
zapisów dot. pływania pod 
nadzorem z uwagi na 
podwyższenie limitu wieku do 
16 lat  
 

127 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 8 

Dodać nowy paragraf:  

NIEZASADNA 
uzasadnienie jak w pkt  6. 
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 „1. Patent starszego sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) ukończyła szkolenie na starszego sternika motorowodnego; 

3) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach śródlądowych, w 

łącznym czasie co najmniej 200 godzin łub posiada patent sternika 

motorowodnego 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

 2. Osoba posiadająca patent starszego sternika motorowodnego jest 

uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych 

oraz prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wodach 

morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.” 

 

128 Wojciech 
Bartoszyński § 8 ust. 2 

 

Doprecyzować uprawnienie np. przez rozbicie na dwa punkty (analogicznie do 

wyższych patentów): 

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m, w strefie do 2 

Mm od brzegu, w porze dziennej. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uzasadnienie – patrz: pkt. 25. 
Dodatkowo w przedstawionej 
uwadze brak zapisu o 
prowadzeniu jachtów na 
wodach morskich. 

129 4 WINDS Szkoła 
§ 8 

Błędne umożliwienie żeglarzom jachtowym i sternikom motorowodnym ZASADNA 
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Żeglarstwa  prowadzenia jachtów 12 metrowych (12 – latkowie nie będą bezpiecznie 

żeglować takim jachtem  z silnikiem np. 500 KM) 

Projektodawca przewiduje 
podniesienie wieku do 
uzyskania tych patentów do 
granicy 16 lat 
 

130 Marek 
Waszczuk 
„Przystań 
zostań 
żeglarzem” 

§ 8 

 

Błędne wprowadzenie możliwości prowadzenia jachtów motorowych bez 

ograniczeń w mocy dla osób niepełnoletnich 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie wieku do 
uzyskania uprawnień  do 
granicy 16 lat 
 

131 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa § 8 ust. 4 

 

Zawarta w rozporządzeniu definicja „pod nadzorem” jest nieprecyzyjna. Nie 

określa czy osoba nadzorująca powinna być na pokładzie jachtu (jest to fizycznie 

niemożliwe na małych jachtach) 

NIEZASADNA 
Projektodawca planuje 
rezygnację z opcji pływania 
pod nadzorem. 

132 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa § 8 

 

Omawiane patenty dawać będą prawo pływania również na morzach 

pływowych - nie przewiduje się jednak posiadania przez żeglarzy jachtowych 

czy sterników motorowodnych choćby podstawowej wiedzy o pływach i 

prądach pływowych. 

NIEZASADNA 
Dotychczasowa praktyka nie 
wskazuje, by wpływało to na 
poziom bezpieczeństwa 
żeglugi 
 

133 Andrzej 
Grzebień 

§ 8 ust. 4 
Znieść wymóg posiadania przez osobę prowadzącą pływania pod nadzorem 

patentu żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego, jeżeli obsługiwana 

motorówka ratownicza ma silnik do 10 kW. 

NIEZASADNA 
Projektodawca planuje 
rezygnację z opcji pływania 
pod nadzorem. 

134 Andrzej 
Grzebień 

§ 8 ust. 2 
Ograniczyć uprawnienia młodocianego sternika motorowodnego poprzez 

utrzymanie ograniczenia mocy silnika do np. 60 kW i wyłączenia uprawnienia 

do prowadzenia skutera wodnego. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Umiejętności niezależnie od 
wieku kandydata do 
uzyskania patentu będą 
weryfikowane przez 
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egzaminy.  Ponadto 
projektodawca przewiduje 
podwyższenie granicy wieku 
uprawniającej do 
prowadzenia skuterów  do 16 
lat. Zaproponowane 
rozwiązanie w opinii 
projektodawcy nie obniży 
poziomu bezpieczeństwa.  

135 Piotr Nowacki § 8 ust. 1  Wprowadzić zapis § 8 ust. 1: 

Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która: 

1) posiada patent jachtowego sternika morskiego; 

2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego samodzielnie 

prowadziła co najmniej trzy rejsy na jachtach żaglowych po wodach morskich w 

łącznym czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej połowa 

odbyła się na jachtach żaglowych powyżej 14 metrów długości; 

3) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej 

jeden rejs na jachcie żaglowym powyżej 24 metrów długości w czasie co 

najmniej 200 godzin żeglugi. 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 6 
tabeli uwag. 

136 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 8 ust. 2 Nieuzasadnione jest nadawanie żeglarzowi jachtowemu (oraz adekwatnie 

sternikowi motorowodnemu) uprawnień do prowadzenia jachtów morskich, 

skoro nie zdaje on żadnego egzaminu z wiedzy morskiej. Powieia to błąd zawarty 

w poprzednim rozporządzeniu i sprawia że patenty te potwierdzają nieprawdę 

gdyż Żeglarze Jachtowi i Sternicy Motorowodni szkoleni i egzaminowani są tylko 

NIEZASADNA 
Doświadczenia związane ze 
stosowaniem 
dotychczasowych przepisów 
nie wskazują na pogorszenie 
bezpieczeństwa z tego 
powodu. 
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z żeglugi po tych wodach i w ogóle nie mają żadnych kwalifikacji do pływania po 

morzu. Wniosek, by tak jak wielu innych krajach, oraz wspomnianej w 

uzasadnieniu rozporządzenia rezolucji o iCC, uprawnienia dotyczyły konkretnych 

akwenów: oddzielnie śródlądzia i oddzielnie wód morskich i usunięcie 

stosownych zapisów dotyczących uprawnień na wodach morskich 

137 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 8 ust. 3 Wymaganie pisemnych zgód rodziców na korzystanie z uprawnień żeglarza 

jachtowego i sternika motorowodnego przez dzieci do lat 16 to zbędna 

uciążliwość. Wniosek  o usunięcie z paragrafów 5.3 i 8.3 wymogu zgody w 

postaci pisemnej 

NIEAKTUALNA  
Ze względu na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
dla sternika motorowodnego 

138 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak  

§ 8 ust. 3 Wymaganie pisemnych zgód rodziców na korzystanie z uprawnień żeglarza 

jachtowego i sternika motorowodnego przez dzieci do lat 16 to zbędna 

uciążliwość. Wnioskuje się o usunięcie z paragrafów 5.3 i 8.3 wymogu zgody w 

postaci pisemnej 

NIEAKTUALNA  
Ze względu na podniesienie 
wymogu dotyczącego wieku 
dla sternika motorowodnego 

139 Piotr Nowacki § 8 ust. 2 Wprowadzić zapis § 8 ust. 2: 

Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do 

prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem 

mechanicznym i jachtów motorowych po wodach śródlądowych lub morskich. 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 6 
tabeli uwag. 

140 Piotr Nowacki § 8 ust. 3 i 4 Usunąć ustępy z projektu rozporządzenia NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 6 
tabeli uwag. 
 

141 Jaromir 
Rowiński 

§ 8 ust. 2 Zmiana zapisu uprawnień poprzez przyjęcie wyliczenia uprawnień „żeglarzy jachtowych" i 

„sterników motorowodnych" w punktach  osobno dla wód śródlądowych i osobno dla wód 

ZASADNA 
Prawodawca zgadza się z 
enumeratywnym zapisem 
ustępu co uczyni tekst 
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morskich - tak jak ma to miejsce w proponowanym opisie uprawnień posiadaczy wszystkich 

pozostałych patentów 

czytelniejszym. 

142 Jaromir 
Rowiński 

§ 8 ust. 2 Zmiana zapisu uprawnień posiadaczy patentu „sternik motorowodny" na : 

 Osoba posiadająca, patent sternika motorowodnego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych - po wodach śródlądowych 

2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do  12m w 

całej strefie morskich wód wewnętrznych a poza  tymi wodami  w 

strefie  do 6Mm od brzegu w porze  dziennej. 

(Proponowany zapis § 8 ust. 2 zawiera propozycje  zgłoszone  w pkt.   3 i   4) 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
W zakresie rozszerzenia 
uprawnień projektodawca 
planuje wprowadzenie 
możliwości pływania na 
morskich wodach 
wewnętrznych. 
Pozostawienie 2 Mm do 
pływania na wodach morskich 
na najniższym patencie 
zapewnia bezpieczeństwo 
żeglugi żeglarza i innych 
uczestników. 

143 Artur Pytlak § 8 Wprowadzić w § 8 ust. 5 o treści: 

„Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, uprawnione są jedynie do 

prowadzenia jachtów motorowodnych z silnikami o mocy do 60 kW” 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie granicy wieku 
do 16 lat na najniższym 
poziomie patentu 
motorowodnego 

144 Artur Pytalk § 8 Wprowadzenie licencji na kierowanie skuterami wodnymi niezależnej od 

systemu patentów motorowodnych. 

NIEZASADNA 
Uprawnienia do uprawiania 
turystyki wodnej na skuterach 
uzyskuje się w ramach 
najniższego stopnia 
motorowodnego. Zgodnie z 
ustawą o żegludze 
śródlądowej skuter zaliczony 
jest do kategorii jachtów 
motorowych 
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§ 9 

145 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 9 ust. 1 
pkt. 2 
 

Zmiana sformułowania na następujące: 

„2) odbyła co najmniej dwa rejsy w łącznym czasie co najmniej 200 godzin, w 

tym 100 godzin po wodach morskich'' 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich  

146 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 9 ust. 1 
pkt. 2 
 Wykreślić słowo „śródlądowych"  

ZASADNA 
uwaga zostanie uwzględniona 
 

147 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 9 ust. 1, § 9 
ust. 2 
 Wprowadzić zmianę z „Morski Sternik Motorowodny" na „Starszy Sternik 

Motorowodny". 

NIEZASADNA 

Uzasadnienie jak w pkt 6. 

148 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

§ 9 ust. 1 
pkt. 2 
 

Skreślić słowo „śródlądowych" ZASADNA 
Uwaga zostanie 
uwzględniona. 
 

149 Mazowiecki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 9 ust. 1  
 

Wniosek o zlikwidowanie wprowadzonych w 2006 roku barier w uprawianiu 

żeglarstwa morskiego dla młodzieży i przywrócenie wymogu 16 lat na drugi 

stopień żeglarski (obecnie Sternik Jachtowy) oraz adekwatny drugi stopień 

motorowodny w miejsce proponowanego wymogu 18 lat 

ZASADNA 
Zostanie uwzględniona w 
projekcie 
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150 Radomski 
Okręgowy 
Zwiazek 
Żeglarski 

§ 9 ust. 1  
 

Wprowadzić zapis: 

„Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18. rok życia; 

2 ) ukończyła szkolenie na stopień motorowodnego sternika morskiego; 

3 ) odbyła co najmniej dwa rejsy po morskich, w łącznym czasie 

co najmniej 200 godzin; 

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności” 

 

NIEZASADNA 
Niezależnie od zniesienia 
obowiązkowego szkolenia 
zawsze istnieje  możliwość 
dobrowolnego odbycia 
szkolenia. Umiejętności  
kandydata do uzyskania 
patentu, niezależnie od faktu 
odbycia szkolenia będą 
weryfikowane przez 
egzaminy. 
 

151 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 9 ust. 1  
 

Postulat zlikwidowania wprowadzonych w 2006r bez żadnego uzasadnienia 

merytorycznego i jakichkolwiek konsultacji społecznych barier w uprawianiu 

żeglarstwa morskiego dla młodzieży i przywrócenie wymogu 16 lat na drugi 

stopień żeglarski (obecnie Sternik Jachtowy) oraz adekwatny drugi stopień 

motorowodny w miejsce proponowanego wymogu 18 lat. 

ZASADNA 
Zostanie uwzględniona w 
projekcie 

152 Klub Sportowy 
Tsunami 

§ 9 
 

Wprowadzenie obowiązku posiadania najniższego patentu przed  egzaminem na 

jachtowego sternika morskiego i morskiego sternika motorowodnego 

NIEZASADNA 
Egzamin obejmuje  
wymagania dla obu 
poziomów patentów 
 

153 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

§ 9 
 

W wymaganiach do uzyskania stopnia morskiego sternika motorowodnego 

mówi się 200 godzinach żeglugi „po wodach śródlądowych lub morskich". 

Zastąpienie powyższego zwrotu słowami „po wodach śródlądowych i morskich"  

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
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poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich 

154 Wielkopolski 
Klub Bałtycki 

§ 9 
 

Należy poprawić najprawdopodobniej błąd w przepisywaniu 

dotyczący § 9. Proszę porównać: 

 §6.1 Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: 

1. Ukończyła 18 rok życia 

2. Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co 

najmniej 200 godzin 

3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności 

§ 9.1 Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która 

1. Ukończyła 18 rok życia 

2. Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach śródlądowych lub morskich w 

łącznym czasie co najmniej 200 godzin 

3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności 

Należy wykreślić słowo śródlądowych gdyż, jeżeli rozporządzenie pozostanie w 

tej treści to patent na prowadzenie po morzu jachtu motorowego będzie można 

uzyskać bez stażu morskiego. Mamy nadzieję iż nie jest to intencja Ministerstwa 

ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich 
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a po prostu błąd w przepisywaniu ale jest to istotne 

155 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

§ 9 
 

Niewystarczające w stosunku do uzyskiwanych uprawnień wymagania stażowe 

od osoby ubiegającej się o uprawnienia Morskiego Sternika Motorowodnego 

ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich 

156 Krakowskie 
Stowarzyszenie 
Sportów 
Wodnych 
„Sport i woda” 

§ 9 ust. 1 
 

Zapis powinien zawierać jasno określony wymóg z wyszczególnieniem: np. 

minimum 100 h na śródlądowych szlakach oraz minimum 100 h na wodach 

morskich. W sumie nie mniej niż 200 h w minimum dwu rejsach. 

ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich 

157 Dolnośląski 
Okręgowy 
Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 9  dot. Uprawnień Morskiego Sternika Motorowodnego 

Propozycja: Wprowadzenie do wymagań stażu (po otrzymaniu stopnia 

Sternika Motorowodnego) na wodach morskich w wymiarze 600 h w tym 100 

h samodzielnego prowadzenia jachtu również na wodach morskich. 

Dodatkowo ograniczenie możliwości prowadzenia lodzi do 18 metrów 

długości. 

NIEZASADNA 
W ocenie projektodawcy 
wymogi zaproponowane w 
projekcie są wystarczające. 

158 Polski Związek 
Motorowodny i 

§ 9 Wg Rozporządzenia patent morskiego sternika motorowodnego może uzyskać 

osoba, która : 

 
ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
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Narciarstwa 
Wodnego 

- nawet jednej minuty nie przebywała na wodach morskich, 

 

 

 

 

 

 

 

- nie odbyła wcześniej żadnego szkolenia, 

 

 

 

- nie posiadała wcześniej żadnego patentu. 

Jest to prawne usankcjonowane „rozdawnictwo" bardzo dużych uprawnień. 

postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich 
 
 
NIEZASADNA 
Szkolenia będą dostępne, 
znosi się tylko wymóg 
obligatoryjności. 
 
 
NIEZASADNA 
Obowiązek zdania egzaminu 
stanowi gwarancję koniecznej 
znajomości zasad żeglugi. 
 
 
NIEZASADNA 
Obowiązek zdania egzaminu 
stanowi gwarancję koniecznej 
znajomości zasad żeglugi. 

159 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 9  Nadać brzmienie:  

„1. Patent morskiego sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) ukończyła szkolenie na morskiego sternika motorowodnego; 

3) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie co 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie patrz pkt 6 
tabeli uwag. 
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najmniej 200 godzin w tym 100 godzin po wodach pływowych; 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności; 

5) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego. 

2. Osoba posiadająca patent morskiego sternika motorowodnego jest 

uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po 

wodach morskich”.  

160 Wojciech 
Bartoszyński § 9 ust. 1 

 

Skorygować zapis punktu 2) poprzez wykreślenie słów „śródlądowych lub" ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich 

161 Wojciech 
Bartoszyński § 9 ust. 2 

 

Przenieść do tego ustępu uprawnienie skodyfikowane w §  13 ust. 2. Zapis 

mógłby brzmieć następująco: 

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona 

do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 24 m po 

wodach morskich; 

NIEZASADNA 
Pozostawienie 
dotychczasowych zapisów 
zapewnia przejrzystość i 
czytelność projektu 
rozporządzenia. 
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3) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych -jeśli posiada 

patent żeglarza jachtowego; 

4) prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 24 m po wodach 

morskich -jeśli posiada patent żeglarza jachtowego. 

Zapis w rym brzmieniu winien się znaleźć także we wzorach patentów (po 

polsku i angielsku) 

162 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

§ 9 Zgodnie z propozycją rozporządzenia, aby zdobyć stopień jachtowego lub 

motorowodnego sternika morskiego należało będzie udokumentować w 

formie pozytywnej opinii odbycie minimum dwóch rejsów po wodach 

morskich w czasie co najmniej 200 godzin - nie sprecyzowano jednak o 

jaką żeglugę chodzi i na czym miałaby się ona odbyć. Na jachcie 

żaglowym czy na motorowodnym. 

NIEZASADNA 
Projektodawca daje swobodę 
w wyborze jachtu i akwenu 
wprowadzając jedynie 
konieczne warunki. 

163 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

§ 9 ust. 1 Proponowane przepisy umożliwiają przyszłym morskim sternikom 

motorowodnym odbycie wymaganych 200 godzin stażu na śródlądziu - 

tak więc na wszystkich morzach i oceanach świata jachty motorowe bez 

ograniczenia mocy silnika i wielkości do 24 m prowadzić będą mogły 

osoby, które nigdy wcześniej nie pływały na morzu. 

ZASADNA 
Wymogi stażu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich zostaną ustalone na 
poziomie wymogów stażu dla 
kandydatów na  jachtowych 
sterników morskich 

164 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

§ 9 Zgodnie z nowymi propozycjami morscy sternicy jachtowi i motorowodni 

nie będą musieli nigdy wcześniej samodzielnie prowadzić rejsu. 

NIEZASADNA  
Od osób ubiegających się o te 
patenty, z uwagi na przyjęty 
przez projektodawcę model 
zdobywania uprawnień,  nie 
można wymagać by  miały 



54 
 

tylko staż z prowadzenia 
rejsu., ale także   z jego 
odbycia w charakterze 
załoganta . 

165 Andrzej 
Grzebień 

§ 9 ust. 1 pkt. 

2 
Ujednolicić wymagania stażu dla kandydatów na sterników morskich: 

jachtowych i motorowodnych z uwagi na nabywanie „lustrzanych" uprawnień i 

równości obywateli wobec prawa 

ZASADNA  
Projektodawca zdecydował o 
postawieniu wymogu co do 
stażu na morzu dla 
kandydatów na  
motorowodnych sterników 
morskich na tym samym 
poziomie co dla kandydatów 
na  jachtowych sterników 
morskich 

166 Piotr Nowacki § 9 ust. 1 Wprowadzić zapis § 9 ust. 1: 

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 16 rok życia; 

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

ZASADNA 
Projektodawca planuje 
podwyższenie wieku do 
ubiegania się o patent 
sternika motorowodnego do 
wieku 16 lat 

167 Piotr Nowacki § 9 ust. 2 Wprowadzić zapis § 9 ust. 2: 

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 8,5 metra w 

strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 

NIEZASADNA 
uzasadnienie jak w pkt 6. 

§ 10 
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168 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 10 ust. 1 
pkt. 2  
 

Doprecyzować sposób uzyskiwania stażu poprzez wprowadzenie zapisu:  

„2) po uzyskaniu stopnia motorowodnego sternika morskiego odbyła co 

najmniej trzy rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie 600 godzin żeglugi, 

w tym co najmniej: 

-jeden rejs powyżej 100 godzin na jachcie o długości kadłuba powyżej 

20 m; 

- 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu od długości kadłuba od 

9 do 24 m." 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Zapis o stażu zostanie 
zmodyfikowany 

169 Dolnośląski 
Okręgowy 
Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 10 
dot. Uprawnień Kapitana Motorowodnego 

Propozycja: Wprowadzenie do wymagań stażu (po otrzymaniu stopnia 

Morskiego Sternika Motorowodnego) na wodach morskich w wymiarze 600 h 

w tym 300 h samodzielnego prowadzenia jachtu również na wodach morskich. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Zapis o stażu zostanie 
zmodyfikowany 

170 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 10 ust. 1 
Wniosek o przywrócenie obowiązku zdawania egzaminów na stopnie kapitańskie 

(Kapitan Jachtowy i Kapitan Motorowodny) 

NIEZASADNA 
 
Przewidziane wymogi są 
wystarczające, nawiązują do 
poprzedniego stanu 
prawnego. Praktyka pokazuje, 
że nie zanotowano wzrostu 
liczby wypadków. 

171 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 10 ust. 1 
Wniosek o podtrzymanie minimum tego samego limitu 1200h w paragrafach 

7.1 i 10.1 na stopnie KJ i KM oraz dodanie wymogu posiadania wymaganych 

dotąd na stopnie JSM i MSM stażów na wodach pływowych (minimum 100 

ZASADNA 
 
Przepis zostanie 
zmodyfikowany 
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godzin z zawinięciem do minimum 2 portów o średnim skoku pływu minimum 

1,5m). 

