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ZARZĄDZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

<:;ł.ÓWNEGO

KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

z dnia 31 lipca 1985
" Vi

sprawie stopni

ieglarskłdi

Na podstawie art. 52 ust. 4 pkt 1 lit. b) ustawy z dnIa]
3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr, 34! poz. 1811
zarządza

się,

co

następuje:,

Przepisy zarządzenIa określajll kwallfikacj_
do prowadzenia " statków sportowych oraz daj
na nich określonych funkcji, a także tryb i WlLioI
runki uzyskiwania upr awnien żeglarskich l motorowod~
nych, oraz ustalają wzory dokumentów stwierdzającycli
posiadane kwalifikacje.
§ 1.

iliezbędne
pełnienia "

~

I motorowodnych.

ł :(. Ustala się na statkacn sportowycn następujące
funkcje:
l) kapitan,

1.

l,

2) funkcje oficerskiei'
a) kapitan stażysta,
b) zastępca kapitana (starszy oficer),
c} oficer wachtowy (pierwszy oficer, ' onlgi oficer.
trzeci oficer, czwarty oficer),

3) funkcje nieoficerskie - pQzostałe funkcje pełnione na
2. Posiadanie wyllla ganycn kwalifik~cji stwierdza sltl
"" statkach sportowych.
nadaniem odpowiedniego stopnia żeglarskiego lub motQooO
rowodnego i wydaniem dpowiedniegą dokumentu (paten.. "
§ 5. 1. Stopień żeglarski lub motorowodny może by6
tu) dającego określone uprawnienia.
nadany obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi PPl
złożeniu egzaminu lub spełnieniu innych wymagań ' okra"
§ 2. Statkiem sportowym, zwanym dalej "jachtem
ilonych w zarządzeniu.
łaglowym", "jachtem motorowym" lub "jachtem motor~
2. Egzaminy na stopnie żeglarskie przeprowadzaj~
,wo-żaglowym", jest statek morski lub śródlądowy, uty ..
Jednostki organizacyjne Polskiego Związku Zeglarskiego(
:wany do żeglugi o charakterze niezarobkowym, którego,
uprawnione do nadawania i pozbawiania stopni.
rodzaj i przeznaczenie do celów sportowych lub turyatycznych zostały uwidocznione w dokumencie rejestra..
3. Egzaminy na stopnie motorowodne przeprowadzaj~
cyjnym, wydanym przez właściwy organ w trybie określo; Jednostki organizacyjne Polskiego Związku Motorowod..:
nym odrębnymi przepis rum.
nego i Narciarstwa Wodnego, "upoważnione przez tenl
związek do nadawania i pozbawiania stopni.
§ 3. 1. Ustala się następujące stopnie żeglarskie i
4. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu
, 't) jachtowykapltan zeglugt wielkiej,
na stopień żeglarski lub motorowodny składa wła~ciwel
: 2) jachtowy kapitan zeglugl bałtyckiej,
komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty: ;
! 3) jachtowy sternik mąrsk1!
1) wniosek o dopuszczeńie do egzaminu,
: ~) sternik jachtowy,"
2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagan, W4<1
,' 5) sternik lodowy,
runkujących dopuszczenie do egzaminu na dany stą"
6) żeglan: jachtowy,
pień,
1) żeglarz lodowy.
3) orzeczenie lekarza sportowego, stwierdzające odpQoi
wiedni stan zdrowia,
2. Ustala się następujące sJopnle motorowodne i
~) kartę pływacką (tylko przy pierwszym egzaminie n.
"l) kapitan motorowodny żeglugi wielkiej,
stopień żeglarski lub motorowodny),
2) kapitan motorowodny żeglugi bałtyckiej,
5) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli niet
3) morski sternik mótorowodny,
jest pełnoletnia.
4) starszy sternik motorowodny,
§ 6. 1. Stopnie żeglarskie nadają: Zarząd Głóv.rnr.
5) sternik motorowodny,
Polskiego Związku 2eglarskiego lub - z jego upoważ ..
6) mechanik motorowodny,
nienia zarządy okręgowych związków żeglarskich
ł) motorzysta motorowodny.
i klubów.
'~
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2. Stopnie motorówodne nddają: Zarząd Glówn y PollIkiego Związku Motorowodnego i Narciillstwa Wodnego
lub - z jego upoważnienia - zarządy okręgowych związ
ków motorowodnych i klubów.

-
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§ 8. 1. Sportowa książeczka żeglarska lest dokumentem, , w którym stwierdza sią wyszkolenie teoretyczna
przygotowanie praktyczne jej posiadacza.

