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Pan Witold Bańka 
Minister Sportu i Turystyki

w związku z pismem z dnia 22 maja 2019 r. dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra 

Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej
wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR), uprzejmie informuję, iż przedstawiam 

następujące stanowisko.

Projekt rozporządzenia powinien zostać uzupełniony o przepisy pozwalające w sposób 

jednoznaczny określić rodzaj stażu pływania i rodzaj jednostek pływających, na których staż 

jest zaliczany na potrzeby uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych, takich jak patent jachtowy 

sternika morskiego, patent kapitana jachtowego, patent motorowodnego sternika morskiego, patent 

kapitana motorowodnego. Kryteria do uzyskiwania patentów, w szczególności motorowodnego 

sternika morskiego oraz kapitana motorowodnego zostały określone w § 9 i § 10 rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej 
(Dz. U. poz. 460).

Aktualne brzmienie przedmiotowego rozporządzenia budzi wątpliwości interpretacyjne 

w zakresie uznawania stażu pływania na różnych jednostkach pływających. Problem ten dostrzega 

również Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (organ wydający 

ww. dokumenty) -  organ ten już kilkukrotnie występował z prośbą do ministra właściwego 

do spraw żeglugi śródlądowej o przedstawienie opinii w indywidualnych sprawach, które dotyczyły 

kwestii uznawania praktyki pływania na różnych rodzajach statków.

Przedmiotowe wątpliwości interpretacyjne stanowią przeszkodę w uzyskiwaniu 

dokumentów kwalifikacyjnych przez osoby, które odbyły praktykę pływania (i nabyły wymagane 

doświadczenie), w związku z brakiem uznania tej praktyki przez organ wydający dokument. Brak 

jednoznacznego uregulowania przedmiotowej kwestii w ww. rozporządzeniu stanowi także 

poważne utrudnienie w zdobywaniu uprawnień przez różne służby, m.in. Straż Graniczną i Służbę



Celno-Skarbową, których funkcjonariusze na mocy odrębnych przepisów korzystają z ww. 

dokumentów kwalifikacyjnych na potrzeby wykonywania obowiązków na statkach służbowych.

Celem (ratio legis) przepisów określających obowiązek odbycia stażu jest zapewnienie 

nabycia odpowiedniego doświadczenia przez osoby, które będą ubiegać się o wydanie dokumentów 

kwalifikacyjnych. Dlatego też przedmiotowe przepisy powinny zostać tak doprecyzowane, aby nie 

tylko wyeliminować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, ale również zapewnić realizację 

ww. celu, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo żeglugi. Należy zaznaczyć, że fakt nabierania 

odpowiedniego doświadczenia uzależniony jest w szczególności od typu (rodzaju) jednostki. Nie 

należy zatem ograniczać możliwości zdobywania praktyki pływania niezbędnej do uzyskiwania 

dokumentów kwalifikacyjnych wyłącznie do praktyki zdobytej na statkach zarejestrowanych jako 

jednostki przeznaczone do uprawiania turystyki wodnej (na jachtach morskich). Tym samym, 

należałoby uzupełnić projekt rozporządzenia o przepisy, które przy ustalaniu kryteriów stażowych 

odwoływałyby się do konkretnych parametrów technicznych statków (np.: statki o napędzie 

mechanicznym, długość, moc silnika itp.).
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