172 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 10 ust. 1 
Nie ma podstaw do dalszego obniżania i tak już niskich wymagań stażowych na 

stopnie kapitańskie (od 2006 roku było to w sumie razem z JSM 1200 godzin). 

Wnioskuje się o podtrzymanie minimum tego samego limitu 1200h w 

paragrafach 7.1 i 10.1 na stopnie KJ i KM oraz dodanie wymogu posiadania 

wymaganych dotąd na stopnie JSM i MSM stażów na wodach pływowych 

(minimum 100 godzin z zawinięciem do minimum 2 portów o średnim skoku 

pływu minimum l,5m) oraz o uznawanie stażu na jednostkach o ustawowych 

długościach 7,5m i 24m (10 i 20m jest bezzasadne) 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Przepis zostanie 
zmodyfikowany. 
Projektodawca stoi na 
stanowisku, że obniżenie 
parametrów jachtów może 
prowadzić do obniżenia 
bezpieczeństwa żeglugi. 

173 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 10 ust. 1 
Bezzasadne i społecznie szkodliwe jest nadawanie jakichkolwiek uprawnień 

tylko na podstawie stażu. Wnioskuje się o przywrócenie obowiązku zdawania 

egzaminów na stopnie kapitańskie (KJ i KM) tak jak to było do 2005 r. 

NIZASADNA 
Przewidziane wymogi są 
wystarczające, nawiązują do 
poprzedniego stanu 
prawnego. Praktyka pokazuje, 
że nie zanotowano wzrostu 
liczby wypadków. 

174 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 10 ust. 1  Nadać brzmienie: 

„1. Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) posiada patent morskiego sternika motorowodnego; 

2) po uzyskaniu patentu morskiego sternika motorowodnego odbyła co 

najmniej trzy rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 

600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin samodzielnego 

prowadzenia  jachtu o długości od 10 do 24 m , oraz odbyła co najmniej 

NIEZASADNA 
 Uzasadnienie jak w pkt 6 
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jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości całkowitej 

powyżej 20 m.” 

175 Wojciech 
Bartoszyński § 10 ust. 1 

pkt. 2 
 

Doprecyzować zapis np.: 

po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej 

trzy rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 600 godzin 

żeglugi, w tym: 

-powyżej 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu od długości całkowitej 

od 10 do 24 m; 

-powyżej 100 godzin na jachcie o długości całkowitej powyżej 20 m. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Przepis zostanie 
zmodyfikowany 

176 Wojciech 
Bartoszyński § 10 ust. 2 

 

Przenieść do tego ustępu uprawnienie skodyfikowane w §  13 ust. 2. Zapis 

mógłby brzmieć następująco: 

Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich; 

2) prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich -jeśli 

posiada patent żeglarza jachtowego lub jachtowego sternika morskiego. 

Zapis w tym brzmieniu winien się znaleźć także we wzorach patentów (po 

polsku i angielsku) 

NIEZASADNA 
Pozostawienie 
dotychczasowych zapisów 
zapewnia przejrzystość i 
czytelność projektu 
rozporządzenia. 

177 Piotr Nowacki § 10 ust. 1 Wprowadzić zapis § 10 ust. 1: 

Patent starszego sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) odbyła co najmniej jeden rejs na jachcie po wodach śródlądowych lub 

posiada patent sternika motorowodnego; 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie jak w pkt 6. 
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3) odbyła co najmniej jeden rejs na jachcie od 7,5 do 14 metrów długości 

kadłuba po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 100 godzin 

żeglugi; 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

178 Piotr Nowacki § 10 ust. 2 Wprowadzić zapis § 10 ust. 2: 

Osoba posiadająca starszego sternika motorowodnego jest uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 14 metrów po 

wodach morskich. 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie jak w pkt 4. 

§ 11 

179 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 11 
 

Rezygnacja ze stopnia mechanika motorowodnego NIEZASADNA 
Projektodawca stoi na 
stanowisku konieczności 
zachowania patentu 
mechanika motorowodnego. 

 Wielkopolski 
Klub Bałtycki 

§ 11 
 

Należy się zastanowić nad patentem mechanika motorowodnego, jeżeli 

rozporządzenie to ma dotyczyć patentów stricte amatorskich to patent 

konkurujący do podjęcia pracy z niższymi mechanicznymi uprawnieniami 

zawodowymi (tak wyraźnie jest napisane w uzasadnieniu) nie ma w tym 

rozporządzeniu racji bytu, a amatorskie jachty utrzymywane na własny 

użytek nie potrzebują na pokładzie takiej osoby. Jeżeli nawet taki patent 

będzie istniał to znajdzie się bardzo mało chętnych do jego zdawania. 

NIEZASADNA 
Projektodawca stoi na 
stanowisku konieczności 
zachowania patentu 
mechanika motorowodnego. 
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180 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 11 ust. 1 
oraz § 11 ust. 
2 
 

W miejsce proponowanych do usunięcia zapisów dotyczących amatorskich 

kwalifikacji mechanicznych w turystyce wodnej wprowadzić zapisy związane z 

kwalifikacjami na „licencje operatorów skuterów wodnych"  

§ 11 ust. 1 powinien brzmieć: 

Licencje do uprawiania turystyki wodnej na skuterach wodnych uzyskuje osoba 

która: 

1) ukończyła 13 rok życia, 

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności 

2. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji na skuter wodny składa do 

właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty: 

1) wniosek o wydanie licencji zawierający: imię, nazwisko, nr PESEL, adres 

zamieszkania, podpis wnioskodawcy, datę; 

2) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; 

3) zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

4) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania 

turystyki wodnej w przypadku osób które ukończyły 18 rok życia lub 

oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do uprawiania turystyki wodnej w przypadku osób poniżej 18 roku 

NIEZASADNA 
Projektodawca stoi na 
stanowisku zachowania 
zaproponowanego w 
projekcie systemu uprawnień 
wraz z wymaganiami. 
Uprawnienia na skutery 
wodne posiada w myśl 
projektu sternik 
motorowodny. 
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życia. 

181 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 11 ust. 1 
pkt. 1 

Nadać brzmienie: „1) posiada patent starszego sternika motorowodnego” NIEZASADNA 
uzasadnienie jak w pkt 6 

182 Piotr Nowacki § 11 ust. 1 Wprowadzić zapis § 11 ust. 1: 

Patent morskiego sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) odbyła co najmniej jeden rejs na jachcie po wodach śródlądowych lub posiada 

patent sternika 

motorowodnego lub starszego sternika motorowodnego; 

3) odbyła co najmniej dwa rejsy na jachtach od 7,5 metra do 24 metrów 

długości kadłuba po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin 

żeglugi, w tym przynajmniej połowa w rejsach na jachtach o długości powyżej 

14 metrów długości; 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

NIEZASADNA 
uzasadnienie jak w pkt 6 

183 Piotr Nowacki § 11 ust. 2 Wprowadzić zapis § 11 ust. 2: 

Osoba posiadająca patent morskiego sternika motorowodnego jest 

uprawniona do: 

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 

2) prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 24 metrów po 

wodach morskich. 

NIEZASADNA 
uzasadnienie jak w pkt 6 
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184 Piotr Nowacki § 11  Zamienić numer paragrafu na § 13  NIEZASADNA uzasadnienie jak 
w pkt 6 

§ 12 

185 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 12 ust. 1  Nadać brzmienie:  

„12.1. Licencję do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy 

holowaniu narciarza wodnego i innych obiektów pływających uzyskuje osoba, 

która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) ukończyła szkolenie w zakresie holowania narciarza wodnego i innych 

obiektów pływających; 

3) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego; 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.” 

NIEZASADNA 
Zniesiony został tylko 
obligatoryjny wymóg 
szkolenia, natomiast każdy 
może takie szkolenie odbyć. 
Poziom wiedzy i umiejętności 
zweryfikuje egzamin.  W 
opinii projektodawcy takie 
rozwiązanie nie obniży 
poziomu bezpieczeństwa. 

186 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 12 Dodać w par. 12 po ust. 1 nowy ustęp: 

„Licencję do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy 

holowaniu statków powietrznych uzyskuje osoba, która: 

1) ukończyła 18 rok życia; 

2) ukończyła szkolenie w zakresie holowania statków powietrznych; 

3) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego; 

4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności”. 

NIEZASADNA 
Zniesiony został tylko 
obligatoryjny wymóg 
szkolenia, natomiast każdy 
może takie szkolenie odbyć. 
Poziom wiedzy i umiejętności 
zweryfikuje egzamin.  W 
opinii projektodawcy takie 
rozwiązanie nie obniży 
poziomu bezpieczeństwa. 
 

187 Andrzej 
Kurowski 

§ 12 Licencja na holowanie narciarza wodnego powinna być zniesiona NIEZASADNA 
Nie jest zasadne ograniczenie 
obowiązku posiadania licencji 
na holowanie w oparciu o 
kryteria wskazane przez 
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autora uwagi.   Względy 
bezpieczeństwa leżące u 
podstawy licencji na 
holowanie mają takie samo 
znaczenie zarówno przy 
aktywności zarobkowej, jak i 
niezarobkowej. 

188 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 12 Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji"). 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie, z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

189 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

§ 12 Błędny pomysł połączenia licencji na holowanie narciarza z licencją na 

holowanie obiektów latających. 

NIEZASADNA  
Projekt rozporządzenie 
przewiduje dwie odrębne 
licencje. 

190 Wielkopolski 
Klub Bałtycki 

§ 12 ust. 1 

Należy tak sformułować treść ustępu  aby nie było żadnych wątpliwości iż chodzi 

tu o narty, banan i inne obiekty holowane z dużą prędkością, a nie dotyczy 

holowania bączka lub drugiego jachtu 

NIEZASADNA 
 
Zdaniem projektodawcy 
przepis jest wystarczająco 
precyzyjny 

191 Parasailing 
Center PPHU 
Zbigniew 
Lewczuk 

§ 12 W Polsce, wzorem innych państw, nie są wymagane przez nadzór lotniczy żadne 

uprawnienia dotyczące holowania parasaili nad lądem, czym zajmuje się coraz 

liczniejsza rzesza ludzi,  dlatego brak potrzeby wprowadzania licencji przy 

holowaniu nad wodą. 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie statków 
powietrznych, z uwagi na 
konieczność  zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
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192 Parasailing 
Center PPHU 
Zbigniew 
Lewczuk 

§ 12 

Sam fakt posiadania licencji jako potwierdzenia zdanego egzaminu nie 

gwarantuje bezpieczeństwa ani posiadaczowi licencji, ani innym użytkownikom 

akwenów, gwarantuje natomiast dochód organizacji, która ją wystawiła, co 

wskazuje na fiskalny charakter tego rozwiązania. 

NIEZASADNA 
W ocenie projektodawcy 
umiejętności do uzyskania 
licencji będą weryfikowane 
przez egzaminy. 

193 Piotr Nowacki § 12 ust. 1 Wprowadzić zapis § 12 ust. 1: 

Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która: 

1) posiada patent morskiego sternika motorowodnego; 

2) po uzyskaniu patentu morskiego sternika motorowodnego samodzielnie 

prowadziła co najmniej trzy rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co 

najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej połowa odbyła się na jachtach 

morskich powyżej 14 metrów długości; 

3) po uzyskaniu patentu morskiego sternika motorowodnego odbyła co 

najmniej jeden rejs na jachcie powyżej 24 metrów długości w czasie co 

najmniej 200 godzin żeglugi. 

Uzasadnienie jak w pkt 6. 
 

194 Piotr Nowacki § 12 ust. 2 Wprowadzić zapis § 12 ust. 2: 

Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do 

prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych lub morskich 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie jak w pkt 6. 
 

195 Piotr Nowacki § 12 Zamienić numer paragrafu na § 14  NIEZASADNA  
Uzasadnienie jak w pkt 6. 
 

§ 13 
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196 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 13 
 W zapisach całego paragrafu 13 wprowadzić w miejsce „Jachtowego Sternika 

Morskiego" zapis „Sternika Jachtowego", odpowiednio w miejsce „Morskiego 

Sternika Motorowodnego" wprowadzić zapis „Starszego Sternika 

Motorowodnego". 

NIEZASADNA 
Uzasadnienie jak w pkt 6. 
 
 

197 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 13 
  Wniosek w usunięcie z paragrafu 13 pozycji 1 i 2 pozwalających na wzajemne 

weryfikowanie uprawnień morskich żeglarskich i motorowodnych. Jest to 

merytorycznie bezzasadne, gdyż pozwala na wydawanie uprawnień 

zaświadczających o posiadaniu kwalifikacji przez osoby, które mogą w ogóle nie 

mieć wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu drugiego rodzaju jednostek 

NIZASADNA 
 
Dotychczasowa praktyka nie 
wskazuje na obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa 
żeglugi 

198 Andrzej 
Kurowski 

§ 13 
 Przenoszalność stopni żeglarskich/motorowodnych.  

Propnuje się system 

: stopień śródlądowy jachtowy      <-> stopień 

śródlądowy  

motorowodny pierwszy stopień morski jachtowy <-> 

pierwszy stopień morski motorowodny  

drugi stopień morski jachtowy   <-> drugi stopień 

morski motorowodny 

NIEZASADNA 
 
Ze względu na różnice między 
uprawnieniami żeglarskimi a 
motorowodnymi zasadna jest 
wymienność przy posiadaniu 
wyższych umiejętności, co 
zagwarantuje odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa 
żeglugi.  
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199 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 13 ust. 1  
 Wprowadzić zapis: 

„Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego posiadają uprawnienia do 

uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego, 

jeżeli posiadają patent jachtowego sternika morskiego.” 

NIEZASADNA 
 
Zdaniem projektodawcy 
obecny wymóg jest 
wystarczający 

200 Marcin Wąsik § 13 ust. 1 i 2 
 Należy wykluczyć możliwość zamiennej weryfikacji uprawnień żeglarskich i 

motorowodnych jako że wymagania niezbędne do prowadzenia tych jednostek 

są inne dla jachtów żaglowych i motorowych 

NIZASADNA 
 
Dotychczasowa praktyka nie 
wskazuje na obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa 
żeglugi 

 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 13 ust. 1 i 2 
 Wnioskuje się o usunięcie z paragrafu 13 pozycji 1 i 2 pozwalających na 

wzajemne weryfikowanie uprawnień morskich żeglarskich i motorowodnych 

NIZASADNA 
 
Dotychczasowa praktyka nie 
wskazuje na obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa 
żeglugi 

201 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 13 ust. 1 
 

Końcowe sformułowanie winno brzmieć: „co najmniej żeglarza 

jachtowego". 

ZASADNA 
Zostanie uwzględnione 
 

202 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 13 ust. 2 
 

Wyraźne wypisanie uprawnień na patentach. 
NIEZASADNA  
Osoba po spełnieniu 
warunków otrzyma odrębny 
patent. 

203 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 13 ust. 5 
 

Wykreślić cyfrę „4" i nadać temu tekstowi numer p. 1) oraz dodać punkt 2) o 

treści: 

NIEZASADNA  
Zdaniem projektodawcy treść 
przepisu § 13 ust. 5 jest 
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„ 2) Osoby, o których mowa w ust. 4 mogą uzyskać patent kapitana 

motorowodnego ". 

wystarczająco precyzyjna. 

204 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

§ 13 ust. 1 
 

Zlikwidować całkowicie odpowiedniość uprawnień lub pozostawić tylko na 

poziomie kapitanów 

NIEZASADNA  
Zdaniem projektodawcy 
pozostawienie zasad 
wymienności  patentów 
określonych w § 13 jest 
uzasadnione doświadczeniem 
wynikającym ze stosowania 
tych zasad na gruncie 
dotychczasowych przepisów. 

205 Wielkopolski 
Klub Bałtycki 

§ 13 Poważnym problemem jest nadawanie posiadaczom patentów jachtowych 

równoległych patentów motorowodnych oraz nadawanie jednych i drugich 

posiadaczom uprawnień zawodowych. Każdą z tych weryfikacji powinien 

poprzedzić egzamin z praktycznej umiejętności manewrowania. 

NIEZASADNA  
Zdaniem projektodawcy 
pozostawienie zasad 
wymienności  patentów 
określonych w § 13 jest 
uzasadnione doświadczeniem 
wynikającym ze stosowania 
tych zasad na gruncie 
dotychczasowych przepisów. 

206 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 13 Nadać nowe brzmienie paragrafu: 

„1. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz morskiego sternika 

motorowodnego posiadają uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej 

odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika 

morskiego, jeżeli posiadają patent żeglarza jachtowego. 

2. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika 

morskiego posiadają uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach 

NIEZASADNA  

Propozycja ta sprowadza 
się do przywrócenia 
rozwiązań istniejących w 
poprzednim stanie 
prawnym, co nie jest 
zgodne z koncepcją 
systemu patentów 
przyjętym w projekcie i 
szczegółowo uzasadnionym 
w uzasadnieniu projektu. 



67 
 

motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz 

morskiego sternika motorowodnego. 

3. Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi 

śródlądowej mogą uzyskać bez konieczności zdania egzaminu patent starszego 

sternika motorowodnego. 

4. Osoby mające uprawnienia do kierowania okrętami albo statkami w żegludze 

morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, marynarce 

handlowej lub rybołówstwie morskim mogą uzyskać bez konieczności zdania 

egzaminu patent morskiego sternika motorowodnego.” 

207 Wojciech 
Bartoszyński § 13 

 

Wykreślić cały ustęp 1 i 2  NIEZASADNA  
Zdaniem projektodawcy 
pozostawienie zasad 
wymienności  patentów 
określonych w § 13 jest 
uzasadnione doświadczeniem 
wynikającym ze stosowania 
tych zasad na gruncie 
dotychczasowych przepisów. 
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208 Piotr Nowacki § 13 
Zamienić na nowy numer 15 – dotychczasowy paragraf w 

przedstawionym projekcie rozporządzenia  (UWAGA: punkt 1, 3 i 4 

zostają zachowane, punkt drugi skreślony, punkt 5 wymaga zmiany 

odnośników do wcześniejszych paragrafów dokumentu). 

Dodany punkt nowego § 15: Osoby posiadające zawodowe uprawnienia 

mechanika wachtowego, oficera i starszego oficera mechanika uzyskane w 

Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, marynarce handlowej lub 

rybołówstwie morskim mogą uzyskać bez konieczności zdania egzaminu patent 

mechanika motorowodnego. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Do projektu rozporządzenia 
zostanie dodany w  § 13 
dodatkowy ustęp 6 o 
brzmieniu: 
„Osoby posiadające 
uprawnienia do obsługi 
maszyn na okrętach lub 
statkach w żegludze morskiej, 
uzyskane w Marynarce 
Wojennej, Straży Granicznej, 
Marynarce Handlowej, 
służbie ratowniczej SAR lub 
rybołówstwie morskim mogą 
uzyskać bez konieczności 
zdawania egzaminu patent 
mechanika motorowodnego”.  

§ 14 

209 Piotr Nowacki § 14 Zamienić na numer paragrafu 16  NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
poprzednich uwag Pana 
Nowackiego. 

§ 15 

210 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 15 Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji") 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie, z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

§ 16 
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211 Piotr Nowacki § 16 Zamienić na numer paragrafu odpowiednio 18 NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
poprzednich uwag Pana 
Nowackiego. 

§ 17 

212 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 17 ust. 2  Zmiana brzmienia na: 

„2. Protokół zawiera podpisy wszystkich członków komisji egzaminacyjnej, dane 

egzaminowanych oraz ocenę końcową” 

ZASADNA 
Zostanie uzupełniona 
dotychczasowa treść przepisu 
o proponowane 
sformułowania. 

213 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 17 ust. 3 Nowe brzmienie ustępu trzeciego: 

„3. Protokół w przypadku podmiotów upoważnionych do przeprowadzania 

egzaminów należy niezwłocznie po przeprowadzonym egzaminie przesłać do 

właściwego polskiego związku sportowego” 

Dotychczasowy ustęp trzeci dostaje numer czwarty. 

NIEZASADNA 
Nie istnieje potrzeba zapisu o 
niezwłocznym przesłaniu 
dokumentacji 
egzaminacyjnej. Wynika to 
pośrednio z ust. 3. 

214 Piotr Nowacki § 17 Wprowadzić zapis § 17: 

Egzamin na poszczególne patenty albo licencję przeprowadza się w oparciu o 

listę pytań (część teoretyczna) i zadań (część praktyczna), opracowanych 

zgodnie z zakresem wymagań egzaminacyjnych (określonych w załączniku nr 4 

do rozporządzenia), zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej i opublikowanych w BIP podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia 

egzaminu. 

NIEZASADNA 
 W ocenie projektodawcy 
zamknięta lista pytań 
ograniczy możliwość 
reagowania na zmieniające 
się realia, w tym postęp 
wiedzy żeglarskiej oraz 
postęp techniczny. Określenie 
wymogów w projektowanej 
postaci wyeliminuje to 
zagrożenie i umożliwi 
kompetentnemu podmiotowi 
prowadzącemu egzamin 
racjonalne przygotowanie 
pytań. Dodatkowo należy 
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zauważyć, że zatwierdzenie 
listy pytań nie ma oparcia w 
przepisach ustawy. 

215 Piotr Nowacki § 17  Zamienić na numer paragrafu odpowiednio 19 NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
poprzednich uwag Pana 
Nowackiego. 