2. W sportowej książeczce żeglarskiej dokonywane
3. Jednostka organizacyjna uprawniona 00 nadawania są " wpisy stwierdzające posiadany stopień oraz inne
Itopnia żeglaTskiego lub motorowodnego pozbawia tego · uprawnienia żeglarskie lub motorowodne.
r;topnia jego posiadacza na staje lub na czas określony
na podstawie prawomocnego orzeczenia wlasciwej komisji
3. Sportowa książeczka żeglarska, zawierająca wpisy
dyscyplinarnej Polskieoo Związku Zeglarskiego lub Pol- określone w ust. 2. zwalnia od obowiązku okazywani'!.,
.kiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, w czasie kontroli na polskich wodach śródlądowych. oryIzby morskiej, sądu lub kolegium do spraw wykroczeń. ginalnych dokumentów oraz karty pływackiej.
4. W razie wysunięcia poważnych zarzutów dotykwalifikacji żeglarskich lub motorowodnych bądz
dotyczących etyki osoby, która ma ta~i stopień. jednostka
organizacyjna uprawniona do nadania stopnia żeglarskie
go lub motorowodnego lub jednostka wyższego stopnia
może zawiesić uprawnienia związane z posiadaniem tego
stopnia. nie dłużej jednak niż na okres niezbędny do
rozpatrzenia sprawy przez właściwą komisję dyscypllczących

narną·

§ 7. 1. Patent żeglarski lub motorowodny uprawnia
odpowiednio do kierowania jachtem q powierzchni ożaglo
wania powyżej 7 m l lub z silnikiem napędowym o mocy
większej niż 3.68 kW (5 KM).

2. .Patent żeglarski lub motorowodny zwalnia od obookazywania karty pływackiej w czasie kontroli na
wodach morskich lub śródlądowych.

wiązku

3.

Ęwidencję

wydanych patentów ieglarskich pro·
Polski,"go Związku Zeglarskiego
lub - z jego upoważnienia -.:. podlegle jednostki organizacyjne.

wadL. ą:

4.

Zarząd

Główny

Ewidencję

wydanych patentów motorowodnych
Główny Polskiego Związku Motoro. wodnego i Narciarstwa \Vodnego lub - z jego upowainienia - podległe jednostki organizacyjne.
prowadzą:

5.

Zarząd

Patenty

żeglarskiego,

żeglarskie . stwierdzające

wydane

na

podstawie
przepisów, zachowują wa:':ność.
.

nadanie stopnia
dotychczasowych

6. Patenty, o których mowa w ust. 5, mogą być wymie::lione na odpowiednie patenty żeglars1cie lub motorowodne. zawierające uprawnienia nadawane zgodnie z przepisami zarządzenia.
7. Zasady weryfikacji! uprawnień wynikających t-a
r;topni uzyskanych na mocy dotychczasowych przepisów
określą:

l) dla stopni żeglarskichZwiązku Leglarskiegb,

Zarząd

G1ówny Polskiego

2) dla stopni moto[{)wod,nych - Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa ·Wodnego.
8. Patenty kapitanów motorowodnych, wydane na.
podstawie dotychczasowych przepisów. tracą moc po upły
wie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzeni
9. Weryfikację uprawnień kapitanów motorowodnyc
uzyskanych na podstawie dot ychczasow 'Ich przepisó
oraz wymianę patentów. o których mowa w ust. 8, prz
prowarlza Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowo
nego i Narciarstwa Wodnego.

,
,
•

/'

4. Wpisów dctyczących uprawnień żeglarskich
nują jednostki, o których mowa w § 6 ust. 1.
5.

dok~-

Wpisów dotyczących uprawnień motorowodnych
jednostki, o których mowa w § 6 ust. 2.

dokonują

6. Polski Związek Żeglarski w porozumieniu z Polr;kim Związkiem Motorowodnvm i Narciarstwa Wodnego,
za zgodą ' Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej i Sportu, ustala wzór sportowej książeczki że
ylarskiej.
7. Ewidencję wydanych sportowych książeczek że..:
glarskich prowadzą jednostki organizacyjne Polskieg:>
:Związku Zeglarskiego.
§ 9. Dokumenty. o których mowa w § 718, mogą
w razie naruszenia przez ich posiadacza przepisów
o warunkach i zasa"dach uprawiania żeglugi, zat~zymane
przez inspektorat żeglugi śródlądowej lub urząd morski
i przesłane do ~wiilzku. który je wydał, do czasu rozpa:
trzenia sprawy przez właściwy organ.
być.

§ 10.

Ewidencja dokumentów wymienionych w § 7

ust 3 i 4 oraz w § 8 ust. 7 obejmuje:
1) rejef'tr nadanych stopni wraz z protokołami komisji
egzaminacyjnych,
2) rejestr wydanych patentów,
3) rejestr wydanych sportowych

książeczek

2eglarskich.

Polski Związek Zeglarski, za zgodą PrzeGłównego
Komitetu Kultury Fizycznej
i Sportu, ustdla wysokoś ,; opIat za:
§ 11.

1.

wodniczącego

1) przeprowadzanie egzaminów na poszczególne stopnie
żeglarsl~ie.