§ 18 

216 Piotr Nowacki § 18 Zamienić na numer paragrafu odpowiednio 20  NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
poprzednich uwag Pana 
Nowackiego. 

§ 19 

217 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 19 ust. 2 
 

Ustalenie opłaty za wydanie patentu w wysokości 25 zł (w związku z 

kalkulacją kosztów przedstawioną przez polskie związki sportowe) 

NIEZASADNA 
Projektodawca ustalił opłatę 
na podstawie analiz 
przygotowanych przez polskie 
związki sportowe oraz 
eksperta 

218 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 19 ust. 1 
 

Wprowadzić zapis: 

„Opłaty za przeprowadzenie egzaminu wynoszą odpowiednio: 

1) na patent żeglarza jachtowego - 200 PLN; 

2) na patent jachtowego sternika morskiego - 300 PLN; 

3) na patent sternika motorowodnego - 300 PLN; 

4) na patent motorowodnego sternika morskiego - 400 PLN; 

5) na patent mechanika motorowodnego - 350 PLN; 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Wysokość opłat zostanie 
zmodyfikowana na podstawie 
ponownej kalkulacji kosztów 
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6) w zakresie holowania narciarza wodnego lub innych obiektów 

pływających i statków powietrznych - 300 PLN.” 

 

219 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 19 
 W zapisach całego paragrafu 19 wprowadzić w miejsce „Jachtowego Sternika 

Morskiego" zapis „Sternika Jachtowego", odpowiednio w miejsce „Morskiego 

Sternika Motorowodnego" wprowadzić zapis „Starszego Sternika 

Motorowodnego". 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca przychyla się 
do propozycji zmiany nazwy z 
„Jachtowego Sternika 
Morskiego” na „Sternika 
Jachtowego”. W drugim 
przypadku projektodawca 
podtrzymuje swoje 
stanowiskom że obecne 
nazewnictwo odpowiada 
zakresowi uprawnień. 

220 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 19 ust. 1 
pkt. 5 
 

Wykreślić „na patent Mechanika Motorowodnego", wprowadzić zapis „na 

licencję operatora skutera wodnego". 

NIEZASADNA 
Konsekwencja 
nieuwzględnienia poprzedniej 
uwagi merytorycznej 
wnioskującego o 
wprowadzeniu licencji 
operatora skutera  wodnego. 

221 Andrzej 
Kurowski 

§ 19 
 Ceny za egzaminy są wygórowane.   Powinno zastąpić się proponowane kwoty 

wyrażeniem – „maksymalne kwoty. Powinno dodać się, że egzaminy mogą też 

być bezpłatne”. 

Ceny za egzamin dla młodzieży do 18 lat powinny stanowić max. 1/4 ceny dla 

dorosłych a dla studentów do 26 lat max. 1/2 ceny. 

NIEZASADNA 
 
Stoi w sprzeczności z zapisami 
ustawy o żegludze 
śródlądowej 

221 Stowarzyszenie § 19 Należy podnieść opłaty egzaminacyjne za egzaminy na stopnie żeglarskie CZĘŚCIOWO ZASADNA 
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Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

 Wysokość opłat zostanie 
zmodyfikowana na podstawie 
ponownej kalkulacji kosztów  

222 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 19 ust. 1 
pkt. 4 i 5  

Punkty 4 i 5 otrzymują odpowiednio brzmienie: 

„4) na patent starszego sternika motorowodnego – 300 PLN; 

1) na patent morskiego sternika motorowodnego – 300 PLN;” 

NIEZASADNA 
Konsekwencja 
nieuwzględnienia poprzedniej 
uwagi merytorycznej 
wnioskującego 

223 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 19 Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji") 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie, z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

224 Wojciech 
Bartoszyński § 19 ust. 1 

pkt. 6 
 

Określić opłatę za wydanie patentów na niższym poziomie NIEZASADNA 
Rozstrzygnięcie w tej materii 
jest oparte , zgodnie z art. 37a 
ust. 15, na analizie kosztów 
poniesionych przez właściwy 
polski związek sportowy. W 
konsekwencji należy 
zaznaczyć, że propozycja 
wnioskodawcy nie 
uwzględnia wydawania 
patentów z ustawową ulgą. 

225 Piotr Nowacki § 19 ust. 2 i 3 Zamienić na numer § 21 ust. 2 i 3 NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
poprzednich uwag Pana 
Nowackiego. 
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226 Jaromir 
Rowiński 

§ 19 
Zmiana zapisu § 19, poprzez zastąpienie słów „Opłaty za przeprowadzenie 

egzaminu" słowami „Maksymalne opłaty za przeprowadzenie egzaminu". 

NIEZASADNA 
Realizacja delegacji do 
wydania rozporządzenia 
wymaga określenia 
konkretnej wysokości opłat. 

§ 20 

227 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 20 Nowe brzmienie: 

„Do postępowań dotyczących wydania patentu lub licencji rozpoczętych, 

a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

stosuje się przepisy dotychczasowe.” 

NIEZASADNA 
W związku z utratą mocy 
obowiązującej 
Rozporządzenia z  dnia 9 
czerwca 2006 r. w sprawie 
uprawiania żeglarstwa i 
proponowaną zmianą 
systemu  patentów, 
proponowana zmiana jest nie 
do zaakceptowania. 

228 Wojciech 
Bartoszyński 

§ 20  Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji") 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie, z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

229 Piotr Nowacki § 20 Zamienić na numer paragrafu § 22 NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
poprzednich uwag Pana 
Nowackiego. 

§ 21 

230 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 

§ 21 ust. 2 
 

1.Wykreślenie słów „śródlądowych i". Uzyskanie patentu na wody 

morskie nie powinno odbywać się w oparciu o staż w rejsach 

NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
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SAMOSTER śródlądowych. 

 

2.W związku z powyższym proponuje się dodać w § 21 kolejne ustępy 3 

do 10 oraz dodatkowy, nowy paragraf 23, ze zmianą numeru obecnego 

par. 23 na 24 jak niżej: 

1. Osoby posiadające patent żeglarza jachtowego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent żeglarza jachtowego. 

2. Osoby posiadające patent sternika jachtowego wzoru sprzed 2007 

roku mogą wymienić posiadany dokument na patent żeglarza jachtowego. 

3. Osoby posiadające patent sternika jachtowego wzoru sprzed 2007 

roku z pełnymi uprawnieniami (p.u.) lub jachtowego sternika morskiego 

mogą wymienić posiadany dokument na patent jachtowego sternika 

morskiego. 

4. Osoby posiadające patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej lub 

jachtowego kapitana żeglugi wielkiej lub kapitana jachtowego mogą 

wymienić posiadany dokument na patent kapitana jachtowego. 

5. Osoby posiadające patent sternika motorowodnego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent sternika motorowodnego. 

6. Osoby posiadające patent starszego sternika motorowodnego mogą 

wymienić posiadany dokument na patent sternika motorowodnego. 

7. Osoby posiadające patent morskiego sternika motorowodnego mogą 

 
 
 
 
ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu paragrafu 
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wymienić posiadany dokument na patent motorowodnego sternika morskiego. 

8. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent kapitana motorowodnego. 

9.  Osoby posiadające patent morskiego sternika motorowodnego mogą 

wymienić posiadany dokument na patent motorowodnego sternika morskiego. 

10. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego mogą wymienić 

posiadany dokument na kapitana motorowodnego. 

231 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

§ 21 ust. 1 

 

Wprowadzić zapis: 

„Osoby posiadające patent sternika jachtowego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent jachtowego sternika morskiego po odbyciu 

co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich, w łącznym czasie co 

najmniej 100godzin [i zdaniu egzaminu].” 

NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
 

232 Andrzej 
Kurowski 

§ 21 Propzoycja wymiany patentów: 

żeglarz jachtowy        --> żeglarz 

jachtowy 

 

sternik jachtowy        —> 

jachtowy sternik morski  

 

jachtowy sternik morski --> 

jachtowy sternik morski  

 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Zostanie uwzględniona w 
nowym brzmieniu projektu 
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kapitan jachtowy       --> 

kapitan jachtowy 

233 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

§ 21 Wnioskuje się o usunięcie z rozporządzenia w całości paragrafu 21 jako 

merytorycznie bezzasadnego po wprowadzeniu zaproponowanych zmian 

w treści rozporządzenia 

NIEZASADNA 
 Ustawa o żegludze 
śródlądowej przewidziała 
zachowanie praw nabytych 

234 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 21 ust. 1 
 Wprowadzić zapis: „osoby posiadające patent Jachtowego Sternika Morskiego 

mogą wymienić posiadany dokument na patent Kapitana Jachtowego, po 

odbyciu po jego uzyskaniu co najmniej dwóch rejsów w łącznym czasie 200 

godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości całkowitej od 10 metrów 

do 24 metrów w tym co najmniej 100 godzin na wodach pływowych o skoku 

pływu powyżej 1,5 metra”. 

NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
 
 

235 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

§ 21 ust. 2 
 Wprowadzić zapis: „osoby posiadające patent Morskiego sternika 

Motorowodnego mogą wymienić posiadany dokument na patent Kapitana 

Jachtowego, po odbyciu po jego uzyskaniu co najmniej dwóch rejsów w łącznym 

czasie 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości całkowitej od 

10 metrów do 24 metrów w tym co najmniej 100 godzin na wodach pływowych 

o skoku pływu powyżej 1,5 metra”. 

NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
 
 

236 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 21 i 22 
 

Skreślić dotychczasowe § 21 i 22 i wprowadzić nowy § 21 o następującej treści 

„ §21 Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 

zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień lub 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu paragrafu 21 
. 
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mogą być wymienione bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków na 

patenty i licencje określone w rozporządzeniu zgodnie z następującymi 

zasadami. 

1) patent żeglarza jachtowego na patent żeglarza jachtowego; 

2) patent sternika jachtowego na patent jachtowego sternika morskiego; 

3) patent sternika morskiego na patent jachtowego sternika morskiego; 

4) patent kapitana jachtowego na patent kapitana jachtowego; 

5) patent sternika motorowodnego na patent sternika motorowodnego; 

6) patent   starszego   sternika   motorowodnego   na   patent   

motorowodnego   sternika morskiego; 

7) patent   morskiego   sternika   motorowodnego   na  patent  

motorowodnego   sternika morskiego; 

8) patent kapitana motorowodnego na patent kapitana motorowodnego; 

9) patent motorzysty motorowodnego na patent mechanika 

motorowodnego; 

10) patent mechanika motorowodnego na patent mechanika 

motorowodnego; 

11) licencja na holowanie narciarza wodnego lub statków powietrznych na 

licencję do uprawianiu turystyki wodnej na jachtach motorowych przy 

holowaniu.... „ 

§ 23 Otrzymałby numer 22. 
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237 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

§ 21 ust. 1 
 

Uzupełnić tekst o sformułowanie „ i zdaniu egzaminu" NIEZASADNA 
W związku z decyzją o 
przygotowaniu nowego 
brzmienia tego paragrafu, 
zapewniającego wymianę 
dotychczas obowiązujących 
patentów na nowe, 
przedmiotowa uwaga jest 
bezzasadna. 

238 Gdańska 
Federacja 
Żeglarska 

§ 21 i § 22 
Zastąpienie obu paragrafów jednym o treści: „Patenty i licencje 

wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują 

ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień w 

okresie do dnia 31.12.2014 roku i mogą w powyższym terminie być 

wymienione na wniosek ich posiadacza, bez konieczności spełnienia 

dodatkowych warunków, na patenty i licencje określone w 

rozporządzeniu zgodnie z następującymi zasadami: 

1) patent żeglarza jachtowego na patent żeglarza jachtowego; 

2) patent sternika jachtowego na patent jachtowego sternika morskiego; 

3) patent sternika morskiego na patent jachtowego sternika morskiego; 

4) patent kapitana jachtowego na patent kapitana jachtowego; 

5) patent sternika motorowodnego na patent sternika motorowodnego; 

6) patent starszego sternika motorowodnego na patent motorowodnego 

sternika morskiego; 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu paragrafu 
Ustawa o żegludze 
śródlądowej nie wyznacza 
obligatoryjnej wymiany 
dotychczasowych patentów 
na nowe, zatem przepis o 
wymianie do końca 2014 r. 
jest bezprzedmiotowy. 
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7) patent morskiego sternika motorowodnego na patent motorowodnego 

sternika morskiego; 

8) patent kapitana motorowodnego na patent kapitana motorowodnego; 

9) patent motorzysty motorowodnego na patent mechanika 

motorowodnego; 

10) patent mechanika motorowodnego na patent mechanika 

motorowodnego; 

11) licencja na holowanie narciarza wodnego lub statków powietrznych na 

licencję do uprawianiu turystyki wodnej na jachtach motorowych przy 

holowaniu narciarza wodnego lub innych obiektów pływających lub statków 

powietrznych.” 

239 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

§ 21 
 Dodać w rozporządzeniu paragraf o następującej treści: 

Osoby posiadające patent motorzysty motorowodnego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent mechanika motorowodnego, po odbyciu co 

najmniej dwóch rejsów po wodach morskich o łącznym czasie co najmniej 100 

godzin przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Z ostanie uwzględniona w 
nowym  brzmiu nia przepisu  
§ 21. 
 
 

240 Nautical 
Foundation 

§ 21 
Kontrowersyjny należy uznać sposób uzyskania uprawnień jachtowego 

sternika morskiego przez dotychczasowych sterników jachtowych. 

NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
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Skromne wymagania stażowe, szkoleniowe i egzaminacyjne stawiane w mys' 

poprzedniego rozporządzenia nie sprzyjają tak liberalnemu podejściu, jak 

nadawanie maksymalnych uprawnień na jachty morskie. Brak sprawdzonej 

umiejętności i wiedzy związanej z żeglowaniem na wodach pływowych, 

powinno uzmysłowić to nieporozumienie 

241 Krakowskie 
Stowarzyszenie 
Sportów 
Wodnych 
„Sport i woda” 

§ 21 ust. 1 
 

Brak jasno określonej sytuacji z nabytymi już uprawnieniami "Sterników 

motorowodnych". Powinien być jasno określony zapis, że po wymianie na nowy, 

będą posiadać uprawnienia nie niższe, niż obowiązujące sterników zdających 

egzaminy po 15 października 2012 r. 

ZASADNAUwzględniona w 
nowym brzmieniu paragrafu 
 

242 Dolnośląskie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Żeglarstwa 

§ 21 Dodanie w paragrafie 21 punktu 3 w którym osoby, już posiadające stopień 

Sternika morskiego: 

/a/ które otrzymały swoje uprawnienia bez egzaminów przed CKE - uzyskują wg 

nowego Rozporządzenia stopień Kapitana jachtowego po egzaminie przed 

Centralną Komisją Egzaminacyjną. 

Ibl które otrzymały swoje uprawnienia w wyniku weryfikacji opinii z rejsów i 

zdając egzaminy przed CKE - uzyskują wg nowego Rozporządzenia stopień 

Kapitana jachtowego bez egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną i 

bez wymogu wypływania kolejnych minimum 600 godzin na morzu. 

NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
 

243 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 

§ 21 Nowe brzmienie paragrafu:  
 
NIEZASADNA 
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Wodnego 
„1. Osoby posiadające dotychczas patent sternika jachtowego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent jachtowego sternika morskiego, po odbyciu co 

najmniej dwóch rejsów po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 100 

godzin.  

2. Osoby posiadające dotychczas patent starszego sternika motorowodnego 

mogą wymienić posiadany dokument na patent  morskiego sternika 

motorowodnego, po odbyciu co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich, w 

łącznym czasie co najmniej 100 godzin. 

3. Osoby posiadające dotychczas patent motorzysty motorowodnego mogą 

wymienić posiadany dokument na patent mechanika motorowodnego po 

odbyciu stażu co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co 

najmniej 147,2 kW.” 

Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
 
 
 

244 Wojciech 
Bartoszyński § 21 

 

Określić wszystkie patenty jakie mogą być wymieniane. Dodać po artykule 2) 

następne: 

3. Osoby posiadające patent żeglarza jachtowego lub sternika jachtowego 

mogą wymienić posiadany dokument na patent żeglarza jachtowego. 

4. Osoby posiadające patent sternika jachtowego z pełnymi uprawnieniami 

(p.u.) lub jachtowego sternika morskiego mogą wymienić posiadany 

dokument na patent jachtowego sternika morskiego. 

5. Osoby posiadające patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej lub 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu paragrafu 
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jachtowego kapitana żeglugi wielkiej lub kapitana jachtowego mogą 

wymienić posiadany dokument na patent kapitana jachtowego. 

6. Osoby posiadające patent sternika motorowodnego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent sternika motorowodnego. 

7. Osoby posiadające patent starszego sternika motorowodnego mogą 

wymienić posiadany dokument na patent sternika motorowodnego. 

8. Osoby posiadające patent morskiego sternika motorowodnego mogą 

wymienić posiadany dokument na patent motorowodnego sternika morskiego. 

9. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent kapitana motorowodnego. 

245 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

§ 21 Nie określono, co należy rozumieć pod pojęciem „rejs morski", a 

motorowodniakom nie doprecyzowano ile godzin stażu powinno odbyć 

się na morzu, a ile na śródlądziu oraz w jakim charakterze należy 

uczestniczyć w takim rejsie, na jakiej jednostce, w jakim wymiarze mają 

się odbywać poszczególne rejsy. 

NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
przepisu  § 21. 
 

246 Piotr Nowacki § 21 ust. 1 Wprowadzić zapis § 21 ust. 1: 

Dostosowanie opłat egzaminacyjnych do poszerzonego zestawu stopni i licencji. 

Opłata za egzamin na stopień sternika jachtowego i starszego sternika 

motorowodnego powinna być niższa, niż na stopnie o największym zakresie 

uprawnień 

NIEZASADNA  
Wynika z nieuwzględnienia 
poprzednich uwag Pana 
Nowackiego. 

247 Piotr Nowacki § 21 ust. 4 Wprowadzić nowy ustęp § 21 ust. 4: NIEZASADNA 

Z uwagi na brzmienie 
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Opłata egzaminacyjna nie obejmuje kosztu zapewnienia jachtu i jego 

wyposażenia zgodnego z zakresem wymagań egzaminacyjnych określonych w 

załączniku nr 4 do rozporządzenia 

delegacji ustawowej do 
wydania rozporządzenia, 
która zobowiązuje Ministra 
do uwzględnienia koszty 
poniesionych  przez właściwy 
polski związek sportowy lub 
podmiot upoważniony 
 

248 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

§ 21 Wniosek o usunięcie z rozporządzenia w całości paragrafu 21 jako merytorycznie 

bezzasadnego po wprowadzeniu zaproponowanych zmian w treści 

rozporządzenia 

NIEZASADNA 
 Ustawa o żegludze 

śródlądowej przewidziała 

zachowanie praw nabytych 

§ 22 

249 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

§ 21 i 22 
 

Skreślić dotychczasowe § 21 i 22 i wprowadzić nowy § 21 o następującej treści 

„ §21 Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 

zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień lub 

mogą być wymienione bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków na 

patenty i licencje określone w rozporządzeniu zgodnie z następującymi 

zasadami. 

1) patent żeglarza jachtowego na patent żeglarza jachtowego; 

2) patent sternika jachtowego na patent jachtowego sternika morskiego; 

3) patent sternika morskiego na patent jachtowego sternika morskiego; 

4) patent kapitana jachtowego na patent kapitana jachtowego; 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona zmiana 
brzmienia przepisu  § 21. 
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5) patent sternika motorowodnego na patent sternika motorowodnego; 

6) patent   starszego   sternika   motorowodnego   na   patent   

motorowodnego   sternika morskiego; 

7) patent   morskiego   sternika   motorowodnego   na  patent  

motorowodnego   sternika morskiego; 

8) patent kapitana motorowodnego na patent kapitana motorowodnego; 

9) patent motorzysty motorowodnego na patent mechanika 

motorowodnego; 

10) patent mechanika motorowodnego na patent mechanika 

motorowodnego; 

11) licencja na holowanie narciarza wodnego lub statków powietrznych na 

licencję do uprawianiu turystyki wodnej na jachtach motorowych przy 

holowaniu.... „ 

§ 23 Otrzymałby numer 22. 

250 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

§ 22 Nowe brzmienie: 

„Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują 

ważność przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia”. 

NIEZASADNA 
Ustawa o żegludze 
śródlądowej nie wyznacza 
obligatoryjnej wymiany 
dotychczasowych patentów 
na nowe, zatem przepis o 
zachowaniu ważność 
patentów i licencji wydanych 
na podstawie 
dotychczasowych przepisów 
przez okres 4 lat od dnia 
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wejścia w życie 
rozporządzenia jest 
bezprzedmiotowy. 

251 Piotr Nowacki § 22 i § 23 Zamienić na  numer paragrafu 24 i 25 NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
wcześniejszych uwag  Pana 
Nowackiego. 

§ 23 

252 SZS 
Stowarzyszenie 
Żeglarskie 
SAMOSTER 

§ 23 
 

Nadać obecnemu § 23. numer 24. oraz dodać nowy § 23 o treści: 

„§ 23. W przypadku utraty patentu jego posiadacz może wystąpić o wydanie 

nowego dokumentu zgodnie z zasadami określonymi w § 21, po wniesieniu 

opłaty określonej w § 19 ust. 2. i 3." 