2) wystawianie patentów

żeglarskich

3) wystawianie sportowych
duplikatów.

i ich duplikatów,

książeczek żeglarskich

i ich

2. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa '\ToeInego. za zgodą Przewodniczącego Głównego Komitctll
Kultury Fizycznej i Sportu. ustala wysokość opłat za:
1) przeprowadzcmie egzaminów na poszczególne stopnie
motorowodne.
2) wystawianie patentów motorowodnych l ich Guplikatów.
3. Opłaty. o których mowa , w ust..1 i 2. wnoszą osoby przystępujrlce do egz<1minu lub występujące o wydanie
patentu, SpoItowej ksią'Żtczki żeglarskiej lub duplikat CI
t)'ch dokumentów.

",
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•. (jp~dty, o k.tórych mowa w , ust. I i 2, stanowili
dochód ' jednos,t ek ". organ!zacyjnycb priepJOwadzających
egli::.am.i oy ,i wysldwj.,ają.c;ycb ,patenty, . spor.lowe ksiązeczki
żeglarskie lub duplikaty tych dokumenlów ,
§ 12. t. Ustala się w: załączniku nr I do zarządzenid
azciególowe -walunki oraz tryb uzyskiwania stopniżeglar
skich i' kwalifikacje' wymagane do pełnieńia funkcji na
jachtach zagl ow ych t motorowo-żaglowych.

Ustala - się w załączniku nr 2 dó zarządzenia
szczegółowe waflrnki' oraz tryb uzyskiwania stopni motorowoilnych i, kwa lifikacje wymag ane do pełnienia funkcji
na jachtach m o~orowycb i mot o rowo-żagl,owych.
. 2.

3. Ust.dl a się ' w załączniku nr 3 do zarząd~enia w1.ory
dokumentów stwIerdzających nddanie stopnia żeglarskie-

PO'l_ ?Ol
------~------------------------~---

go lub motorowodnego (patentów żegliHsk1ch i mctorowodnych)
§ '13. Traci- moc zarządzenie Przewodniczącego Głów
nego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8stycz- ,
nia 1981 r. w sprawie stopni zeglarskich motorowodnych
(Monitor Polski Nr 2" poz. 1).
.

§ 14 , Zarządzenie wchodzi w życie z drliem ogłosze
nia, z tym *e przepis § 12 ust. 3 wchodzi w życie z dniem
I stycznia 1986 r.

Przewodnic zący Głównego

. .

Komitetu Kultury Fizycznej
i Sportu: M. Renke

Załączniki

czącego

do ,

zar ządzenia

Pt:Le~v udni

Głównego

Komitetu Kultury
Fizycznej I Sportu z dnill 31 lipca
t ga5r. (poz, 201)
.Załącznik

nr l

SZCZECOŁOWE

WA'RUNKI ORAZ TRYB UZYSKIWANIA STOPNI ZEGLARSKICH J KWALIFIKACJE WYMAGANE
• DQ ,_PEŁNIENIA FUNKCJJ NA JACHTACH ZAGLOWYCH I MOTOROWO-ZAGLOWYCH
"

Warunki dopuszczenia do egzaminu na stopnie ieglarskle.
': ;.-

~ . l.

1.. Warunkiem dopuszczenia

do egzaminu na

atopień :

1)

jachtowe90 , kapitanażegJugi WIelkiej jest:
posiadanie ' stopnia jachtowego kapitana żeglugi
.:" bćl.łty.ckiej. ' .
'
'b, samodziełn~ prowadzenie co najmniej trzecb rejsów · morSkich. z wyłączeniem t.egługi po "odach
portowych i osłoniętych. ' o łącznym czasie pływi'lOia nie mniejszym niż 800 godzin.
'
c) wykazanie się stażem ofic~rskim , co najmniej
100 godzin plywani<i. na wodach.. na których występujezj.awil'.ko pływu. z wejściem do portu. w
którym ' Średni skok, pływu wynosi nie mńiejniti
a.)

I.S m.

d) we Iście do trzech portów polskich mOrza otwar- ,
teg,o w rejsach. w czasie których kandydat pełni
f ll pkcję kapitana.

b) posiadanie stopnia . sternika jachtowego.
c) zaliczenie co najmniej 400 godzin pływania w rejsach morskich. z wylączeniem żegiugi po wodach ,
portowych i osłoniętych. w tym 100 godzin pełnie
nia funkcji oficerskich. po uzyskaniu 'uprawriień
wynikających z §3 ust. 4 pkt 2, :3 i 4.
4) sternika jachtowego jest:
a) ukończenie 16 lat.
(
b) posiadanie stopnia żeglarza.
e) odbycie szkolen,ia.
5) sternika lodowego jest:
A) ukończenie 18 lat, a ' 'dla kandyc;lató~~ającyc~
S1C;;pień '.' teglarza lodowego
t6 lat.
b) odbycie szkolenia,
6) zeglarza jachtowego .lub żeglarza Iqd()wego jest:
a) ukoirczenie )0 lat,
b) , odbycie szkolen,ia.
,

I. Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej. ry- t
bołówstwa , morskiego.
Marynarki Wojennej i Wojsk
Ochrony Pogranicza. nie spełniających wymagań określo
nych w § 1 pkt l i 2, A mającyc·h uprawnienia do pr.:>wa- ,
dzenia statków lub okrętpw w żegll.ldze międzynarodowe i. '
dopuszcza . się do egzaminu na stopień jachtowego kapi- ,
tana żeglugi wfelkiej, mających MŚ uprawnienia do 'P I Owadzenia statków lub okrętów w żegludze , krajowej -do' puszcza się do egzaminu na stopień jachtowego kapitana"
~eglugi bałtyckiej.
"
§ 2.