NIEZASADNA 
Zasady opłaty za wydanie 
patentu (bez rozróżniania czy 
chodzi o wydanie nowego czy 
zamianę starego na nowy) 
określa już dotychczasowy § 
19 ust. 2 i 3.  

253 Wojciech 
Bartoszyński § 23 

 

Nadać obecnemu paragrafowi 23. numer 24. oraz dodać nowy § 23 o treści: 

§ 23.  W razie utraty patentu jego posiadacz może wystąpić o wydanie nowego 

zgodnie z zasadami określonymi w § 21, po wniesieniu opłaty określonej w § 19 

ust. 2 i 3. 

NIEZASADNA 
Zasady opłaty za wydanie 
patentu (bez rozróżniania czy 
chodzi o wydanie nowego czy 
zamianę starego na nowy) 
określa już dotychczasowy § 
19 ust. 2 i 3. 

254 Piotr Nowacki § 23 ust. 1 Wprowadzić zapis § 23 ust. 1: 

Osoby posiadające patenty i licencje wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia (z wyjątkiem patentu motorzysty motorowodnego) 

mogą wymienić posiadany dokument na nowy bez konieczności odbycia 

egzaminu. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu przepisów 

255 Piotr Nowacki § 23 ust. 2 Wprowadzić zapis § 23 ust. 2: NIEZASADNA 
Z uwagi na zmianę brzmienia 
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Osoby posiadające patent motorzysty motorowodnego mogą wymienić 

posiadany dokument na patent mechanika motorowodnego po odbyciu stażu co 

najmniej 200 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2kW, 

w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 

441 kW. 

przepisu  § 21. 

256 Piotr Nowacki § 22 i § 23 Zamienić na  numer paragrafu § 24 i § 25 NIEZASADNA 
Wynika z nieuwzględnienia 
wcześniejszych uwag  Pana 
Nowackiego. 

Uwagi ogólne 

257 Polski Związek 
Żeglarski 

Ogólne Projekt rozporządzenia nie zapewnia bezpieczeństwa żeglugi.  NIEZASADNA 
Umiejętności kandydata do 
uzyskania patentu będą 
weryfikowane przez 
egzaminy, jest to gwarant 
zachowania bezpieczeństwa 
żeglugi. 

258 Polski Związek 
Żeglarski 

Ogólne Propozycja implementacji do projektu rozporządzenia systemu certyfikatów PZŻ NIEZASADNA 
Polskie Związki Sportowe 
mogą nadal niezależnie od 
systemu państwowego 
stosować własne systemy 
patentów(nieobowiązkowe, 
nie dające uprawnień 
wymaganych art. 37 a ustawy 
o żegludze śródlądowej). 
Jednakże akceptacja tej uwagi 
oznaczałaby powrót do 
starego systemu uprawnień. 
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259 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

Ogólne Projekt niepotrzebnie zrównuje uprawnienia i wymagania na poszczególne 

uprawnienia żeglarskie i motorowodne co jest bezzasadne wobec różnic 

dzielących te sporty 

NIEZASADNA 
Wymagania są zróżnicowane 
w zakresie egzaminowania na 
poszczególne patenty 

260 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Ogólne Błędna rezygnacja z obowiązku odbycia szkolenia NIEZASADNA 
Nie ma  
Niezbędna wiedza i 
umiejętności będą 
weryfikowane przez egzamin 

261 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Ogólne Błędne dopuszczenie skradania oświadczenia przez osobę ubiegającą się o patent 

lub licencje o braku przeciwwskazań do prowadzenia jednostek o napędzie 

mechanicznym 

NIEZASADNA 
Obecny zapis ułatwia dostęp 
do uprawiania turystyki 
wodnej a także obniża koszty 
tego dostępu 

262 Nautical 
Foundation 

Ogólne Warunki przystępowania do egzaminów na stopnie żeglarskie 1 motorowodne 

powinny być przeniesione do Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 

egzaminów na stopnie żeglarskie 

NIEZASADNA 
Wykracza poza delegację 
ustawową 

263 Paweł 
Jankowski 

 
Rozporządzenie powinno dawać  dostęp do uprawiania żeglarstwa od 12 roku 

życia (pod nadzorem jak to ma miejsce w ostatnim projekcie rozporządzenia) 

NIEZROZUMIAŁA 
Projekt przewiduje dostęp od 
12 roku życia oraz pływanie 
pod nadzorem 
 

264 Paweł 
Jankowski 

Ogólne Rozporządzenie powinno dawać uprawnienia do prowadzenia jachtów 

min. 6-20 Mm dla żeglarza jachtowego po wodach morskich w porze 

dziennej (ze wzgiędu na duży ruch statków w linii przybrzeżnej i 

bezpieczeństwo żeglugi). Nałeży pamiętać, że jest to obszar w całości objęty 

łącznością radiową VHF (i telefoniczną GSM) oraz jest obszarem szybkiego 

reagowania jednostek SAR. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Zostanie rozszerzony obszar 
pływania. Ograniczanie strefy 
przybrzeżnej jest niezasadne 
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265 Paweł 
Jankowski 

Ogólne Wprowadzić egzamin uzupełniający dla żeglarzy jachtowych na stopień 

morski. Zakres obu egzaminów w znacznym stopniu się pokrywa a 

sumaryczny koszt samych obu egzaminów to obecnie 500 zł. Koszt egzaminu 

uzupełniającego powinien być niższy, zakres egzaminowania powinien 

obejmować wyłącznie różnice programowe. Problem ten dotyczy zwłaszcza 

osób młodych, które ze względu na wiek musieli rozpocząć uzyskanie 

patentów od żeglarza jachtowego. 

NIEZASADNA 
 
Egzamin zdaje się 
jednorazowo, w ramach 
jednej opłaty 

266 Paweł 
Jankowski 

Ogólne Zrezygnować z obowiązkowych szkoleń (jak to ma miejsce w ostatnim 

projekcie rozporządzenia). Wiedzę i umiejętności powinien weryfikować 

obowiązkowy egzamin. 

ZASADNA 
Uwzględniono w projekcie 

267 Paweł 
Jankowski 

Ogólne  Zrezygnować z obowiązkowych rejsów stażowych, których uznaniowość 

jest dowolnie interpretowana przez PZZ i nie mają żadnego odniesienia do 

zdobytej wiedzy czy umiejętności (wystarczy sam udział w rejsie). 

NIEZASADNA 
Staż jest istotnym warunkiem 
zdobywania patentów, 
potwierdzającym zdobyte 
umiejętności  i wpływającym 
na bezpieczeństwo żeglugi. 
Dokumentowanie stażów 
zostało opisane w przepisach 

268 Paweł 
Jankowski 

Ogólne Rozporządzenie powinno umożliwiać przenoszenie stopni żeglarskich 

na odpowiadające im stopnie motorowodne. Każdy egzamin na 

uprawnienia żeglarskie wymaga wykazania się wiedzą i umiejętnościami 

pływania na silniku (manewry portowe, podejście do tonącego, 

podejście/odejście od boi/kei itp.). 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniono zamianę na 
dwóch najwyższych 
poziomach patentów 

269 Paweł 
Jankowski 

Ogólne Do przeprowadzania egzaminów powinny zostać dopuszczone również 

inne podmioty (zwłaszcza, jeśli ich przeprowadzanie dla PZŻ jest takie 

ZASADNA 
Wynika z ustawy o żegludze 
śródlądowej, jednak dotyczy 
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kosztowne jak wykazują w swojej kalkulacji). materii innego 
rozporządzenia 

270 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

Ogólne 
Projektodawca rozporządzenia w celu określenia długości jachtu używa 

zamiennie pojęć „długość kadłuba" i „długość całkowita". Pojęcie „długość 

kadłuba" jest pojęciem wieloznacznym i nieprofesjonalnym. Długość jednostek 

pływających ze szczególnym uwzględnieniem jednostek morskich określana jest 

zdefiniowanym pojęciem długości całkowitej, (lengh overall -LOA). W związku z 

powyższym tam gdzie w projekcie rozporządzenia pojawia się pojęcie „długość 

kadłuba" proponuje się dokonać odpowiednich zmian i używać pojęcia 

„długość całkowita" lub „LOA". 

CZĘŚCIOWO ZASADNA  
Ujednolicono pojęcia zgodnie 
z terminologią  ustawy o 
żegludze śródlądowej. 

271 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

Ogólne Projekt rozporządzenia nie definiuje pojęcia „rejs po wodach morskich". 

Jednocześnie w § 6 ust. 1 pkt. 2, § 7 ust. 1 pkt. 2, § 9 ust. 1 pkt. 2 i § 10 ust. 1 

pkt. 2, takie pojęcie się pojawia. Proponuje się, aby definicja brzmiała 

następująco: 

Rejs po wodach morskich — rejs prowadzony poza morskimi wodami 

wewnętrznymi i osłoniętymi, którego czas trwania wynosi przynajmniej 24 

godziny (bez zawijania do portów), do rejsu po wodach morskich wlicza się, 

żeglugę po morskich wodach wewnętrznych i osłoniętych jeśli leżą one na trasie 

przejścia na wody morskie, do wymiaru czasu rejsu po wodach morskich nie 

wlicza się czasu postoju w porcie. 

NIEZASADNA 
W opinii projektodawcy 
wystarczające do interpretacji 
przepisu jest zwyczajne 
rozumienie pojęcia „rejs po 
wodach morskich" 

272 Polskie 
Towarzystwo 

Ogólne Zmiana tytułu na rozporządzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie NIEZASADNA  
Projektodawca posługuje się 
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Turystyczno – 
Krajoznawcze 
Zarząd Główny 

uprawnień w zakresie prowadzenia jachtów, jachtów motorowych, trybu 

uzyskiwania tych uprawnień oraz prowadzeniu dokumentacji i jej 

finansowaniu.  

terminem z art. 37a ust. 1 
ustawy o żegludze 
śródlądowej. 

273 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno – 
Krajoznawcze 
Zarząd Główny 

Ogólne Błędnie wykreślony obowiązkowy kurs szkoleniowy przed egzaminem na 

stopień żeglarza jachtowego, podstawowy patent żeglarski, który otwiera 

drogę na śródlądowe i morskie wody.  

NIEZASADNA 
Projektodawca zniósł tylko 
obligatoryjność szkoleń, 
natomiast każdy kandydat do 
uzyskania patentu może takie 
szkolenie zaliczyć. Poziom 
wiedzy i umiejętności osoby 
ubiegającej się o wydanie 
patentu zweryfikuje egzamin. 

274 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne Przywrócenie obligatoryjności szkolenia  NIEZASADNA 
Projektodawca zniósł tylko 
obligatoryjność szkoleń, 
natomiast każdy kandydat do 
uzyskania patentu może takie 
szkolenie zaliczyć. Poziom 
wiedzy i umiejętności osoby 
ubiegającej się o wydanie 
patentu zweryfikuje egzamin 

275 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne Wprowadzenie rejsów szkoleniowych celem rozgraniczenia ich od rejsów 

turystycznych 

Rozwiązanie to: 

1) pomoże zlikwidować szarą strefę i zwiększy wpływy do budżetu państwa 

2) poprawi konkurencyjność na rynku, poprzez wyrównanie zasad 

obowiązujących organizatorów szkolenia żeglarskiego lub motorowodnego 

NIEZASADNA 
 
Zakres delegacji ustawowej 
ogranicza się do uprawiania 
turystyki wodnej 
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Rozwiązanie to powoduje, że każda osoba szkoląca odpłatnie na patenty 

żeglarskie lub prowadząca szkoleniowe rejsy morskie musi: 

- zarejestrować działalność gospodarczą 

- dysponować jachtem właściwym do rodzaju prowadzonego szkolenia (czy to 

w formie własności czy też umowy cywilno-prawnej) 

- posiadać niezbędne kwalifikacje wynikające z ustawy (instruktor musi być 

zatrudniony w formie umowy cywilno-prawnej) 

Rejsy szkoleniowe byłyby prowadzone przez instruktorów, co powodowałoby, że 

przyszły kapitan przechodziłby w trakcie takiego rejsu profesjonalne szkolenie 

 

276 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne 
Propozycja wprowadzenia wymogu tzw. „egzaminów ko n wersyjnych" dla osób 

chcących uzyskać wysoki patent żeglarski lub motorowodny na podstawie 

posiadanych uprawnień. 

Celem tego rozwiązania jest również realna weryfikacja umiejętności. Można 

posiadać patent kapitana motorowodnego lub nawet zawodowego kapitana 

żeglugi wielkiej i nigdy nie być na jachcie żaglowym. Nie znać teorii żeglowania, 

nazewnictwa i szeregu innych zagadnień, które na jachtach motorowych nie są 

potrzebne. Podobnie kapitan jachtowy mógł nigdy nie pływać motorówką lub 

dużym jachtem motorowym, które prowadzi się zupełnie inaczej i często 

NIEZASADNA 
 
Projektodawca nie 
przewiduje egzaminu na 
patent y kapitańskie.  
Warunkiem  zamiany patentu 
motorowodnego na Żeglarski 
jest posiadanie patentu 
żeglarza jachtowego. 
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obowiązują przy nich zupełnie inne zasady manewrowania 

277 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne Nadanie uprawnień sternikowi jachtowemu i starszemu sternikowi 

motorowodnemu do prowadzenia jednostek po wszystkich morzach 

zamkniętych. Rozwiązanie to likwiduje strefę P20, której głównym celem było, 

by w czasach PRLu ludzie nie uciekali na Bornholm. Jednocześnie uniemożliwia 

pływanie osobom niewykwalifikowanym po trudnych akwenach pływowych 

takich jak chociażby Morze Północne czy Ocean Atlantycki i szereg innych 

akwenów, które właśnie w strefie przybrzeżnej są najbardziej niebezpieczne 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Zakres uprawnień zostanie 
poszerzony 
 

278 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne Propozycja wprowadzenia wymóg, by komisja składała się minimum z 2 członków 

(Przewodniczącego i Sekretarza) i jednocześnie nie ograniczania maksymalnej 

liczby członków 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
W projekcie zostanie 
określona liczebność komisji 
egzaminacyjnej 
 

279 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne Wprowadzenie na jachty do 7,5 m przeszkolenia co najmniej z prawa drogi 

(rodzaj karty rowerowej) 

NIEZASADNA 
Wykracza poza delegację 
ustawową 

280 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne  Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń na jachty motorowe o mocy silnika do 

10 kW 

NIEZASADNA 
Wykracza poza delegację 
ustawową 

281 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne Określenie uprawnień sternika motorowodnego do 60 kW, a wszystkich 

pozostałych stopni w długości jachtu jest bez sensu i prowadzi do dziwnych 

uprawnień 

NIEAKTUALNA 
Projekt z 7.12 2012 r. nie 
posługuje się kryterium mocy 
silnika 

282 Beskidzki 
Okręgowy 

Ogólne Określenie wymagań stażowych na starszego sternika motorowodnego do 

200 h wyłącznie na jachtach motorowych jest całkowicie nieuzasadnione, 

NIEAKTUALNA 
Projekt z 7.12.2012 r. nie 
przewiduje patentu starszego 
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Związek 
Żeglarski 

gdyż jachty żaglowe posiadają dzisiaj silniki dużej często mocy i pływanie 

na nich w części „motorowodnej" niczym się nie różni. 

 

sternika motorowodnego 

283 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne Przywrócenie egzaminu na morskiego sternika motorowodnego i kapitana 

motorowodnego 

NIEAKTUALNA 
 
Uwaga odnosi się do wersji 
Projektu z 16.10.2012 r. 

284 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne Patent mechanika motorowodnego w epoce automatycznych 

maszynowni jest przeżytkiem i nie ma praktycznego odniesienia. 

 

NIEZASADNA 
Projektodawca stoi na 
stanowisku konieczności 
zachowania patentu 
mechanika motorowodnego. 

285 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne Licencje na holowanie są polskim pomysłem i nie są poza polskim systemem 

stosowane 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie statków 
powietrznych, z uwagi na 
konieczność  zapewnienia 
bezpieczeństwa. 

286 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne Wymóg czteroosobowej komisji jest niepotrzebny, tym bardziej że grupy 

egzaminowane są często nieliczne. Komisja trzyosobowa (z możliwością 

większej liczby przy dużym egzaminie) byłaby lepszym wyjściem 

NIEAKTUALNA 
Uwaga odnosi się do innej 
wersji projektu 

287 Beskidzki 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Ogólne Koszt opłaty za patent 50 PLK z 50% zniżką nie pokryją niedługo kosztu 

druku - prawo jazdy (praktycznie taki sam druk) kosztuje 84,50 PLN 

NIEZASADNA 
Koszt wydania patentu 
określono na podstawie 
kalkulacji rzeczywistych 
kosztów 
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288 Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno – 
Krajoznawcze 
Zarząd Główny 

Ogólne Brak obowiązkowych szkoleń przed egzaminami na patent żeglarza jachtowego 

znacznie ograniczy rozwój własnej kadry szkolącej (instruktorskiej), gdyż 

największe doświadczenie w szkoleniu nabywa się przede wszystkim podczas 

prowadzonych kursów szkoleniowych. 

NIEZASADNA 
Osoby szkolące nadal będą 
mogły prowadzić zajęcia. 
Kandydaci z racji obowiązku 
zdania egzaminu będą 
uczęszczać na kursy w celu 
dobrego przygotowania się 
do jego zdania. 

289 Liga Obrony 
Kraju 

Ogólne 
Zapisy w zakresie uprawnień do prowadzenia skuterów wodnych powinny 

zawierać ograniczenia zarówno odnoszące się do wieku sternika jak i mocy 

silnika  

NIEZASADNA 
Obowiązkowa weryfikacja 
egzaminem teoretycznym i 
praktycznym wyeliminuje 
osoby nie radzące sobie ze 
sprzętem. Uprawnienia do 
prowadzenia skutera 
wodnego będą zawarte w 
zakresie uprawnień sternika 
motorowodnego. Ponadto 
projektodawca podniesiewiek 
ubiegania się o patent do 16 
lat. 

290 Akademia 
Marina 

Ogólne 
Wątpliwość czy propozycja całkowitej rezygnacji z obowiązkowych szkoleń przy 

uzyskiwaniu stopni motorowodnych i żeglarskich jest zgodna z duchem ustawy 

o żegludze śródlądowej (art. 37 a ust. 13) 

NIEZASADNA 
Projektodawca zniósł tylko 
obligatoryjność szkoleń, 
natomiast każdy kandydat do 
uzyskania patentu może takie 
szkolenie zaliczyć. 

291 Akademia 
Marina 

Ogólne 
W świetle ustawy o żegludze śródlądowej osoba bez stopnia sternika 

motorowodnego nie ma prawa prowadzenia łodzi motorowej z silnikiem o 

mocy powyżej 10 kW – nawet w towarzystwie osoby posiadającej taki stopień. 

NIEZASADNA 
Projektodawca zniósł tylko 
obligatoryjność szkoleń, 
natomiast każdy kandydat do 
uzyskania patentu może takie 
szkolenie zaliczyć. 
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Jak zatem można zdobyć umiejętności praktyczne bez łamania prawa nie 

uczestnicząc w zorganizowanym kursie motorowodnym.  

292 Akademia 
Marina 

Ogólne 
Problem skuterów wodnych powinien być rozwiązany na poziomie ustawy o 

żegludze śródlądowej poprzez wprowadzenie zapisu definiującego skuter jako 

łódź oddzielnej kategorii. Manipulowanie w rozporządzeniu mocą silnika żeby 

„objąć” uprawnieniami sternika motorowodnego także skutery wodne 

doprowadza do paradoksalnej sytuacji, że 12-latek będzie mógł prowadzić 

łodzie bez ograniczeń ich rozmiarów i mocy silnika. 

Uwaga odnosząca się do 
materii ustawowej 

293 Liga Obrony 
Kraju 

Ogólne 
Utrzymanie wymogu odbycia obowiązkowego szkolenia w szczególności przy 

ubieganiu się o uzyskanie podstawowego patentu motorowodnego. Program 

szkolenia powinien kłaść nacisk na aspekty bezpiecznego uprawiania żeglugi 

oraz zagadnienia związane z ratownictwem. 

NIEZASADNA 
Umiejętności kandydata do 
uzyskania patentu będą 
weryfikowane przez 
egzaminy. 
W wymogach 
egzaminacyjnych są określone 
wiadomości i praktyczne 
umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa na wodzie i 
ratownictwa wodnego. 

294 Liga Obrony 
Kraju 

Ogólne 
W zakresie kosztów uzyskiwania uprawnień do prowadzenia jachtów 

motorowych oraz pojazdów mechanicznych winna być jednolita polityka 

NIEZASADNA  
z uwagi na różną specyfikę 
uprawnień. 

295 Liga Obrony 
Kraju 

Ogólne Obowiązkowe winno być szkolenie z ratownictwa i bezpieczeństwa na morzu. NIEZASADNA 
 
Umiejętności kandydata do 
uzyskania patentu będą 
weryfikowane przez 



96 
 

egzaminy. 
W wymogach 
egzaminacyjnych są określone 
wiadomości i praktyczne 
umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa na wodzie i 
ratownictwa wodnego. 