2) jachto wego 'kapitana . żeglugi bąłtyckiej jest:
al ukończenie 21 lat.
.bl posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego.
c, pełnienie funkcji oficersJcich co najmniej w dwóch
re jsach morskich. z wyłączenif'!m żeglugi po W.o,dach portowych i osloniętych,o łącznym -czasie
pływania nie mniejszym' niż 500 godzin,
d) samodzielnę prowadzenie jachtu balastowego w
2. Osoby określone w ust. I powinny wykazać się
re jsach po wodach osłoniętych, o łącznym . ,czasie . stażem oftcerskim wynos'lącym 200 godzin pływania w '
pływania co najmniej 100 godzin albo wykonyrejsach morskich. z wyłączeniem żeglugi po wodach porwa nie przez okres dw óch tygodni obowiązków towych i osłoniętych, na jachtach. żaglowych o powlerzchnl
instruktora VI zal,wierdzon ym p,rzez Polski Związek ożaglowania nie więk·szej niż 150 mt. oraz złożyć egzamin
Zeglarski morskim ośrodku żeglarskim ; w czasie z teorii i praktyki żeglowania i manewrowania ' oraz J:>u.wykonywania których kandydat samodzielnie pro~ .
c!owy jachtów. a tilkże przepisów obowIązujących w że~
w d rlził jachtybalast0we,
gludze amatorskiej.
el , w eiście do trzech portów polskich morza otwa r3. ' Osoby mające zawodowe uprawnienia do kierotego w rejsach. w czasie których kandydat pełnił
.
wania
statkami. żeglugi śródlądowe i mogą - uzyskać stotllO kcje .oficerskie,
pieli sternil\a jachtowego 'na pod~tawie e§lzi:lminu" którego
3) , jachtowe\1 0 st el nika , morskie go jes t:
za kres- ok.reś l i ką7d o r a zowo wł aś c i wy flk "cgn w v .związek ·
a) UKończenie 18 lat.
zeglarski, uwzględ niaj ąci4Vdiitik a cje d anej oSd,Y .

\
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4. OsobY'mająG.eupniwnlenla do prowdązeniaśtatków I
Iportow ych. wydane przez właściwą władzę administra- !
cyjną lub związek sportowy inn~go kraju. mogą uzyskać
polski patent od powiadający posiadane~ustopniowi. je7,eli zostanie zawarte odpowiednie porozumienie pomiędzy
związkiem sportowym tego kraju a Polskim ZwiązkIem
'Leglarskim. Porozumienie to powinno być zaakceptowane
przez Przewodniczącego · Głównego Komitetu . Kultury Fi- '
:r.ycznej . i Sportu.
.
Jeżeli

por.o zumienie, o którym mowa VI ust 4. nie
zostało zawarte', Polski Związek . Żeglarski może nadać
odpowiedni ' stopień ' żeglarski osobie zainteresowanej Da
podstawie egzaminu. którego zakres 'należy określić KaŻ<lo:
. razowo po porównaniu. programu szkoleńiai wymagań
f'gzamitjacyjnych na 'ten stopień w danym ' kraju z odpowiednimi wymaganiami obowiązującymi na terenie PoI• kiei,Rzec~ypospolitej Ludowej. '
5.

Uprawnienia osób

mających

§ 3; 1. Jachtowy kapitan
niony do:
'

stopnie ieglarskle.

żeglugi

pełnienia funkcji ·oficerśkich • na jachtach żaglowych, ,: .,
motorowo-żaglowych

i motorówych,
jachtów żaglowych i motorowo"zaglo!
wych po wodach śródlądowych.
.
obsługi silników o mocy do 110,3 kW (odpowiednio
150 'KM).

3) prowadzenia
~)

3. Jachtowy sternik morski jest uprawniony do:
1)' prowadzenia jachtów żaglowych O powierzchni ożaglo

wania do 80 mI i Diotorowo-'Zaglówych o długości cał- . .
kowitefpokładudo 12 m i mocy silników 'do UO,3kW
(odpowiednio 150 KM) po -wybranych .a kwenach mor.. .. .
skiCh wód wewnętrznych i morza .terytorialnego. okre~,
ślonych w odrębnych przepisacl) dotyczących pływań "
oraz uprawiania sportu i turystyki na wodach mor .. .
skich .

.

:

:
,

Osoba zainteresowana uzyskaniem polskiego stopnia 7.eglarskiego powinna przedstawić 'N Pols~im Związku
Zegla rskim uwierzytelniony przez władzę adrhinistracyjnll
lub związek sportowy, ktiJry wydął jej patent. program
Izko,lenia
wymagania egzaminacyjne na stopień. który ;
·posiada.
6.

2)

jachtów żaglowych i motorowo-żaglo
wych po wodach ŚrÓclJądówych.

2) prowadzenia
I

3) pełni~nia funkcji oficerskich na Jachtach żaglowych.
i
4)

motorowo-żaglowych.

pełnienia,

po ukończeniu 'i-l lat. funkcjioficerski.c ll'
na. jachtach motorowycn, z zastrzeżeniem. iż funkcj1i
I oficera może pełnić. jeśli po uzyskaniu stopnia
jachtowego sternika morskiego pełnił funkcjęolicera.
w rejsie o czasie pływania co najmniej 200 godzin •

.5) obsługi silników o ml'cy do 110,3 kW (od.p owiednio

wielkiej jest upraw-

150 KM).

"

.

4. Sternik ,jachtowy jest uprawniony do:
f) prowadzenia kil.żdego jachtu żaglowego i motorowo- '
-zaglowegopo wodach morskich, bez względun-a po_ o l) prowadzenia . jachtów żaglOWYCh po wodach śródl~- <,·;,
dowych oraz w porze dZiimnej jachtówżaglowy~ti , •. ,
wierzchnię ożaglowania. moc, silnika napędowego '
"niezatapialnych. o powierzchni ożaglowania . do 40 mi"
i ródzaj żeglugi. Jednakże Vi odniesieniu do jachtów ;
po ..wybranycf\. akwenach, m~rskichwÓd wewn~tr~nyg.b <, , '.
o długości całkowitej pokładu powyżej 21 " m wyma- '
ł morza terytorialnego. okreśJonych w odrębnych .
'gane jeslwykazariie się słażemoficerskim wynoszą;..' .
przepisach dotyczących pływań oraz uprawiania
cym 500 godzin pływania na tego typu jachtaęh. po .
liportu i turystyki
wodach qIlloTskich.
uzyskimipstópnia jachtowego kapitana żeglugi wiel-- ,
kiej i pod warunkiem. że urząd morski w 'kflrciebez2) ' prowadzenia jachtów żaglowych o . powierzchni oża~ ... .
piecżeństwa ·· statku sportowego
dopuszcza osoby , leo . . . glowania do 40 mI po wybranych akwenach morskich: ",.
gltymujące sh~ patentem wystawionym na podstawi@
'wód wewnętrznych i morza , terytoiialnego. 6kreslo~ .·~:,
niniejszego zarządz~nia do pełnienia funkcJJr kapitana
nych w odrębnych" przepisach dotyczących pływań
,,'
i funkcji oficerskich. Osoby. które ' uzyskały uprąw
. oraz uprawiania sportu i turystyki na wodach '
nienia do prowadzenia jachtów o długośCi całkowitej
morskich,
pokładu powyżej 21 in, dla u.trzYmania. ważności ;
uprawnieripowinny wykazać się w okresie ostatnich · ~l pe·łnienia fun kcjł oficerskich, z · wyjątkiem fUllkcjl
l óficera, na jachtach ż~glowych ąpowierzchni ożaglo-.
trzech lat stażem 100 godzin pływania na tego typu
'wania do 150 mI w rejsach, . do · których prowadl:enil.i ,
jachtach w · fun"cji kapitana. zastępcy kapitana lub
jest uprawniony jachtowy ka'pitan żeglugi bałtyckiej,
kapitana stażysty.
4) pełnienia funkcji oficerskich na Jachtach żaglowych
2) prowadzenia jachtów żaglowych I motorowo-żaglo
o powierzchni oźaglowa'nia do 80 m' w re'jsach,do
wych po wodach śródlądowych.
których prowadzenia jest uprawniony jachtowy stei~
3) peŁnienia funkc~i oficerskich na . jachtach żaglowych,
nik morski:
moŁorowo-żaglo..\'ych i motorowych,
5. Do pełnienia funkcji ' okreslonych w ust, 4 pkt 2.
4) obsługi silników ; o mocy do 110,3 kW (odpowiednio
3 i -4 jest wymagane wykazanie się stażem 200 godzin
150 KM).
pływania - po wodach morskich, w tym co najmniej W'
2. Jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej jest upraw~ I jednym rejsie morskim, z wyłączeniem żeglugi po woniony do:
dach portowych i osłoniętych.

na

.