296 Krakowskie 
Stowarzyszenie 
Sportów 
Wodnych 
„Sport i woda” 

Ogólna 
 

 Likwidacja szkoleń obowiązkowych obniży poziom wyszkolenia 
NIEZASADNA 
Poziom wiedzy i umiejętności 
osoby ubiegającej się o 
wydanie patentu zweryfikuje 
egzamin. 

297 Katarzyna 
Arasiewicz 
 

Ogólne Propozycja zapisu: „Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych 

przepisów mogą być wymienione bez konieczności odbycia szkolenia i zdania 

egzaminu na patenty i licencje określone w rozporządzeniu.” 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu  paragrafu 

298 Katarzyna 
Arasiewicz 
 

Ogólne W związku z tak dużą dysproporcją dot. godzin stażu wymaganych zgodnie z 

poprzednim rozporządzeniem na stopień jachtowego sternika morskiego i 

kapitana jachtowego, a Projektem nowego Rozporządzenia należy zastanowić 

się nad możliwością wymiany patentów przez obecnych jachtowych sterników 

morskich na proponowane patenty z szerszymi uprawnieniami, a nawet 

sugeruję rozważenie możliwości wymiany patentu obecnego jachtowego 

sternika morskiego na patent kapitana jachtowego wg nowego rozporządzenia. 

Projekt Rozporządzenia tej kwestii nie reguluje – Par. 22 mówi tylko 

o zachowaniu dotychczasowych uprawnień. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu  paragrafu 

299 Katarzyna 
Arasiewicz 

Ogólne W celu zachowania ciągłości uprawnień jak i drogi do ich zdobywania proponuje 

się zaliczenie sternikom morskim dotychczasowego stażu na stopień kapitański, 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Uwzględniona w nowym 
brzmieniu  paragrafu 
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 liczonego od uzyskania sternika jachtowego. 

300 Katarzyna 
Arasiewicz 
 

Ogólne Propozycja liczenia rejsów stażowych na stopnie kapitańskie na jachtach od 8,0 

m długości jachtu, a nie jak powiela to projekt rozporządzenia od 10 m długości 

jachtu. Przykład rejsów polskich żeglarek na jachtach klasy MANTRA 28 o 

długości całkowitej 8,49 m (inne źródła podają 8,5m). 

NIEZASADNA  
Projektodawca nie widzi 
podstaw do zmiany  
dotychczas stosowanych  
długości jachtów przy 
odbywaniu stażu . 

301 Katarzyna 
Arasiewicz 
 

Ogólne Wzorem egzaminów na prawo jazdy, zaliczanie do kolejnych egzaminów 

poprawkowych zdanej w całości części teoretycznej egzaminu i określenie przez 

ile czasu takie świadectwo zdania części teoretycznej egzaminu zachowuje 

ważność. Przyjmując takie rozwiązanie należałoby zróżnicować opłaty za 

egzamin teoretyczny i praktyczny. Przedstawione wyżej problemy dotyczą 

również stopni motorowodnych. 

NIEZASADNA  
Zdaniem projektodawcy 
uzasadnione jest traktowanie 
egzaminu jako nierozerwalną 
całość. 

302 Barbara Stępień  
 

Ogólne 

Wprowadzenie elementów prawa międzynarodowego publicznego będącego 

źródłem praw i obowiązków członków załóg w żegludze morskiej do zakresu 

wymagań egzaminacyjnych na poszczególne stopnie jachtowe i motorowodne. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Zakres egzaminu w 
poprawionym załączniku nr 4 
będzie obejmował treści 
zawarte we wskazanych 
przepisach prawa 
międzynarodowego . 

303 Marek 
Waszczuk 
„Przystań 
zostań 
żeglarzem” 

Ogólne 

Utrzymanie obowiązku szkolenia przy ubieganiu się o uprawnienia żeglarskie i 

motorowodnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób uprawiających 

turystykę wodną 

NIEZASADNA 
Poziom wiedzy i umiejętności 
osoby ubiegającej się o 
wydanie patentu zweryfikuje 
egzamin. 

304 Marek 
Waszczuk 
„Przystań 
zostań 

Ogólne Uporządkowanie stopni żeglarskich i motorowodnych, np.: 

 

- żeglarz jachtowy - uprawnienia na śródlądzie, 

NIEZASADNA 
 
Zdaniem projektodawcy 
obecne rozwiązania właściwie 
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żeglarzem” - sternik jachtowy - uprawnienia na morze, 

- sternik morski, kapitan - jako uprawnienia na większe jednostki, 

- sternik motorowodny - uprawnienia na śródlądzie, 

- starszy sternik motorowodny – uprawnienia na morze, 

- sternik morski lub kapitan – jako uprawnienia na większe jednostki 

 

Rezygnacja z wprowadzenia oddzielnej licencji na skuter wodny. 

 

Rozdzielenie licencji  oddzielnie na holowanie narciarza wodnego i na 

holowanie innych obiektów latających 

porządkują system patentów.  
W projekcie nie ma odrębnej 
licencji na skuter wodny. 
Licencje na holowanie 
narciarza oraz statków 
powietrznych są odrębnymi 
licencjami  

305 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne 
Proponuje się wprowadzić 4 stopnie żeglarskie i 6 stopni motorowodnych: 

4 stopnie żeglarskie odpowiadają umiejętnościom do: ż.j. - prowadzenia 

jednostek śródlądowych, st.j. - prowadzenia małych i średniej wielkości jachtów 

morskich, po wodach, na których nie występują silne pływy, j.st.m. - 

prowadzenia dużych jachtów morskich, po wszystkich morzach i oceanach, k.j. - 

do prowadzenia żaglowców, które obowiązują podobne przepisy co statki 

żeglugi pasażerskiej czy floty handlowej. 

6 stopni motorowodnych odpowiada odpowiednio umiejętnościom do: mł.st.m. 

- prowadzenia małych i średnich jednostek motorowych po wodach 

śródlądowych, st.m. - prowadzenia dużych jednostek motorowych po 

NIEZASADNA 
Propozycja ta sprowadza się 
do przywrócenia rozwiązań z 
rozbudowaną siatką 
patentów co nie jest zgodne z 
koncepcją systemu patentów 
przyjętym w projekcie. 
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śródlądziu wyposażonych w silniki o dużej mocy, st.st.rn. - prowadzenia małych 

i średniej wielkości jachtów po wodach morskich gdzie nie występują silne 

pływy, m.st.m. -prowadzenia dużych jachtów motorowych, po wszystkich 

morzach i oceanach, k.m. -do prowadzenia mega-jachtów, które obowiązują 

podobne przepisy jak statki żeglugi pasażerskiej czy floty handlowej, mechanika 

mot. - do obsługi maszynowni na dużych jednostkach. 

 

 Proponuje się również 3 licencje motorowodne, ponieważ każda z nich dotyczy 

zupełnie innego rodzaju rekreacji. 

- lic. na hol. narciarza wodnego i innych obiektów nawodnych - do holowaniu 

za jachtem motorowym narciarza wodnego, deskarza, banana, koła itp. ( zakres 

potrzebnych umiejętności jest podobny) 

- lic. na holowanie statków powietrznych - do holowania spadochronów itp. 

lic. na prowadzenie skuterów wodnych - umiejętności obsługi skutera wodnego 

306 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne 
Wprowadzenie wymógu posiadania niższego stopnia, aby przystąpić do 

egzaminu na stopień wyższy, co spowoduje, że osoby posiadające wysokie 

stopnie morskie, uprawniające je do prowadzenia wszystkich jachtów oraz 

szkolenia i egzaminowania na wszystkie stopnie, jeśli posiadają uprawnienia 

instruktorskie, będą faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności. 

NIEZASADNA 
Taki wymóg istnieje w 
przypadku ubiegania się o 
patent y kapitańskie. 
Dotychczasowa praktyka 
zdobywania patentów z 
pominięciem najniższego 
stopnia nie wpłynęła na 
obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa żeglugi 

http://st.st.rn/
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307 Klub Sportowy 
Tsunami 

Ogólne 
Wprowadzenie 2 śródlądowych stopni motorowodnych (młodszego sternika 

motorowodnego i sternika motorowodnego). Propozycja ta rozwiązuje 

problem dotychczasowego stopnia starszego sternika motorowodnego. 

Propozycja pozwala rozgraniczyć małe jachty motorowe od tych znacznie 

większych oraz od znacznie się od nich różniących skuterów wodnych. Próg 

pozostaje bez zmian na poziomie 60kW. W tym systemie starszy sternik 

motorowodny byłby stopniem typowo morskim, wymaganym od osób, 

chcących być kapitanami jednostek morskich i nie byłby potrzebny 

motorowodniakom śródlądowym i amatorom skuterów wodnych 

NIEZASADNA 
Zdaniem projektodawcy nie 
ma potrzeby wprowadzania 2 
patentów motorowodnych na 
wody śródlądowe 

308 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne Ramowe postulaty PZMinW: 

- dwa patenty na śródlądziu - sternik i starszy sternik motorowodny, z 

obowiązkowym szkoleniem oraz egzaminem, 

- dwa patenty na morzu -    morski sternik i kapitan motorowodny, ze 

szkoleniem oraz egzaminem dla motorowodnego sternika morskiego, kapitan 

motorowodny na zasadzie weryfikacji (rejsy), 

- obowiązkowe szkolenie na licencje. 

NIEZASADNA 

uzasadnienie jak w pkt 6. 

309 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne 

Całkowity brak szkoleń oraz egzaminy poza polskimi związkami sportowymi 

wpłyną zdecydowanie na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa osób 

uprawiających turystykę wodną. 

NIEZASADNA 
Umiejętności kandydata do 
uzyskania patentu będą 
weryfikowane przez 
egzaminy, w  opinii 
projektodawcy  egzamin 
będzie wystarczającym 
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zabezpieczeniem 
bezpieczeństwa żeglugi. 
 

310 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne  Przedstawiony projekt Rozporządzenia nie jest spójny z projektem zmiany 

przepisów do prowadzenia jachtów komercyjnych, gdzie wprowadza się 

dodatkowe wymagania i konieczność posiadania dodatkowych uprawnień. 

NIEZASADNA 
Brak przedmiotowego 
projektu rozporządzenia 
dotyczącego jachtów 
komercyjnych na stronie BIP 
Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej 

311 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne  Sprzeciw    wobec  rezygnacji ze szkoleń jak również    propozycji    ograniczenia 

do trzech   patentów motorowodnych. 

NIEZASADNA 
Umiejętności kandydata do 
uzyskania patentu będą 
weryfikowane przez 
egzaminy, w  opinii 
projektodawcy  egzamin 
będzie wystarczającym 
zabezpieczeniem 
bezpieczeństwa żeglugi. 
Ograniczenie liczby patentów 
ma na celu umożliwienie 
łatwiejszego dostępu do 
poszczególnych stopni przy 
zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa. 

312 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Ogólne 

Błędne przyznanie osobom nieletnim od 12 roku życia uprawnień do prowadzenia 

jednostek motorowych o długości kadłuba do 12 m w tym skuterów wodnych bez 

ograniczenia mocy silnika. 

 

ZASADNA 
Zostanie podniesiony limit 
wieku kandydatom najniższe 
stopnie patentów 
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313 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne Sprzeciw co do utrzymania wieku 12 lat dla osób chcących uzyskać patent 

sternika motorowodnego – tak młode osoby mogą zagrażać bezpieczeństwu 

żeglugi.  

 ZASADNAProjektodawca 
planuje podwyższenie wieku 
do ubiegania się o patent 
sternika motorowodnego do 
wieku 16 lat 

314 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne Brak szkoleń nie zmniejszy kosztów uprawnień i nie ułatwi dostępu do 

uprawiania turystyki wodnej.  

NIEZASADNA 
Zniesione zostają tylko 
obowiązkowe szkolenia co 
powinno wpłynąć na 
obniżenie ich kosztów. Teraz 
od decyzji kandydata do 
uzyskania patentu będzie 
zależeć czy zdecyduje się 
zapisać na kurs. Jest to 
ułatwienie dla osób chcących 
zdawać egzamin a które 
uważają że nie potrzebują 
zaliczać dodatkowych 
szkoleń. 

315 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne Konieczność rozdzielenia uprawnień licencyjnych: 

-do holowania narciarza i obiektów pływających, 

- do holowania statków powietrznych. 

ZASADNA  
Postulat jest uwzględniony w 
projekcie 
 

316 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne W uzasadnieniu napisano, że projektowana regulacja nie wpłynie na rynek 

pracy. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wzięło pod uwagę, że w myśl 

dotychczas obowiązujących przepisów pod szyldem Związku prowadzonych 

było ponad tysiąc szkoleń rocznie. Szacunkowo w szkoleniach brało udział ok. 

700 - 800 instruktorów.  

NIEZASADNA  
Osoby szkolące nadal będą 
mogły prowadzić zajęcia. 
Kandydaci z racji obowiązku 
zdania egzaminu będą 
uczęszczać na kursy w celu 
dobrego przygotowania się 
do jego zdania. 

317 Polski Związek Ogólne Nadzór nad egzaminami winna sprawować jedna instytucja, czyli polski związek NIEZASADNA  
Zgodnie z zapisami ustawy o 
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Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

sportowy, który posiada wszystkie niezbędne narzędzia do jego prowadzenia. 

Jeśli ta propozycja jest nie do przyjęcia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

wnioskujemy,   aby w składzie  Komisji   Egzaminacyjnej   (w  przypadku   kiedy 

egzamin prowadzi podmiot) była jedna osoba (instruktor) delegowana przez 

polski związek sportowy.  

żegludze śródlądowej nadzór 
nad egzaminami ma minister 
właściwy do spraw kultury 
fizycznej (art. 37b ust. 6 
ustawy o żegludze 
śródlądowej).  
Skład komisji 
egzaminacyjnego nie jest 
regulowany przez 
przedmiotowy projekt.  
 

318 Polski Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Ogólne Konieczność wymiany (weryfikacji) patentów. Na przestrzeni 30 lat było 

wydawanych wiele patentów i przy tym samym stopniu miały one bardzo różny 

zakres uprawnień. Druki na jakich były wydawane nie posiadają danych o 

zakresie posiadanych uprawnień, ani znaków narodowych, co stwarza duże 

problemy dla służb kontrolujących. Wniosek o wymianę (weryfikację) patentów 

w przeciągu 4 lat od daty wejścia w życie Rozporządzenia.  

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 możliwość dobrowolnej 
wymiany patentów 
przewidziano w nowej treści 
paragrafu 

319 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Zachowanie zasady, że prowadzenie jachtów żaglowych o długości mniejszej niż 

7,5m nie będzie wymagało posiadania patentu 

NIEZASADNA 
Ustawa jednoznacznie 
przesądza tę kwestię 

320 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne W projekcie rozporządzenia nie zawarto informacji o formie opinii 

stażowych. Pociąga to za sobą niebezpieczeństwo, że poszczególne związki, czyli 

PZŻ i PZMiNW, tak jak dotychczas nie będą uznawały opinii wydawanych np. w 

języku obcym lub na innych drukach niż związkowe. Propozycja rozporządzenia 

nie reguluje kwestii oryginałów i kopi opinii 

NIEZASADNA 
Projektodawca nie widzi 
potrzeby wprowadzenia 
jednolitego wzoru opinii i 
innych dokumentów 
potwierdzających spełnienie 
wymogów stażowych. 

321 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Propozycja rozporządzenia nie określa charakteru uczestnictwa w rejsie. 

Zrozumiałe jest, że staż ma „pokazać" adeptowi morze. Ale w świetle starych jak 

NIEZASADNA 
Zdaniem projektodawcy 
praktyka wypracowana na 
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i proponowanych przepisów będzie mogło to być rzeczywiście tylko 

„pokazanie". 

gruncie rozporządzenia z 
2006 r. nie wymaga zmiany.  

322 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Błędna propozycja zlikwidowania w ogóle patentu motorzysty motorowodnego 

pozostawiając jedynie mechanika motorowodnego, który będzie miał prawo 

pełnienia funkcji kierownika maszyny na wszystkich jachtach motorowych. 

Motorzystom nie dano możliwości przekwalifikowania i zlikwidowano ich 

patenty, a więc i funkcje. Jedynym wyjściem będzie dla nich zdanie egzaminu na 

mechanika. 

ZASADNA 
Projektodawca wprowadzi do 
projektu przepis o możliwości 
wymiany patentu motorzysty 
motorowodnego na 
mechanika motorowodnego. 

323 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Błędne sugerowanie się małą ilością wypadków przy rezygnacji ze szkoleń przy 

jednoczesnym rozszerzeniu uprawnień. 

NIEZASADNA 
Dotychczasowe statystki 
jednoznacznie wskazują na 
małą wypadkowość w czasie 
rejsów. Zdaniem 
projektodawcy obowiązkowy 
egzamin teoretyczny i 
praktyczny na dwa pierwsze 
stopnie żeglarskie i 
motorowodne powinien 
prowadzić do utrzymania tej 
statystyki i podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa 
uprawiania turystyki wodnej. 

324 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Polska nie podpisała tej rezolucji nr 40 Europejskiej Komisji Gospodarczej 

wprowadzającej International Certificate of Competency (ICC), tak więc 

sugerowanie, że wymogi egzaminacyjne na niższe stopnie żeglarskie i 

motorowodne proponowane przez Ministerstwo są dostosowane do ICC, jest 

bezzasadne. 

NIEZASADNA 
Projekt został przygotowany 
w oparciu  o wzorce zawarte 
w wymienionej w uwadze 
rezolucji. Zdaniem 
projektodawcy  korzystanie z 
doświadczeń zewnętrznych 
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podmiotów nie jest 
uzależnione od przystąpienia 
do tych organizacji.  

325 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Sugerowanie jakoby zmiana przepisów odnośnie egzaminowania miała 

umożliwić polskim żeglarzom lub motorowodniakom zdobycie ICC jest 

nadużyciem. Posiadanie polskiego patentu sportowego nie gwarantuje bowiem 

i nie będzie gwarantować otrzymania na jego podstawie jakiegokolwiek innego 

patentu lub certyfikatu wydawanego w innym kraju, przez inną federację lub 

organizację, a tym bardziej certyfikatu międzynarodowego. 

NIEZASADNA  
Odniesienie do rezolucji nr 40 
Europejskiej Komisji 
Gospodarczej dotyczy jednie 
tej rezolucji jako wzorca, w 
oparciu o który przygotowano 
projekt rozporządzenia. 

326 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne W kwestii wyrównywania kompetencji, o których pisze się w uzasadnieniu 

zmian, to zaznaczyć należy, że aby w RYA (najbardziej renomowanej organizacji 

żeglarskiej na świecie) zdobyć najwyższy stopień, z którym miałby być 

równoważny nowy kapitan trzeba między innymi minimum raz przepłynąć 

ocean. I to nie promem, ale jachtem jako skipper lub pierwszy oficer z 

zastrzeżeniem, iż zdający na ten stopień musiał być osobiście zaangażowany w 

przygotowanie takiego rejsu. Dodatkowo w rejsie musiał być pokonany non-stop 

dystans minimum 600 mil. Nasz kapitan jachtowy tymczasem ma bez szkolenia 

czy choćby sprawdzenia posiadanych umiejętności otrzymać swój stopień mając 

jedynie staż 700 godzin w tym tylko 200 samodzielnego prowadzenia jachtu od 

10 do 24 m. i 100 godzin rejsu na jachcie powyżej 20 m. bez konieczności 

spotkania z pływami czy prądami morskimi, o oceanie nie wspominając. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA  
Zasadne jest wpisanie do 
wymogów egzaminacyjnych 
wiedzy o pływach i wodach 
pływowych.  
W pozostałych kwestiach 
odniesiono się w części 
dotyczącej uwag 
szczegółowych do 
poszczególnych paragrafów. 

327 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Zmniejszanie ilości patentów poprzez ich kompilację również nie ma nic 

wspólnego z wzorcami, jakie można czerpać od najlepszych. International 

NIEZASADNA 
Projektodawca nie jest 
uzależniony od rozwiązań 
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Sailing Schools Association (Międzynarodowa Federacja Żeglarska) ma 4 stopnie 

żeglarskie, Royal Yachting Association - 5 stopni. 

stosowanych przez krajowe i 
międzynarodowe organizacje 
żeglarskie. Projekt 
rozporządzenia nie oznacza że 
polskie związki sportowe nie 
mogą wprowadzić własnego 
systemy certyfikatów 
żeglarskich i motorowodnych. 

328 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Brak wymogów szkolenia nie oznacza braku konieczności przygotowania się do 

egzaminu, co będzie pociągało za sobą koszty. 

ZASADNA 
Projektodawca zniósł tylko 
obligatoryjność szkoleń, 
natomiast każdy kandydat do 
uzyskania patentu może takie 
szkolenie odbyć. Poziom 
wiedzy i umiejętności osoby 
ubiegającej się o wydanie 
patentu zweryfikuje egzamin. 

329 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne Likwidacja obowiązkowych szkoleń oznacza utratę pracy przez instruktorów i 

likwidację firm szkolących, co wpłynie negatywnie na rynek pracy. Należy 

wyraźnie podkreślić, że brak obowiązku szkolenia w założeniu jest dobrym 

rozwiązaniem. Jednakże ze względu na wymienione powyżej czynniki wymaga 

okresu przejściowego niezbędnego firmom szkoleniowym do ewentualnego 

przekwalifikowania. 