r

l) prowadzenia Jachtów żaglowych o powierzchni oża ,
6. Sternik . lodowy jest uprawniony do prowadzenia
glowania do 150 mI i motorowo-żaglo-wych o długości . ślizgÓw lodowych bez względu na powierzchnię żagla.
. 'Calkowitej pokładu! do 17 m po akwenach:.
7• . Zeglarz jilchtowy jest uprawniony do:
a) Morza BaltYl:;kiego ogrąniczonego od zachodu południkiem · IOoE.jak również do przejŚcia Kanałem
, 1) pro~adzenla ' jachtów żaglowych o .powierzchni oża
Kilonskim do ·Brunsblittelkoog,
glowania do 15 mI. a po ukończeniu 16 181 ~ jachtów
b) innycli 111'6r:z' zamkniętych. na których skok pływu :
taglowych· O powierzchni ożaglowania do 20 . m2 • . po ·
nie przekracżif O,S · m.
wodach 'ródl4dowych i ·akwenach · treningowych.
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· . 2) pelRieni~ ·,funkcji . wykw~lifikowanego czlonka zdł·jgi

na ' jach~ach żaglowych, motorowo-żaglowych ' i mo.torowych.
Osoby, które nie ukonczyly 16 lIi t, uprawnienia wynikaz pkt· 1 mogq wrkonywać tylko w . porze dzi e nnej i . pod nadżorem. ·

jące

Poz. 20-1 .

lj wykazać się stażem co najmpiej 200 godzin pływania .
w charakt.e rze oficera w rejsach morskfch. z wyłącze
niem żeglugi po wodach portowych i osłoniętych. na
jachtach żaglowych o dłligości całkowitej pokładu
.do 21 m,
.2)

złożyć

egzamin

jachtem
80-150

z

żaglowym

manewrowania dwilmasztowym
o ' powierzchni
ożaglQwania

8. Zeglarz Jodowy' uprawniony lest d'o prowadzenLi
mł.
'lizgów . lodowych o powierzchni . żagla do 8 . m!. Osoby, '
które nie ukońq;yły 16 lat. mogą prowadzić ślizgi lodowe
4. Osoby mające uprawnienia morskiego sternika moo tej ' powierzchni żagla pod . nadżorem.
torowodnego, ubiegające się o uzyskanie ' stopnia jachtoł 4. 1. Osoby mające zdwodowe .' uprawl:lienia do wego sternika morskiego, powinny ponadto:
prow.adzenia jecJ.nostek pływających, a nie mające uprawl) wykazać się stażem <;:Q najmniej '100 godzin pły/wanid
Dień ' .s portowych (IUI;) mające uPrawnienia niższe od wyw charakterze oficera w rejsach morskich. z wyłą
. . , magąnych-J.. są ,! lprawnione '. do , pełnienia następujących .
czeniem żeglugi po wodach portowych i osłoniętych.
· funkc:]!oficerskkh na jednostkach sportowych:
na jachtach żaglowych o długości całkowHej pokładu
do 12m.
.
l) oficerowie Polskiej . Marynarki .Handlowej, rybołóW,..
stwa morskjego, Marynarki Wojennej i Wojsk. Ochro2) złożyć egtarnin z manewrowania jachtem żaglowym
. ny Pogranicza. mający uprawnienia do pr'owadzenid
o powierzchni ożaglowa~ia 50-80 mI. .
statków lub okrętów w żegludze krajowej - mogą
. peinić funkcje oficerskie' w r~jsach. do których pro- .
5. . Osoby mające uprawnienia kapitana motorowod'- '··
"radzenia jest uprawniony jachtowy' kapitan żeglugi nego żeg1ugi wielkiej lub kapi,t ana motorowodnego żeglubąłtytkie j.
..
gi bałt y ckiej. ubiegające się ó uzyskanie stopnia . jachtowego sternika morskiego, powinny ponadto wykazat się
2) oficerowie, Polskiej Marynarki Handlowej,. rybołów
stwa mor~kiego, Marynarki Wojennej i Wpjsk Ochro- stażem co ' najmniej ·100 godzin pływania W charakterze
ny Pogranicza; mający uprawnienia' do prowadzenia of.icera w rejsach morskich. '.z . wyłączeniem żeglugi ' po
statków fub okrętów w żegludze międzynarodowej '  wodach portowych · i osłoniętych, na jachtach . żaglowych
o długości całkowitej pokładu do 12 m:
mógąpefnić funkcje oficerskie w rejsach, do których
pfow:!dzenia jest aprawniony jachtowy kapitan żeglu6. Egzaminy.
których mowa w ust. .2, 3 i 4. prze'. gi. wielkieJ.
'
.
prowadzają odpowiednie komisje egzaminacYjne Polskie-

°

2. Pełnienie przez osoby. o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2. funkcji loficęra jest uzależnione od odbycia
·,-W charakterze . oficera . jednego rejsu 'morskiego, :& ~ wyłą
cZ~ntem' żeglu'gi ' po wodach portowych i osłoniętych, '
o " czasle 'pływariia co najtnniej 100 .g'o dzfn 1 uŻyskania
ż tego rejsu . pozytyw~ej opinii kapitana.
"
§ 5. ' Polsl}i ZwiązekŻeg'larski ustali zasaqy prowa: ' dzeliia ' lachl6~. żaglowych w -czasie szkolenia, . treniJlgów
,. ' i :regat. przez osoby nie , mające . stopnia żeglarskiego albo
, ' Iiiające stopień ' niższy od wymaganego~
. '
T

Warunki uzyskiwania odpowi'edniego stopnia łeglar.sldego
przez osoby mające uprawnienia motorowodne.
Osoby mające uprawnienia motorowodne.
o uzyskanie stopnia żeglarskiego. powinny
miec co najmniej stopień sternika jachtowego lub
kazać się umiejętnością . prowadzenia mieczowego jachtu

§ ·6.