NIEZASADNA  
Projektodawca zniósł tylko 
obligatoryjność szkoleń, 
Osoby szkolące nadal będą 
mogły prowadzić zajęcia. 
Kandydaci z racji obowiązku 
zdania egzaminu będą 
uczęszczać na kursy w celu 
dobrego przygotowania się 
do jego zdania. 

330 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Ogólne  Drastycznie wysokie koszty egzaminów i wydania patentów. NIEZASADNA 
Koszty egzaminów są 
skalkulowane z kosztami jakie 
podmioty je 
przeprowadzające muszą 
ponieść w związku z 
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organizacją procesu 
egzaminacyjnego.  

331 Andrzej 
Grzebień 

Ogólne Wprowadzić dodatkowy „młodzieżowy" stopień żeglarza jachtowego i sternika 

motorowodnego dla dzieci i młodzieży do czasu ukończenia 16 roku życia o 

uprawnieniach, zakresie programu szkolenia i egzaminowania dopasowanych 

do rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka w tym wieku. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca przewiduje 
podniesienie granicy 
uzyskiwania uprawnienia do 
16 lat, natomiast tworzenie 
oddzielnych patentów dla 
młodzieży przy podniesieniu 
wieku do uzyskania pełnego 
patentu traci sens.   

332 Andrzej 
Grzebień 

Ogólne  W uzasadnieniu do Projektu Rozporządzenia, przy uzasadnianiu likwidacji stopni 

sternika jachtowego, błędnie napisano, że uprawnienia powielały się co do zakresu 

wód, a one wyraźnie się różniły, i to nie tylko nazwą, chociażby inna była na tych 

akwenach tzw. średnia wysokość fali, zakres pokrycia łącznością bliskiego 

zasięgu, oddalenie od portów schronienia. Sternik jachtowy MORZA ZAMKNIĘTE 

i inne wody morskie do 20 mil od brzegu, a jachtowy sternik morski wszystkie 

WODY MORSKIE (w tym oceany). W tym względzie UZASADNIENIE wprowadza 

czytających Projekt, nie znających dotychczasowych uprawnień, w błąd, co nie 

powinno mieć miejsca. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA  
Zostanie uwzględniona w 
treści uzasadnienia. 

333 Andrzej 
Grzebień 

Ogólne Wątpliwość czy do przedmiotu projektu rozporządzenia pasuje nazwa 

„turystyka wodna”. 

NIEZASADNA  
Projektodawca posługuje się 
terminem z art. 37a ust. 1 
ustawy o żegludze 
śródlądowej. 

334 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

Ogólne Projekt niepotrzebnie zrównuje uprawnienia i wymagania na poszczególne 

uprawnienia żeglarskie i motorowodne co jest bezzasadne wobec różnic 

NIEZASADNA 
Dotychczasowa praktyka nie 
wskazuje na obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa 
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dzielących te sporty żeglugi 

335 Wielkopolski 
Klub Bałtycki 

Ogólne Należy pomyśleć o profesjonalnych patentach śródlądowych uprawniających do 

przewozu pasażerów. W tym temacie problem istnieje tylko dla statków 

żaglowych. Na statki motorowe obowiązuje od lat patent stermotorzysty. Należy 

wypracować patent na statki żaglowe przewożące za pieniądze pasażerów, 

naszym zdaniem powinno wystarczyć połączenie programu stermotorzysty z 

nieco rozbudowanym programem żeglarza jachtowego i tylko takim osobom 

powinno być wolno wozić pasażerów lub szkolić. Statki szkolne i pasażerskie 

kierują się tymi samymi prawami 

W takiej sytuacji staż na stermotorzystę i ten nowy profesjonalny patent 

żeglarski winien być alternatywny albo roczna praktyka jak dotychczas, albo 

udział w trzech (pięciu) kursach jako asystent instruktora. 

NIEZASADNA 
 
Wykracza poza upoważnienie 
ustawowe 

336 Wielkopolski 
Klub Bałtycki 

Ogólne Limit wieku dla uzyskiwania obu stopni śródlądowych podnieść do 16 lat i nadać klubom 

prawo wydawania osobom powyżej 10 lat, uprawnień do prowadzenia jachtów pod 

nadzorem. 

 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Granica wieku dla stopni 
śródlądowych zostanie 
podniesiona do 16 lat 

337 Andrzej 
Kurowski 

Ogólne 
Ułatwienie egzaminu na pierwszy stopień morski dla żeglarzy jachtowych. 

Rozwiązaniem byłby krótki egzamin teoretyczny w cenie nie przekracającej 

ceny za egzamin teoretyczny na prawo jazdy. 

NIEZASADNA 
Można przystąpić do 
egzaminu na stopień morski z 
pominięciem stopnia żeglarza 
jachtowego 

338 Andrzej 
Kurowski 

Ogólne 
Konieczność zdobycia pozytywnych opinii w przypadku braku egzaminu. 

 

NIEZASADNA 
Wymogi do uzyskania 
patentów kapitańskich są 
zdaniem projektodawcy 
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wystarczające 

339 Andrzej 
Kurowski 

Ogólne  
Vacatio legis 14 dni dla większości paragrafów i 24 miesiące dla działających na 

niekorzyść. Zgodnie z zasadą, że prawo nie może działać wstecz nie można 

zaskakiwać obywateli niekorzystnymi rozporządzeniami. Tam, gdzie liberalizuje 

się zasady wystarcza 14 dni 

NIEZASADNA 
W projekcie przewidziano 
vacatio legis 14 dni. Z uwagi 
na brak rozporządzenia 
regulującego  obszar  
turystyki wodnej uzasadnione 
jest jak najszybsze wdrożenie 
przepisów. 

340 Jaromir 
Rowiński 

Ogólne Utrzymanie braku wymogu/obowiązku odbywania formalnych szkoleń - jako warunku 

przystępowania do egzaminów mimo głosów sprzeciwu ze strony osób 

bezpośrednio zainteresowanych finansowo w utrzymaniu dotychczas 

obowiązujących kuriozalnych rozwiązań. 

ZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko o zniesieniu 
obligatoryjnych szkoleń. 

   Załącznik nr 1 
 

341 Mazowiecki 
Klub Żeglarski 

Załącznik nr 
1 

Zbędną i uciążliwą biurokracją jest umieszczanie na zaświadczeniu o zdaniu 

egzaminu adresu kandydata, skoro informacji tej nie ma potem na patencie a i 

tak jest we wniosku o przeprowadzenie egzaminu. Powinny być umieszczane 

tylko informacje niezmienne i niepowtarzalne takie jak PESEL lub data i miejsce 

urodzenia.  

NIEZASADNA 
Według projektodawcy 
informacje zawarte w 
załączniku są uzasadnione, 
np. z uwagi na potrzebe 
prowadzenia ewentualnej 
korespondencji  

342 Academia 
Nautica – 
Witold 
Chocholak 

Załącznik nr 
1 

Na zaświadczeniu tak jak na patencie powinny być umieszczane tylko 

informacje niezmienne i niepowtarzalne takie jak PESEL lub data i miejsce 

urodzenia. Wnioskuje się o usunięcie z druku zaświadczenia informacji o 

miejscu zamieszkania 

NIEZASADNA 
Według projektodawcy 
informacje zawarte w 
załączniku są uzasadnione, 
np. z uwagi na potrzebe 
prowadzenia ewentualnej 
korespondencji 
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Załącznik nr 2 

343 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

Załącznik nr 
2 
 

Wprowadzić stosowne zmiany graficzne we wzorach dokumentów wynikające 

w powyższych propozycji. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Dopisanie wyrazów „z 
mechanicznym napędem 
pomocniczym” na wzorach 
patentów oraz 
enumeratywne wyliczenie 
uprawnień żeglarza 
jachtowego.  

344 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych Załącznik nr 

2 i nr 3 
 

a) Dokładne przeniesienie zapisów na patenty posiadanych uprawnień dla 

poszczególnych stopni, zgodnie z treścią Rozporządzenia, bez nowej 

redakcji; 

 

 

 

b) Bardzo dokładne zweryfikowanie angielskiego tłumaczenia na 

patentach, szczególnie co do zakresu uprawnień; 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Dopisanie wyrazów „z 
mechanicznym napędem 
pomocniczym” na wzorach 
patentów oraz 
enumeratywne wyliczenie 
uprawnień żeglarza 
jachtowego zostanie 
uwzględnione w poprawionej 
treści. 
 
ZASADNA  
Tłumaczenie zostanie 
zweryfikowane przez 
tłumacza zatrudnionego przez 
MSiT.  

345 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

Załącznik nr 
2 
 

Na drukach patentów należy umieścić informacje o ich zgodności z ICC 
NIEZASADNA 
System uprawnień 
przygotowany w 
rozporządzeniu jest tylko 
wzorowany na rezolucji nr 40 
Europejskiej Komisji 
Gospodarczej, ale nie 
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gwarantuje zgodności tych 
systemów 

346 Andrzej 
Kurowski 

Załącznik nr  
2 Można ująć to w napisie na patentach żeglarskich i motorowodnych, że 

uprawnia do holowania innych jachtów o mniejszej LOA od LOA jachtu 

holującego.  Uprawnia także do holowania narciarza wodnego. 

Zdarza się holowanie innego żeglarza w czasie awarii. Warto zatem ująć to na 

normalnych patentach. 

NIEZASADNA 
Uprawnienia do holowania są 
poświadczane na odrębnej 
licencji 

347 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

Załącznik nr  
2 i nr 3 Na patentach upoważniających do prowadzenia jachtów żaglowych jak i 

motorowych zamiast pojęcia „długość kadłuba" stosować pojęcie „długość 

całkowita". 

NIEZASADNA 
 
Projektodawca posługuje się 
terminem z art. 37a ust. 1 
ustawy o żegludze 
śródlądowej. 

348 Wojciech 
Bartoszyński 

Załącznik  nr 
2 

Usunąć ze wzorów patentów loga PZŻ oraz PZMWiNW. Usunąć także 

sformułowania: „Polski Związek Żeglarski zaświadcza, że" i „Polski Związek 

Motorowodny i Narciarstwa Wodnego zaświadcza, że" 

NIEZASADNA 
Patenty są wydawane przez 
właściwy polski związek 
sportowy. Wzory patentów są 
zgodne z tradycją ich 
tworzenia. 

349 Wojciech 
Bartoszyński 

Załącznik  nr 
2 

Zmienić flagę Polski na patentach morskich (jachtowy sternik morski, 

motorowodny sternik morski, kapitan jachtowy, kapitan motorowodny) na flagę 

z godłem (zgodnie z art. 6 ust.  2. Ustawy o Godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych). 

NIEZASADNA 
dotychczasowe symbole są 
zgodne z przepisami  

350 Wojciech 
Bartoszyński 

Załącznik nr 

2 
Proponuje się umieścić wyraźne zaznaczenie we wzorze patentu żeglarza 

jachtowego że uprawnienia dotyczą jachtów żaglowych także z pomocniczym 

napędem mechanicznym 

ZASADNA 
Dokonane zostanie 
rozszerzenie zapisów w 
patencie 
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351 Piotr Nowacki Załącznik nr 
2 usunięcie znaków związków sportowych oraz skrócenie tekstu na rewersie 

dokumentów do treści zaczynającej się od słów: "Posiadacz niniejszego patentu 

jest uprawniony do..." 

 

NIEZASADNA 
Patenty są wydawane przez 
właściwy polski związek 
sportowy. Wzory patentów są 
zgodne z tradycją ich 
tworzenia. 

352 Piotr Nowacki Załącznik nr 
2 Wprowadzić tłumaczenie nazw polskich stopni na angielskie, bardziej oddające 

charakter stopnia, np.: 

- żeglarz jachtowy - inland skipper 

- sternik jachtowy - offshore skipper 

- jachtowy sternik morski - yacht skipper (lub yachtmaster offshore) 

- kapitan jachtowy - yachtmaster (lub yachtmaster ocean) 

i odpowiednio dla stopni motorowodnych. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Opis patentów został 
przekazany do tłumaczenia 
przez tłumacza przysięgłego z 
języka angielskiego. 

353 Piotr Nowacki Załącznik nr 
2 Zmiana nazwy stopnia żeglarz jachtowy na sternik śródlądowy - żeglarzami 

są wszyscy, którzy żeglują. 

NIEZASADNA 
Nazwa „żeglarz” jest 
tradycyjną rozpoznawalną 
nazwą dla najniższego stopnia 

354 Jaromir 
Rowiński 

Załącznik nr 
2 Dokładne sprawdzenie zapisów w angielskiej wersji zapisu uprawnień na wzorach 

„patentów". Obecnie znaleźć tam można niezrozumiałe błędy językowe. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Tłumaczenie zostanie 
zweryfikowane przez 
tłumacza zatrudnionego przez 
MSiT. 

Załącznik nr 3 

355 Stowarzyszenie 
Armatorów 

Załącznik nr 

a) Dokładne przeniesienie zapisów na patenty posiadanych uprawnień dla 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Dopisanie zapisu „z 
mechanicznym napędem 
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Jachtowych 2 i nr 3 
 

poszczególnych stopni, zgodnie z treścią Rozporządzenia, bez nowej 

redakcji; 

 

 

b) Bardzo dokładne zweryfikowanie angielskiego tłumaczenia na 

patentach, szczególnie co do zakresu uprawnień; 

pomocniczym” na wzorach 
patentów. W pozostałym 
zakresie odniesiono się w 
uwagach szczegółowych. 
 
 
ZASADNA 
Tłumaczenie zostanie 
zweryfikowane przez 
tłumacza zatrudnionego przez 
MSiT. 

356 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

Załącznik nr 
2 i nr 3 Na patentach upoważniających do prowadzenia jachtów żaglowych jak i 

motorowych zamiast pojęcia „długość kadłuba" stosować pojęcie „długość 

całkowita". 

NIEZASADNA 
Projektodawca posługuje się 
terminem z art. 37a ust. 1 
ustawy o żegludze 
śródlądowej. 

357 Wojciech 
Bartoszyński 

Załącznik nr 

3 
Wykreślić cały § 3 i § 12 oraz załącznik nr 3 i wymagania egzaminacyjne § 6 i § 7 

(oraz wykreślić odpowiednio w § 15 „albo licencję"; § 19, ust 1 - wykreślić punkt 

6), w ust. 2 „albo licencji"; § 20 - „lub licencji" 

NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
stanowisko , o konieczności, 
tak jak dotychczas, 
zachowania licencji na 
holowanie, z uwagi na 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

Załącznik nr 4 

358 Polski Klub 
Morski w 
Gdańsku 

Załącznik nr 
4 
 

Wprowadzić odpowiednie zmiany w nazwie patentów - odpowiednio 

„Jachtowego Sternika Morskiego" na „Sternika Jachtowego" oraz „Morskiego 

Sternika Motorowodnego" na „Starszego Sternika Motorowodnego". 

NIEZASADNA 
Prawodawca podtrzymuje 
stanowisko w kwestii 
nazewnictwa patentów – 
obecne nazewnictwo jasno 
odpowiada zakresowi 
uprawnień. 
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359 Marcin Wąsik Załącznik nr 
4 W § 1 ust. 2 pkt. 2 lit. a usunąć obowiązek wykonywania na egzaminie 

manewrów: dojście do boi, odejście od boi, jako manewrów 

niewykorzystywanych w rzeczywistości podczas żeglugi. 

W § 1 ust. 2 pkt. 2 lit. b uznać „kotwiczenie” za manewr dodatkowy, 

wprowadzić natomiast jako obowiązkowy manewr „człowiek za burtą” 

 

W § 1 ust. 3 należy sprecyzować co rozumiane jest przez jednostkę 

dostosowaną do zakresu uprawnień żeglarza jachtowego. Jako że brak jest 

obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia jednostki poniżej 7,5 m, 

słusznym wydaje się wprowadzenie wymogu egzaminowania na jachcie slup o 

długości kadłuba min. 7,5 m. 

 

W § 3 ust. 2 pkt. 2 należy sprecyzować, na czym polega umiejętność 

prowadzenia skutera wodnego na egzaminie. 

 

NIEZASADNA 
Wykonywanie tych 
manewrów pozwala na 
weryfikację umiejętności 
wymaganych na odpowiedni 
patent 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projekt zostanie uzupełniony 
 
 
 
 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Zostanie to sprecyzowane w 
rozporządzeniu dot. 
uzyskiwania upoważnienia do 
przeprowadzania egzaminów 
 
 
 
 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projektodawca zmieni zapisy 
dot. egzaminowania w 
zakresie skuterów 
 

360 Jaromir 
Rowiński 

Załącznik nr 
4  

Zmiana zapisów dotyczących uprawnień posiadaczy poszczególnych patentów żeglarskich (§ 

5 ust. 2,  § 6 ust. 2 i  § 7 ust. 2) - na zapisy nie budzące wątpliwości w sprawie uprawnienia do 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
W zakresie wprowadzenia 
proponowanej treści , tj. „w 
tym jachtów żaglowych z 
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prowadzenia jachtów żaglowych podczas używania mechanicznego napędu 

pomocniczego. 

mechanicznym napędem 
pomocniczym”, do treści 
rozporządzenia,  uwaga 
niezasadna, gdyż ta treść 
zawiera się w  definicji jachtu 
żaglowego  w ustawie o 
żegludze śródlądowej. 
Powtórzenie takie w  części 
normatywnej rozporządzenia 
stanowiłoby naruszenie zasad 
techniki prawodawczej.  
Niezależnie od powyższego, z 
uwagi na podniesione 
względy praktyczne  wzory 
patentów zostaną 
uzupełnione w tym zakresie.  
 

361 Stowarzyszenie 
Armatorów 
Jachtowych 

Załącznik nr 
4  
 

§1 ust. 1 lit. b) Słowo „przyczepnego" zastąpić słowem „jachtowego” 

 

 

§1 ust. 1 Dodać: „10) podstawowe wiadomości z Międzynarodowego Prawa 

Drogi na Morzu" - do wprowadzenia tylko w przypadku zastosowania zmiany 

zapisu § 5 ust. 2 

 

ZASADNA 

Zamiana z szczegółowego 

wymieniania typu silnika na 

ogólne podanie rodzaju 

napęd 

ZASADNA 

Zakres egzaminu w 

poprawionym załączniku nr 4 

będzie obejmował treści 

zawarte we wskazanych 

przepisach prawa 
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§ 1 ust. 2 pkt. 1 lit. e - Nadać mu nową treść" ,,e) umiejętność wiązania 

podstawowych węzłów żeglarskich"; równocześnie proponujemy skreślić p. 5 

 

 

§ 1 ust. 2 pkt. 2 lit. a  - Skreślić „dojście do boi, odejście od boi"  

 

 

 

 

§ 1 ust. 2 pkt. 2 lit. b - Dodać manewr „człowiek za burtą"  

 

 

 

 

międzynarodowego 

NIEZASADNA 

Zachowanie szczegółowego 

opisu podstawowych prac 

bosmańskich pomocne przy 

obsłudze jachtu 

 

NIEZASADNA 

Zdaniem projektodawcy 

manewr ten jest jednym z 

niezbędnych manewrów jakie 

żeglarz powinien umieć 

 

ZASADNA 

Poprawka w zakresie 
realizacji tego manewru na 
silniku zostanie uwzględniona 
w treści projektu. 
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§ 2 ust. 1 pkt. 5 lit a - Dodać na końcu słowa „oraz radiostacji VHF 

 

 

 

§ 2 ust. 1 pkt. 6 lit c - Dodać na końcu słowa „ oraz łodzią ratowniczą" 

 

 

 

 

§ 2 ust. 2 lit. a i b - Analogiczne uwagi jak dla § 1 ust. 2 lit. a i b) i z tym samym 

uzasadnieniem 

 

 

§ 3 ust. 1 pkt. 1 - Zmienić na „podstawy budowy jachtów motorowych"  

 

ZASADNA 

Umiejętność obsługi środków 

łączności radiowej zwiększy 

poziom bezpieczeństwa 

żeglugi 

 

ZASADNA  

Z tym, że w projekcie zostanie 

użyte pojęcie „łódź 

zabezpieczenia ratowniczego 

 

 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 

Uzasadnienie do § 1 ust. 2 lit. 

a i b 

 

 

ZASADNA 

Na najniższym stopniu 

motorowodnym nie jest 

konieczna pełna znajomość 
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§ 3 ust. 1 pkt. 2 - Dodać: ,,d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów 

motorowych" 

 

 

 

§ 3 ust. 1 - Dodać: „11) podstawowe wiadomości z Międzynarodowego Prawa 

Drogi na Morzu" - do wprowadzenia tylko w przypadku zastosowania zmiany 

zapisu § 8 ust. 2  

 

 

 

§ 3 ust. 2 pkt. 1 - Skreślić: „-manewrowania w portach"  

 

 

budowy jachtu 

 

ZASADNA 

Uwaga poszerzająca wiedzę 

kandydata na temat budowy i 

funkcjonowania jachtu 

 

 

ZASADNA 

Zakres egzaminu w 

poprawionym załączniku nr 4 

będzie obejmował treści 

zawarte we wskazanych 

przepisach prawa 

międzynarodowego 

 

 

ZASADNA 

Kotwiczenie i cumowanie w 

różnych warunkach zawiera w 

sobie również manewrowanie 
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§ 3 ust. 2 pkt. 2 - Skreślić ten punkt 

 

 

 

 

 

§ 3 ust. 2 pkt. 5 - Nadać mu nową treść" „5) umiejętność wiązania 

podstawowych węzłów żeglarskich " 

 

 

 

 

 

w portach 

 

NIEZASADNA 

Nadanie sternikowi 

motorowodnemu uprawnień 

do prowadzenia skuterów 

motorowodnych oznacza 

konieczność sprawdzenia 

umiejętności w tym zakresie 

na egzaminie 

 

 

NIEZASADNA 

Wiązanie węzłów żeglarskich 

mieści się w ramach prac 

bosmańskich 
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§ 4 ust. 1 pkt. 2 lit. a) - Brak jednego słowa, powinno być „silników jachtów 

motorowych" 

 

 

 

§ 4 ust. 1 pkt. 6 lit. a) - Należy dodać na końcu słowa „oraz radiostacji VHF"  

 

 

 

§ 4 ust. 1 pkt. 8 lit. b) - Dodać na końcu słowa „ oraz łodzią ratowniczą " 

 

 

 

§ 4 ust. 2 pkt. 1 - Skreślić: „-manewrowania w portach"  

 

ZASADNA 

Uwaga językowa – zostanie 

uwzględniona w projekcie 

 

 

ZASADNA 

Umiejętność obsługi środków 

łączności zwiększy poziom 

bezpieczeństwa żeglugi 

 

 

ZASADNA  

Z tym, że w projekcie zostanie 

użyte pojęcie „łódź 

zabezpieczenia ratowniczego 

 

 

ZASADNA 

Kotwiczenie i cumowanie w 

różnych warunkach zawiera w 
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§ 6 ust. 2 pkt. 2 - Wstawić następujący zapis: „start z pomostu lub innego 

pełniącego podobne funkcje urządzenia"  

 

 

§ 6 ust. 2 pkt. 3 - Zapis o holowaniu na jednej narcie jest zbędny  

 

 

 

§ 6 ust. 2 pkt. 5 - Należy skreślić, ponieważ wszystkie manewry dotyczą jachtu 

holującego; 

Alternatywne rozważenie generalnego uproszczenia zapisu § 6 ust. 2: 

sobie również manewrowanie 

w portach 

 

 

 

ZASADNA 

Proponowany zapis rozszerza 

zakres miejsc do rozpoczęcia 

holowania 

 

ZASADNA 

Wnioskowana treść zostanie 

wykreślona. 