·

1.

,uQiegające się

wy-

. żaglowego.
2. .O soby ma jące uprawnienia kapitana motorowod, nego żeglugi wielkiej, ubiegające się o uzyskanie stopnia
, Jachtowego, kapita na żeglugi wielkiej. powinny ponanto:
. 1)

wykazać się stażem Co '-najmniej 20Q, godzin pływania
w cha'r akterze o.ficera w rejsach morskich, z wyłą'
czeniem żeglugi' po wodach . portowych i osłoniętych,
'na j,achtach ż il glowych o dług05ci całkowitej pokładu
do 21 .m.
2) . złożyć egzamin z · mane.wrowania Qwumasztowym
jachtem żaglowym o powierzchni ożaglowani.a 80~150 mi.

3. Osoby mające uprawnienia " kapitana inofol'cwod·
'nego żeglugi bałtyckiej., ubiegające się ł) uzyskanie stopnia. ' lachtowego kapitana żeglugi , .bałtyckie j, 'po\vińny ponadto: .

go ' Związku Zeglarskiego.

.

Szkolenie Da stopnie oraz ski ad komisji egzaminacyjnych.
§ 7. 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Zeglarskie. .
~

go ustali:

1) programy szkolenia,

2) wymagania

~gzaminacyjne.

3) skład komisji egzaminacyjnych

tryb ich powoływania,
04) tryb . przeprowadzania egzaminów.
5) wzory '. wniosków o dopuszczenie do ~gzamlnów,
6) ,zasady, ewidencjonowania dokumentacji.
l

.

.

.

'

Programy szkolenia i ' wymaganiiS egzaminacyjne
na ' stopnie jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, jachto- .
wego kapitana żeglugi bałtyckiej oraz jachtowego ' ster~
uika' morskiego .w ydane zostaną W uzgodnieniu z Ministrem Kierownikiem ' Urzędu Gospodarki Morskiej.
• programy sżkoleniał .wymagania egzaminacyjne na.
stopień sternika jachtowego' i żeglarza . jachtowego ~
z Minisfrem Komunikacji.
2.

3. W skład komis ii egzaminacyjnych na . stopnie
jachtowego kapitana teglugi wielkiej i jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej wchodzi przedstawiciel urżędu
morskiego.
4 . . W komisji egzaminacyjnej . na stopień jachtowego
sternika. morskiego . powinien uczestniczyć przedstawiciel .
urzędu morskiego.

, · 5. W komisji egzaminacyjnej na stopień sternika
Jachtowego powinien uczestniczyć przedstawiC'iel . właści- .
wego terenowego inspekt,oratu żeglugi Środlądowej. ' .
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5ZCZEGOlOWB W ARONKI ORAZ TRYB UZYSKIWANIA . 'TOPNI MOTOROWODNYCH f KWAtI}7IKACJB " .'
WYMAGANE DOPEt.Nle'NIA PUNKCJI NA JACHTACl- MOTOROWYCH I MOTOROWO-ZAGLOWVtH " ' .
'

.

.

I

·

····

·

Warunki dopuszczenia do egzaminu na Itopnle '
motorowodne.

., J.