 

 

ZASADNA 

Wnioskowana treść zostanie 

wykreślona 
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„2. Umiejętności praktyczne 

Egzamin praktyczny obejmuje: 

1) startowanie, holowanie i lądowanie narciarza wodnego; 

2) podejmowanie na pokład łodzi osoby holowanej po wodowaniu; 

3) holowanie innych obiektów pływających. " 

 

§ 7 ust. 1 pkt. 1 - Zmienić treść: „1) wiadomości o holowanych za łodziami 

statkach powietrznych i sprzęcie do ich holowania;"  

 

 

§ 7 ust. 1 pkt. 7 - Zmienić treść: „ 7) przygotowanie liny i sprzętu holowanego"  

 

 

 

§ 7 ust. 2 - Radykalne uproszczenie zapisu: 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADNA 

Wiedza dotycząca sprzętu do 
holowania zostanie 
uwzględniona w projekcie 
 

 

ZASADNA 

Proponowany zapis daje 

katalog otwarty sprzętu 

holowanego 

 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 

§ 7 ust. 2 zostanie 
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„2. Umiejętności praktyczne 

Egzamin praktyczny obejmuje: 

1) Przygotowanie startu spadochronu; 

2) start, lot po prostej i z zawracaniem, wznoszenie i 

zniżanie spadochronu, wodowanie/lądowanie; 

3) podejmowanie spadochronu z wody; 

4) podejmowanie na pokład łodzi osoby holowanej po wodowaniu. " 

poprawiony. 
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362 Stowarzyszenie 
Instruktorów i 
Trenerów 
Żeglarstwa 
HALS 

Załącznik nr 
4 
 

§ 1 ust. 1 pkt. 7 

Wprowadzenie tematyki z podstawowych pomocy nawigacyjnych na egzaminie 

dla żeglarza śródlądowego, gdzie jachty śródlądowe nie posiadają typu 

urządzeń, jest całkowicie bezzasadne. 

 

 

 

§1 ust. 2. pkt. 2 lit. b) 

Zakres wymaganych umiejętności manewrowania na silniku jest opisany nie 

tylko mało precyzyjnie ale wprost niepoprawnie. 

Powinno być: 

b) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie: 

- umiejętności prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z 

 
NIEZASADNA 

Projektodawca podtrzymuje 

konieczność pozostawienia 

tego wymogu. Pod pojęciem 

„pomoce nawigacyjne” 

rozumie także urządzenia, 

które nie są częścią jachtu. 

 

 

 

 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 

Analogicznie do manewrów 

pod żaglami zasadne jest 

wprowadzenie umiejętności 

prowadzenia jachtu 

żaglowego na silniku przy 

spotkaniu z innym jachtem. 

W drugiej kwestii 

wprowadzenia 

proponowanego zapisu 

oznaczałoby ograniczenie 
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innym jachtem, 

- sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów: podejście do 

nabrzeża, cumowania do nabrzeża, odejścia od nabrzeża, stawanie na 

kotwicy i schodzenie z kotwicy, 

 

 

 

Skreślić „manewrowanie w portach".  

ilości manewrów związanych 

z manewrowaniem w porcie. 

 

 

 

 

 

ZASADNA 

Wyrazy manewrowanie w 
portach” zostaną wykreślone 

363 Akademia 
Morska w Gdyni 
Ośrodek 
Żeglarski 

Uwagi 
dotyczące 
zakresu 
wymagań 
egzaminacyj
nych 
(załącznik 4) 
 

Dokonać zmiany wpisując treść: 

§ 1 ust. 1. pkt 4) podstawy locji śródlądowej: 

a) śródlądowe drogi wodne: rzeki, jeziora, kanały, 

b) znaki żeglugowe i oznakowanie śródlądowych dróg wodnych, 

c) elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych: śluza, 

jaz, 

d) elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich, znaki 

torowe, 

e) mapy i przewodniki — informacje ogólne. 

Identycznej zmiany dokonać również w § 3 ust. 1 pkt 5. 

 
 
 
ZASADNA 
 treść zostanie odpowiednio 
poprawiona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASADNA 
treść zostanie odpowiednio 
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§ 1 ust. 1. pkt 7) podstawowe pomoce nawigacyjne. 

Na wodach śródlądowych pomoce nawigacyjne nie są wymagane i za 

wyjątkiem map i przewodników używanych we własnym zakresie, pomocy 

nawigacyjnych się nie stosuje. W związku z powyższym proponuje się 

skreślenie tego punktu. 

 

 

Identycznej zmiany dokonać w § 3 ust. 1 pkt. 8. 

 

§ 1 ust. 1 pkt. 9. znajomość przepisów z zakresu żeglugi na śródlądowych 

drogach wodnych 

Dokonać zapisu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i uzupełnić go o 

informacje dotyczące przepisów lokalnych oraz elementarnych zasad etyki 

jachtowej: 

§ 1 ust. 1 pkt 9. znajomość przepisów na śródlądowych drogach wodnych: 

a) przepisy ogólne, 

b) wzrokowa sygnalizacja statków i jachtów, 

poprawiona. 
 
 
NIEZASADNA 
Projektodawca podtrzymuje 
konieczność pozostawienia 
tego wymogu. Pod pojęciem 
„podstawowe pomoce 
nawigacyjne” rozumie także 
urządzenia, które nie są 
częścią jachtu. 
 
 
NIEZASADNA 
jak wyżej. 
 
 
 
NIEZASADNA 
Stosowany katalog otwarty 
nie ogranicza zakresu 
wiadomości z tego obszaru 
jakie winien znać kandydat na 
najniższy stopień. 
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c) sygnalizacja dźwiękowa statków, 

d) zasady ruchu żeglugowego na śródlądowych drogach wodnych, 

e) przepisy lokalne - informacje ogólne, 

f) elementarne zasady etyki 

jachtowej,  

 

Proponuje się, aby identycznej zmiany dokonać w § 3 ust. 1 pkt 10. 

 

§ 1.2. pkt 5) zakres wymagań z zakresu prac bosmańskich obejmuje: : 

Tak ogólny zapis powoduje, że jak dotąd wymóg ten był traktowany co 

najwyżej trzeciorzędnie łub był pomijany.  

W związku z powyższym proponuje się, aby §1 ust. 2 pkt 5) nadać nw. 

treść: 

§ 1 ust. 2. pkt 5) zakres wymagań z zakresu prac bosmańskich obejmuje: 

a) umiejętność obkładania cum na polerach, knagach i uchach, 

b) umiejętność wykonania zamkniętej niezaciskającej się pętli na 

cumie, 

c) umiejętność łączenia z wykorzystaniem odpowiedniego węzła lin 

miękkich o tej samej i różnej średnicy (np. łączenie cum lub rzutki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEZASADNA 
Patrz wyżej. 
 
 
 
NIEZASADNA 
zaproponowana treść 
przepisu zawęża katalog 
wymaganych prac 
bosmańskich przewidzianych 
w projekcie. Zdaniem 
projektodawcy nie ma 
uzasadnienia do takiego 
zawężenia. 
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z cumą), 

d) umiejętność przygotowania do pracy odbijaczy, 

e) umiejętność klarowania lin, 

j)   umiejętność klarowania żagli, 

g)  umiejętność wykonania klaru wodnego,  

h)  umiejętność wykonania klaru portowego. 

 

Analogicznie w wymogach dotyczących egzaminowania na patent sternika 

motorowodnego proponuje się aby § 3 ust. 2 pkt. 5. przyjął nw. treść: 

§ 3 ust. 2. pkt 5) zakres wymagań z zakresu prac bosmańskich, obejmuje: 

a) umiejętność obkładania cum na polerach, knagach i uchach, 

b) umiejętność wykonania niezaciskającego się ucha na cumie, 

c) umiejętność łączenia z wykorzystaniem odpowiedniego węzła lin 

miękkich o tej samej i różnej średnicy (np. łączenie cum lub rzutki 

z cumą), 

d) umiejętność przygotowania do pracy odbijaczy, 

e) umiejętność klarowania lin, 

J)   umiejętność wykonania klaru wodnego,  

g)  umiejętność wykonania klaru portowego. 

 

§ 2 ust. 1. pkt. 3 lit. a) morskie pomoce i przyrządy nawigacyjne sondy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEZASADNA 
zaproponowana treść 
przepisu zawęża katalog 
wymaganych prac 
bosmańskich przewidzianych 
w projekcie. Zdaniem 
projektodawcy nie ma 
uzasadnienia do takiego 
zawężenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASADNA 
Przyrządy nawigacyjne nie 
powinny ograniczać się 
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odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej itp.1 

Zaproponowany w projekcie zapis jest prawie identyczny z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. 

b), który brzmi: „morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie...". 

Ponieważ w praktyce § 2  ust. 1 pkt. 3 lit. a) dotyczy znajomości urządzeń 

nawigacyjnych, więc proponuje się nadać mu nw. treść: 

„§ 2 ust. 1. pkt. 3 lit. a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy,, odbiorniki 

systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.)”   

§ 2 ust. 1. pkt. 6 lit. a) postępowanie w wypadku wywrotki jachtu lub wypadku 

Paragraf ten dotyczy wymogów egzaminacyjnych na patent jachtowego 

sternika morskiego, a więc dotyczy jachtów morskich, które z założenia są 

jachtami niewywracalnymi. Proponuje się aby § 2 ust. 1 pkt. 6 lit. a) nadać 

nw. treść: 

„§ 2 ust. 1 pkt. 6 lit. a) postępowanie załogi jachtu w przypadku pożaru, awarii 

takielunku, kolizji lub wypadku.” 

Identyczną treść proponuje się nadać w § 4 ust 1 pkt 8. lit a). 

 

§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) barier wyjścia i wejścia do portu 

Użycie słowa „barier" jest kolokwializmem. Proponuje się, aby § 2 ust. 1 pkt. 7  

lit a) nadać treść: 

wyłącznie do urządzeń 
stosowanych na morzu jeśli 
uprawnienia dotyczą zarówno 
uprawiania żeglugi na wodach 
śródlądowych jak i na 
morskich 
 
 
 
 
 
 
ZASADNA 
Proponowany zapis rozszerza 
zakres możliwych sytuacji 
niebezpiecznych, w których 
kandydat do uzyskania 
patentu powinien wiedzieć 
jak sobie radzić 
 
 
 
 
 
ZASADNA 
Patrz wyżej. 
 
 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Zasadne jest wykreślenie 
słowa „barier”. Jednak 
proponowany zapis nic nie 
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„§ 2 ust. 1 pkt. 7 lit. a) nawigacyjnego przygotowania wyjścia i wejścia do 

portu” 

 

Identyczną treść proponuje się nadać w § 4 ust. 1 pkt 7 lit. a). 

 

§ 2 ust. 1 pkt 8. Znajomość przepisów z zakresu żeglugi na śródlądowych 

drogach wodnych i wodach morskich. 

Punkt ten dotyczy wymogów egzaminacyjnych na patent jachtowego 

sternika morskiego. W związku z powyższym użycie słów „na śródlądowych 

drogach wodnych" jest zbędne.  

W związku z powyższym proponuje się, aby w § 2 ust. 1 pkt 8 nadać nw. treść: 

„§ 2 ust. 1 pkt 8. znajomość przepisów z zakresu żeglugi na wodach 

morskich.” 

 

Identyczną treść proponuje się nadać w § 4 ust. 1 pkt 10. 

 

 

mówi o problemach 
związanych z wejściem i 
wyjściem z portu. Dlatego 
proponowane jest użycie 
słowa „ograniczeń”. 
 
 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Patrz wyżej. 
 
 
 
NIEZASADNA 
Jachtowy sternik morski ma 
uprawnienia także do 
pływania na wodach 
śródlądowych a zatem 
powinien znać przepisy z 
zakresu prawa drogi na 
wodach śródlądowych. 
 
 
 
 
 
 
 
NIEZASADNA 
Patrz wyżej. 
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Uwagi dotyczące § 1 ust. 3, § 2 ust. 3, § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3 

W § 1 ust. 3, § 2 ust. 3, § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3, projektodawca używając pojęć: 

„akwenu i jednostce o parametrach dostosowanych do zakresu uprawnień..." 

lub , „jednostce o parametrach dostosowanych do zakresu uprawnień..." 

określa minimalne warunki jakie powinien spełnić jacht używany do 

egzaminowania. 

Proponowane rozporządzenie powinno bardziej precyzyjnie określić parametry 

jachtu egzaminacyjnego. 

W przypadku jachtów egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego 

powinien być to jacht mieczowy lub balastowy o długości minimum 6 m, 

wyposażony w silnik stacjonarny lub przyczepny. 

Egzamin praktyczny na patent jachtowego sternika motorowodnego powinien 

być prowadzony na jachcie balastowym o długości minimum 9 m wyposażonym 

w silnik stacjonarny. W przypadku uwzględnienia w rozporządzeniu propozycji 

Ośrodka Żeglarskiego AM dotyczącej praktycznego egzaminowania kandydatów 

na kapitanów jachtowych w manewrowaniu na wodach portowych, egzamin 

ten powinien być prowadzony na jachcie balastowym o długości minimum 12 m 

wyposażonym w silnik stacjonarny, a w przypadku kapitanów motorowodnych 

na wypornościowym jachcie motorowym o długości minimum 12 m. 

Egzaminy praktyczne na patenty motorowodne powinny być prowadzone: 

sternik motorowodny - jacht motorowy o długości minimum 6 m, 

NIEZASADNA  
Zdaniem projektodawcy  
egzamin powinien być 
przeprowadzany na jednostce 
o parametrach, 
dostosowanych do zakresu 
uprawnień.  
Zostanie to sprecyzowane w 
rozporządzeniu dot. 
uzyskiwania upoważnienia do 
przeprowadzania egzaminów 
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motorowodny sternik morski -wypornościowy jacht motorowy o długości 

minimum 9 m. 

Egzaminy na patenty jachtowego sternika morskiego, morskiego sternika 

motorowodnego oraz kapitanów jachtowego i motorowodnego, powinny być 

prowadzone wyłącznie na wodach morskich. 

364 Yacht Klub 
Politechniki 
Koszalińskiej 

Uwagi do 
Załącznika nr 
4 

W zakresie wymagań egzaminacyjnych (§1 ust. 1) pojawia się termin „Jachtowy 

silnik przyczepny". Zmiana  na „silnik jachtowy" ponieważ dość często spotyka się 

silniki wbudowane. 

 

 

W wymaganiach praktycznych (§1.2.2) pojawia się manewrowanie jachtem na 

silniku w portach. Jako, że termin „port" może być różnie rozumiane 

proponowalibyśmy zastąpienie tej umiejętności manewrowaniem na silniku 

przy nabrzeżu i pomostach. 

 

Wątpliwości budzi §1 ust. 2 pkt. 5 gdzie w wymaganych umiejętnościach 

pojawiają się podstawowe prace przy naprawach jachtu. Nie wydaje się by ta 

umiejętność była możliwa do sprawdzenia podczas egzaminu dlatego 

proponujemy by zastąpić ten punkt „podstawowymi pracami przy obsłudze 

urządzeń i instalacji jachtowych." 

 

W wymaganiach teoretycznych i praktycznych na stopień sternika brak jest 

ZASADNA 
Zamiana z szczegółowego 
wymieniania typu silnika na 
ogólne podanie rodzaju 
napędu (nie każdy jacht 
posiada silnik przyczepny). 
 
 
ZASADNA 
Zostanie zaproponowane 
nowe brzmienie przepisu. 
 
 
 
 
ZASADNA 
Zostanie uwzględniona w 
nowym brzmieniu przepisu 
 
 
 
 
 
 
ZASADNA 
Wprowadzenie środków 
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wiedzy na temat systemu GMDSS i na przykład praktycznej umiejętności 

wzywania pomocy za pomocą stacji VHF.  

łączności wykorzystywanych 
również w ratownictwie 
wodnym wpłynie na 
podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa żeglugi. 

365 Barbara Stępień  
 

Załącznik nr 
4 

Proponowany zakres wiedzy teoretycznej do uzyskania stopnia: 

1)   Żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego: 

- postanowienia Konwencji o prawie morza UNCLOS dotyczące 

podstawowych zagadnień takich jak: prawo bandery, szerokość morza 

terytorialnego i prawa państwa nadbrzeżnego, wolność morza otwartego. 

- postanowienia Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez 

statki MARPOL 1973/1978 z późniejszymi zmianami, dotyczące 

podstawowych zagadnień takich jak: zakaz usuwania do morza olejów, 

mieszanin oleistych, ścieków oraz śmieci. 

- postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 z 

późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału III 

(dotyczącego ratownictwa) oraz rozdziału V (dotyczącego bezpieczeństwa 

żeglugi) załącznika do Konwencji SOLAS"74. Przede wszystkim: wyposażenie i 

obsługa środków ratunkowych, jednostek ratunkowych i ratowniczych, 

 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Zakres egzaminu w 
poprawionym załączniku nr 4 
będzie obejmował niezbędne 
treści zawarte we wskazanych 
przepisach prawa 
międzynarodowego. 
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prowadzenie nasłuchu radiowego, nadawanie komunikatów o 

niebezpieczeństwie, pomoc w niebezpieczeństwie, planowanie podróży etc. 

- postanowienia Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o 

zapobieganiu 

zderzeniom na morzu COLREG 1972 z późniejszymi zmianami, - w pełnym 

zakresie (tj. prawo drogi we wszystkich warunkach widzialności, światła i 

znaki dzienne, sygnalizacja dźwiękowa i świetlna, sygnały wzywania 

pomocy). 

- postanowienia Konwencji w sprawie wyszkolenia marynarzy, 

wydawania im świadectw i pełnienia wacht STCW1978/1995 z 

późniejszymi zmianami — w zakresie pełnienia wacht (tj. przeciwdziałanie 

zmęczeniu, planowanie podróży, zasady ustalania składu wachty 

nawigacyjnej, sposób jej pełnienia w zależności od akwenu i warunków 

pogodowych, organizacja wachty, obowiązki oficera wachtowego etc.) 

2) Jachtowego sternika morskiego i morskiego sternika 
motorowodnego: 

- postanowienia Konwencji o prawie morza UNCLOS dotyczące 

podstawowych zagadnień takich jak: prawo bandery (co to jest prawo 

bandery i jakie konsekwencje prawne niesie za sobą pływanie pod daną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Zakres egzaminu w 
poprawionym załączniku nr 4 
będzie obejmował niezbędne 
treści zawarte we wskazanych 
przepisach prawa 
międzynarodowego. 
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banderą), szerokość morza terytorialnego i prawa państwa nadbrzeżnego, 

wolność morza otwartego. 

- postanowienia Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza 

przez statki MARPOL 1973/1978 z późniejszymi zmianami, dotyczące 

podstawowych kwestia takich jak zakaz usuwania do morza olejów, 

mieszanin oleistych, ścieków, śmieci oraz podział na strefy, w których 

usuwanie to jest dozwolone. 

- postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 

z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału III 

(dotyczącego ratownictwa) oraz rozdziału V (dotyczącego bezpieczeństwa 

żeglugi) załącznika do Konwencji SOLAS'74. Przede wszystkim: 

wyposażenie i obsługa środków ratunkowych, jednostek ratunkowych i 

ratowniczych, prowadzenie nasłuchu radiowego, nadawanie 

komunikatów o niebezpieczeństwie, pomoc w niebezpieczeństwie, 

planowanie podróży etc. 

- postanowienia Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o 

zapobieganiu zderzeniom na morzu COLREG 1972 z późniejszymi 

zmianami, - w pełnym zakresie (tj. 

prawo drogi we wszystkich warunkach widzialności, światła i znaki 

dzienne, sygnalizacja dźwiękowa i świetlna, sygnały wzywania pomocy). 
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- postanowienia Konwencji w sprawie wyszkolenia marynarzy, wydawania im 

świadectw i pełnienia wacht STCW 1978/1995 z późniejszymi zmianami - w 

zakresie pełnienia wacht (tj. przeciwdziałanie   zmęczeniu,   planowanie   

podróży,   zasady   ustalania   składu   wachty nawigacyjnej, sposób jej pełnienia 

w zależności od akwenu i warunków pogodowych, organizacja wachty, 

obowiązki oficera wachtowego etc.) 

- postanowienia Konwencji o pracy na morzu MLC 2006 — w zakresie 

podstawowych praw i obowiązków osób zatrudnionych na statkach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

366 Wrocławski 

Okręgowy 

Związek 

Żeglarski 

Załącznik nr 

4 

Według projektu egzamin praktyczny ma odbywać się na jednostce o 

parametrach dostosowanych do uprawnień Żeglarza Jachtowego, czyli można 

mniemać że na jednostce powyżej 7,5m długości. Takie rozwiązanie będzie 

generowało wysokie koszty zakupu jednostki o w/w parametrach dla jednostki 

egzaminującej. Ponadto w regionach kraju takich jak Dolny Śląsk a w 

szczególności Wrocław, rozmiary akwenów używanych do szkolenia 

żeglarskiego wykluczają możliwość bezpiecznego manewrowania tak dużymi 

jachtami( wąski szlak żeglowny, nurt rzeki). Rozwiązanie zaproponowane w 

projekcie rozporządzenia może doprowadzić do sytuacji w której rocznie ok. 

500 szkolonych żeglarzy przez wrocławskie Kluby musiałoby zdawać egzamin 

poza Wrocławiem (wzrost kosztów) i na sprzęcie różniącym się znacząco od 

sprzętu na którym się szkolili. 

NIEZASADNA 

Parametry jednostek na 

których ma być 

przeprowadzany egzamin 

określać będzie 

rozporządzenie Ministra 

Sportu i Turystyki oraz 

Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej  w sprawie 

szczegółowych warunków 

uzyskiwania upoważnienia do 

przeprowadzania egzaminu 

oraz warunków kadrowych i 

organizacyjnych koniecznych 

do przeprowadzania 
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egzaminu 

367 Dolnośląski 
Okręgowy 
Związek 
Motorowodny i 
Narciarstwa 
Wodnego 

Załącznik nr 
4 (§ 3) Dotyczy wymagań egzaminacyjnych na stopień Sternika Motorowodnego 

Propozycja: Wprowadzenie osobnej licencji na prowadzenie skutera wodnego 

dla wszystkich. W tej sytuacji jedynie jednostki specjalizujące się w sporcie - 

skutery wodne będą musiały posiadać taki specjalny sprzęt. 

NIEZASADNA 
 Projektodawca nie widzi 
uzasadnienia  tworzenia 
dodatkowego rodzaju 
uprawnień. Licencja może 
spowodować dodatkowe 
skomplikowanie systemu 
uprawnień, ponieważ do 
uzyskania licencji wymagane 
powinno być posiadanie 
patentu sternika 
motorowodnego. 
Projektodawca zdecydował o 
rezygnacji z wymogu 
egzaminu praktycznego w 
zakresie prowadzenia 
skuterów wodnych przy 
ubieganiu się o patent 
sternika motorowodnego. 

368 Radomski 
Okręgowy 
Związek 
Żeglarski 

Załącznik nr 
4 Usunąć zapis: 

„§3.2. Egzamin praktyczny obejmuje 

3)Prowadzcnic skutera wodnego” 

 

ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
rezygnacji z wymogu 
egzaminu praktycznego w 
zakresie prowadzenia 
skuterów wodnych przy 
ubieganiu się o patent 
sternika motorowodnego. 

369 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa Załącznik nr 

4 
 

Rozszerzenie wymogów egzaminacyjnych na żeglarza i sternika 

motorowodnego o zasady locji morskiej, prawa drogi morskiej, znaków 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
podstawowe wiadomości z 
tego zakresu zostaną 
uwzględnione w nowej treści 
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stosowanych na morzu, dziennego oznakowania statków morskich, sygnalizacji 

dźwiękowej czy świadomości tego, czym jest farwater i jak na nim się zachować. 

przepisu.. 

370 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Żeglarze jachtowi będą musieli umieć obsługiwać silnik, ale tylko zaburtowy - 

tak jakby 12 metrowe jednostki morskie takimi właśnie były napędzane. 

ZASADNA 
Projektodawca wprowadzi 
ogólniejsze sformułowania 
„silnik jachtowy”, które 
obejmuje różne typy silników 
jachtowych. 

371 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Oczekuje się, że zarówno sternicy motorowodni, jak i żeglarze jachtowi, będą 

musieli zapoznać się z podstawowymi pomocami nawigacyjnymi - nie 

sprecyzowano jednak, co należy rozumieć pod tymi pojęciami. Nie określono, 

które z przyrządów nawigacyjnych są „podstawowe" i w jakim zakresie należy się 

z nimi zapoznać. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
z projektu zostanie 
wykreślony wyraz 
„podstawowe”. 
Projektodawca nie zamyka 
katalogu urządzeń 
nawigacyjnych. 

372 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Żeglarze jachtowi i sternicy motorowodni będą musieli znać zasady 

postępowania w sytuacji wywrotki jachtu ( nie napisano co radzić 

dwunastolatkowi, gdy przewróci się prowadzony przez niego 12 metrowy jacht 

o wadze kilku ton). 

NIEZASADNA 
Zasady postępowania w takiej 
sytuacji będą sprawdzane na 
egzaminie. To od kandydata 
zależy czy wcześniej zapozna 
się z takimi zasadami. 
Dodatkowo projektodawca 
planuje podwyżyć wiek 
ubiegania się o te 
uprawnienia do granicy 16 
lat. 

373 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Wymóg, aby w czasie egzaminu praktycznego sprawdzić umiejętności 

prowadzenia jachtu „przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniu" - 

nie sprecyzowano jednak, czy na ww. egzaminie mają być dwa jachty, aby 

doszło do spotkania lub wyprzedzania i jaki ma być ten drugi jacht (motorowy 

NIEZASADNA 
Zdaniem projektodawcy  
przepis jest wystarczająco 
jasny.  
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czy żaglowy). 

374 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Propozycja wprowadzenia licencji na skuter wodny. NIEZASADNA 
Projektodawca nie widzi 
uzasadnienia  tworzenia 
dodatkowego rodzaju 
uprawnień. Licencja może 
spowodować dodatkowe 
skomplikowanie systemu 
uprawnień, ponieważ do 
uzyskania licencji wymagane 
powinno być posiadanie 
patentu sternika 
motorowodnego.. 

375 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Zgodnie z propozycją wymogów egzaminacyjnych egzamin na żeglarskie i 

motorowodne stopnie morskie będzie musiał odbywać się na „akwenach i 

jednostkach o parametrach dostosowanych do zakresu uprawnień". Kwestia 

gdzie ma się to odbywać – na śródlądziu czy na morzu.  Czy to oznacza, że 

żeglarze i sternicy motorowodni będą musieli odbywać egzamin na jachtach 12 

metrowych, a sternicy morscy na 24 metrowych (PZŻ ani PZMWiNW nie 

posiadają  24 metrowych jednostek). 

 NIEZASADNA 
Parametry jednostek na 
których ma być 
przeprowadzany egzamin 
określać będzie 
rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystyki oraz 
Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej  w sprawie 
szczegółowych warunków 
uzyskiwania upoważnienia do 
przeprowadzania egzaminu 
oraz warunków kadrowych i 
organizacyjnych koniecznych 
do przeprowadzania 
egzaminu 
 

376 4 WINDS Szkoła Załącznik nr 
4 

Zgodnie z propozycją wymogów egzaminacyjnych egzamin praktyczny z ZASADNA 
Projektodawca zdecydował o 
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Żeglarstwa manewrów portowych na morskich sterników jachtowych powinien się 

odbywać na jachcie, którego prędkość na silniku jest większa niż 4 węzły. Na 

takiej prędkości nie manewruje się w porcie. 

usunięciu wymogu 
sprawdzenia umiejętności 
„manewrowania w portach”. 

377 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Zgodnie z propozycją wymogów egzaminacyjnych na stopnie morskie nie 

przewiduje się sprawdzenia umiejętności poruszania się na pływach i prądach 

pływowych, a wystarczy jedynie wykazać  się „podstawową znajomością 

budowy tablic pływów i prądów pływowych". Brak praktyki w tym zakresie 

zagraża bezpieczeństwu pływających. 

ZASADNA 
Uwaga została uwzględniona 

poprzez wprowadzenie 

wymogu odbycia stażu   na 

wodach morskich, na których 

występują pływy.  

378 4 WINDS Szkoła 
Żeglarstwa 

Załącznik nr 
4 

Zgodnie z propozycją wymogów egzaminacyjnych sternicy morscy będą musieli 

umieć korzystać ze „spisu sygnałów radiowych" - pośród publikacji nautycznych 

nie ma czegoś takiego. 

ZASADNA 
„spis sygnałów radiowych" 
został wykreślony z projektu. 

379 Andrzej 
Grzebień 

Załącznik nr 
4 Zniesienie obowiązku zdawania egzaminu z jazdy na skuterze wodnym z 

zakresu szkolenia i egzaminu na stopień sternika motorowodnego, a 

wprowadzenie licencji na prowadzenie skuterów wodnych tak jak na 

holowanie. 

NIEZASADNA 
Projektodawca nie widzi 
uzasadnienia  tworzenia 
dodatkowego rodzaju 
uprawnień. Licencja może 
spowodować dodatkowe 
skomplikowanie systemu 
uprawnień, ponieważ do 
uzyskania licencji wymagane 
powinno być posiadanie 
patentu sternika 
motorowodnego. 

380 Piotr Nowacki Załącznik nr 
4 W celu ujednolicenia poziomu egzaminów doprecyzować warunki, jakie musi 

spełniać jacht wykorzystywany podczas egzaminu oraz jego wyposażenie, m.in.: 

NIEZASADNA  
Parametry jednostek na 
których ma być 
przeprowadzany egzamin 
określać będzie 
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- dla stopnia żeglarza jachtowego - mieczowy jacht kabinowy typu slup, o 

długości od 7,5 do 10 metrów długości kadłuba 

- dla stopnia sternika jachtowego - jacht balastowy typu slup, o długości od 

9 do 12 metrów długości kadłuba 

- dla stopnia jachtowego sternika morskiego - jacht balastowy, o długości od 

12 do 18 metrów długości kadłuba 

i odpowiednio dla stopni motorowodnych. 

rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystyki oraz 
Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej  w sprawie 
szczegółowych warunków 
uzyskiwania upoważnienia do 
przeprowadzania egzaminu 
oraz warunków kadrowych i 
organizacyjnych koniecznych 
do przeprowadzania 
egzaminu,  

381 Piotr Nowacki Załącznik nr 
4 

W punkcie 4 paragrafów dotyczących egzaminu na stopnie morskie proponuję 

usunąć zapis „i umiejętności praktycznych...". 

ZASADNA 
Projekt zostanie poprawiony 
w tym zakresie 
 

382 Wiesław Kurnik Załącznik nr 
4 

Nowe brzmienie wymagań egzaminacyjnych w zakresie licencji na holowanie 

narciarza wodnego: 

1. Wiedza teoretyczna: 

• Zasady i wymogi rejestracji łodzi holujących. 

• Znajomość przepisów regulujących zakazy i ograniczenia uprawiania 

narciarstwa wodnego i holowania obiektów nawodnych. 
 

a) Zakazy pływań ustanowionych przez Terytorialny Inspektorat Żeglugi 

Śródlądowej. 

b) Zakazy i ograniczenia samorządów lokalnych. 

c) Zakazy ustanowione przez sanepid. 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Zakres przedstawiony w 
załączniku nr 4 do projektu 
rozporządzenia zawiera w 
większości proponowane 
treści 
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• Znajomość wyposażenie łodzi holowniczej. 

• Znajomość informacji ogólnych o sprzęcie służącemu do 

uprawiania narciarstwa wodnego: 

 

a) rodzaje nart - wiązania, 

b) linki i drążki holownicze - odpowiednie parametry i ich 

charakterystyka, 

c) ubiór obowiązujący na wodzie - zapewniający bezpieczeństwo, 

 

• Znajomość zachowań i charakterystyk obiektów holowanych (banan, koło, 

dmuchańce). 

• Załoga jachtu holującego. 

• Zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem oraz 

między narciarzem a jachtem holującym. 

• Podstawowa wiedza na temat prawidłowej postawy narciarza (pozwala 

to na ocenę umiejętności narciarza, a w następstwie dostosowanie 

bezpiecznej prędkości dla danego narciarza). 

• Warunki bezpieczeństwa podczas holowania narciarza lub innych obiektów 

nawodnych. 

• Wybór i przygotowanie trasy dla bezpiecznego holowania narciarza 
wodnego lub innego holowanego obiektu. 
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2. Umiejętności praktyczne: 

Egzamin praktyczny obejmuje: 

• Przygotowanie do holowania: 

-wybór miejsca startowego, 

-przygotowanie łodzi holującej, -

przygotowanie sprzętu do holowania, -

przygotowanie liny. 

• start z narciarzem: 

-z wody, 

-z pomostu. 

• holowanie narciarza na dwóch i na jednej narcie, 

• holowanie slalomem i po prostej, 

• manewry jachtem holującym: 

-bezpieczne zwroty w obie strony z narciarzem, 

-podpływanie do narciarza po upadku (mając na uwadze wpływ 
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wiatrów i prądów wodnych), 

-bezpieczne zakończenie holowania na wodzie i na brzegu. 

• holowanie innych obiektów nawodnych. 

383 Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Ogólne Położyć nacisk w programach szkoleń oraz wymaganiach egzaminacyjnych na aspekty 

związane z bezpiecznym uprawianiem żeglugi oraz praktycznym opanowaniem 

zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
Projekt nie reguluje programu 
szkoleń.  W zakresie 
egzaminu ujęto problematykę 
udzielania pierwszej pomocy. 

UWAGI DO UZASADNIENIA 

384 Jacek Pytkowski Uzasadnienie 

do projektu  

W uzasadnieniu do projektu z dn. 7.12.2012 r. napisano, iż proponuję „honorowanie 

zawodowych uprawnień do prowadzenia statków także w obszarze turystyki 

wodnej a pominięto całkowicie mój postulat honorowania ICC. 

ZASADNA 

Projektodawca uzupełni 

Uzasadnienie do projektu o 

stosowne informacje  

 

385 Klub Sportowy 
Tsunami 

Uzasadnienie 
do projektu 

Brak zgody z tezą, że łatwiejsze uzyskanie wysokich patentów morskich 

spowoduje rozwój turystyki wodnej w Polsce. Do tego, by zachęcić ludzi do 

uprawiania turystyki wodnej nie należy nadawać im formalnych uprawnień do 

prowadzenia żaglowca, z których nigdy nie skorzystają, ale podjąć szereg działań 

ulepszających infrastrukturę i promujących turystykę wodną, co jednak nie jest 

zadaniem przedmiotowego rozporządzenia. 

NIEZASADNA 
Całościowe podejście do 
regulacji uzasadnia tezę o 
rozwoju turystyki wodnej 

386 Klub Sportowy 
Tsunami 

Uzasadnienie 
do projektu 

Nie odnotowano większej ilości wypadków morskich jachtów pod polską 

banderą, ponieważ jest ich coraz mniej, większość polskich armatorów 

rejestruje jachty pod obcą banderą, a osoby, które uzyskały wysokie 

CZĘŚCIOWO ZASADNA 
W uzasadnieniu nawiązano 
do faktu 
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uprawnienia po 2006 roku, nadal rzadko prowadzą duże jachty po trudnych 

nawigacyjnie akwenach 

387 Klub Sportowy 
Tsunami 

Uzasadnienie 
do projektu 

Członkowie klubu, często prowadzący rejsy i szkolenia, spotykają się z sytuacjami, 

gdy osoby legitymujące się stopniem kapitana jachtowego nigdy nie pływały w 

nocy lub w średnio wymagających warunkach pogodowych i ich doświadczenie 

sprowadza się do pływania od portu do portu w Chorwacji jedynie w porze 

dziennej - czyli w warunkach zbliżonych do żeglugi mazurskiej a nie 

pełnomorskiej. Brak doświadczenia może skutkować poważnymi 

konsekwencjami, ponieważ wiąże się z brakiem umiejętności przewidywania 

zagrożeń na umiarkowanych i trudnych nawigacyjnie akwenach. 

NIEZESADNA 
Dotychczasowa praktyka nie 
wskazuje na zwiększoną 
wypadkowość podczas 
żeglugi 

388 Klub Sportowy 
Tsunami 

Uzasadnienie 
do projektu 

różne kraje mają różne przepisy odnośnie wymaganych certyfikatów ale 

większość krajów UE ma znacznie wyższe wymagania, szczególnie, gdy nadaje 

uprawnienia do prowadzenia dużych jachtów i żaglowców, jak ma to miejsce w 

przypadku stopni j.stm i k.j. oraz m.st.m. i k.m. Często przywoływany przez 

ministerstwo i podmioty zainteresowane, system Royal Yachting Association i 

rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii, są zupełnie inne niż wynika to 

podawanych informacji. 

NIEZASADNA 
Przywołanie rozwiązań w 
innych krajach zostało oparte 
na źródłach dostępnych w 
opracowaniach  fachowych 

389 Klub Sportowy 
Tsunami 

Uzasadnienie 
do projektu Szacunkowe koszty uzyskania uprawnień: 

- żeglarz jachtowy- bez zmian od 725zł do 1850zł, zależnie od formy szkolenia. 

Należy pamiętać, że w przypadku kursów stacjonarnych cena uwzględnia 

zakwaterowanie i wyżywienie i koszt będzie wyższy, niż jak ktoś dojeżdża na 

 
CZĘŚCIOWO ZASADNA 
 
Szacunki zostały uśrednione. 
Pojedyncze przypadki mogą 
odbiegać od przyjętych 
wartości.  
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kurs. Cena zależy również od sprzętu na jakim odbywa się szkolenie. 

- sternik jachtowy - bez zmian od ok. 2000zł do 4800zł - cena uzyskania tego 

stopnia jest jeszcze niższa, często przed sezonem lub po sezonie trafiają się rejsy 

za symboliczne pieniądze. Są również szkolenia z możliwością uzyskania stażu. 

Stopień jest potrzebny dopiero osobie, która chce samodzielnie prowadzić jacht 

morski jako kapitan 

-jachtowy sternik morski -jedyna różnica to opłata egzaminacyjna w wysokości 

400zł (więc studenci 200zł). Koszt stażu często niski, ponieważ osoba z tym 

stopniem może samodzielnie prowadzić jacht, pobierając za to wynagrodzenie, a 

na większych jachtach może płynąć na preferencyjnych warunkach jako oficer 

- kapitan jachtowy - również ma możliwość uzyskania stażu i pobierać jeszcze za 

to wynagrodzenie. 

- młodszy sternik motorowodny- bez zmian w odniesieniu do obecnego 

sternika motorowodnego. Kursy zaczynają się od 300zł 

- sternik motorowodny - osoby, których nie interesuje żeglarstwo morskie 

zaoszczędzą sporo pieniędzy. By mieć uprawnienia do prowadzenia wszystkich 

motorowych jachtów śródlądowych wystarczy zdobyć 50 h stażu lub przejść 

głównie praktyczne szkolenie, które wg naszych szacunków wyniesie ok. 200-

300zł 

Starszy sternik motorowodny - bez zmian, przy czym stopień ten 
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będzie potrzebny dopiero kapitanom jednostek morskich, więc staż 

będą musiały zdobywać jedynie osoby, które chcą prowadzić rejsy 

morskie 

Morski sternik motorowodny i kapitan motorowodny- analogiczne 

uzasadnienie do stopni żeglarskich 

Licencje na hol. nar. i na hol. stat. pow. - bez zmian 

Koszt licencji na prowadzenie skutera wodnego - szkolenie ok. 200-300zł + 300 

lub 150zł egzamin, co osobom, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia 

skuterów wodnych pozwoli zaoszczędzić ok. 2000-3000zł (tańsze szkolenie, brak 

wymagań stażowych i konieczności uzyskania stopnia starszego sternika 

motorowodnego). 

 