Warunkiem dopuszczenia do eg;z;aminu na stopieńl
.
l) . kapitana motorowodnego ' żeglugi wielkiej Jest:
li) . posiadanie stopnia kapitana :motorowodnego żeglugi 'bałtyckiej,
b) samodzielne prowadzenie co najmniej trzech reJsów . morskich, z wyłączeniein żeąlugi po wodach
portowych ' i osłoniętych, o łącznym czasie pływania nie ' mniejszym niż 800 godżin,
wykazanie się stażem oficerskim co·' najmniej
c ).
100 godzin pływania na wodach, na których występuje zjawisko pływu, ' z wejściem do portu,
w I któJym śrędni skok pływu wynosi : nie mniej
niż !,5 m,
'
.
. d) wejście dó trzech portów pols~ich morza ohvar-,
tego w rejsach, w czasie których kandydat . pełnił
. ft+,nkcję kapitana,
e) odbycie co najmniej 200 godzin praktyki w · obsłu
dzesilnika o mocy powyżej ·184 kW (odpowiednio
250 KM) na jachcie motorowym,
2) kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej . jest: .
a) posiadanie stopńia morskiego sternika motorowodnego.
.b) pełnienie funkcji oficE'rskich co najmniej w dwóch
rejsach morskich. z wyłączeniem żeglugi po wo-'
dach portowych i osłoniętych, o łącznym · cZdsie
' pływania' nie mniejszym niżSOo- goozin" ..
c) samodziE'lne prowadzenie jachtu motorowego lub
miJtorowó-żaglowego w rejsdchpo wodach · ośło
njętych. o łącznym czasie pływania co najmniej
100 godzin,
";
d) wejście do trzech portów polskich m~iia otwartego w rejsach, wczasie' których kandydat' 'p~łnił
f.unkcje oficerskie. '
.
,;
.
e) odbycie co najmniej '100 godzin pTaktyki wobSłu J
,dze silnika o mocy powyżej 36.8 kW (odpowiednio
50 KM) na jachcie motorowym lub motorowo-żćlglowym,
.
3) morskiego sternika' motorowodnego jest:
,
. a) posiadaniestopriia starszego 'sternika rpotoroviodnego.
b) wykazanie się sta zem co najmp.iej 600 godzin piy.
wil,nia w rejsach morskich. z wyłączeniem żegiugi
po wodach pertowych iosłoniętyt>h, Vi tym.. 200 godzin na jachCie motorowym i 200 godzin na· jachcie
motoro\l7o-ża'glowym; w rilmach stażu . kandydat
przez co najmniej 200 godzin ' powinien pełnić
fun kcje oficerskie.
c) odbycie co najmniej 100 godziń praktyki w obsłu- .
dze silnika o mocy powyzej 36.8 kW (odp~wiednio
50 KM) na jachtach motorowych, '
-') stars~ego, sternika motgrowodnego jest~
a' ukor'lczenie 21 lat, ..
b) posiad.a nie stopJ1iasternika motorowodnego,
c) zaliczenie stażu co najmnieJ 120 godzin pływania
po w ad ach śródlądowyc:h w charakterze prowadząC;~gG jacht o'lOtorowy,
. . -

oi '

··

j

·

"

. '.

.

'.

lternika motorow.o dnego··fest:
a) odbycie szkol~nia,

..

.

..:

.

b) ukończenie 16 lati w · r<łzie dopuszczenia do egzaminu osoby, k.tóra · nie ukoriczyła 18 lat" wyma,
gana . jest zgoda rodziców lub opiekunów,
, 6) ' mecha~ika mQtorow-odąego jest: .
a) posiadanie stopnia Jpotcirżysty motorowodnego,
b) wykazanie się stażem co najmniej ~OO godzin pły. waniana stanowisku kierownika maśżYn na
jachtach motorowych lub motorowo-żaglowych ' z
silnikiem o mocy od 36.8 k..W do 184 kW (odpo'wiednio 50 kM do ~ 2S0 KM),
c) wykazanie 'się stażem co najmniej 200 godzin
pływania
w charakterze pomocnika kierownik ...
maszyn na jac·h tach·. ~otorowych . lub motorowo~ '
-żaglowych z silnikiem O mocy powyżej H!4kW
(odpowiednio 250 KM),

1) motorzysty motorowodnego jest :
a) posiadanie stopnia . sternika _ motorowodnego,
bl odbycie co .ruijJpniej200 .godzin praktyki w obsłu
dze silnika o mocy od 36,8 kW .do 184 kW (odpowiednio 50 K~ do 250 KM). na jachtach motorowych lub motorowo-żaglowych.
; ,'i

f 2. . 1. Oficerów ' Polskiej . Marynarki

Handlo.wej ~ ry'marskiego, ' Maryn,arki. Wojennej i,· Wojsk
Ochrony . Pogranicza nie spclniajłlcych wyD1agań ' okfeślo- n~ch w ł l pkt 1 -i ·2. a mających uprawnienia ' do ' prowadzenia statków. ,'hlb okrętów' w żegludze . międzynaro
dowej, dopuszcża się do egzaminu na i st~pień 'i ka-pitona
motcrowodnego i:eglugi wielk.iej,- ' ·mających . zaś·:' llpraw· ·
niimia : doprowadzenia' statków ,.lub okrętów ·wżeg.!udze
krajowej -;"o dopuszcza się do ' egżaminu '· na stopień ' kapi
tai13' ,- motorowodnego żeglugi bałtyckiej. "
".'
bołówstwa

t.

Osoby okreŚlóIie~: UŚt.' <'1 powinhy wykazaĆ się .
staże'm bficer'skirO ' wynosżiltytb 200 ' godzin pływanIa ' w
rejsach morskicb,żwyłączeniem ~eglugj' po wodach porto.w'ych i osłoniętych,
jednostkach motorowych " i mo-

na

torow<daglo'wych o" długoścl db 17 m orai złożyćegzćunin
z Łeotii i praktyki pływariiana jacnciemotorowo-żaglo
wyro ' bra.z ,z ' budowy jachtów. ci 'także . zprzepisó~ ohowiąźujących' w żegludze amatorskiej.
.
.- ~

',

'

3. .Osoby .mające zawodowe. uprawnienia do pracy Wc
służbie 'maszynowej 'statkÓW mQr~kich l~b śródlą'dowych,
a nie spełniające wymagań ókreślonych w § 1. mogą
otrzymać pdte nt motorzysty motorowodnego lUl> mecha~ .
nika .motofcwodnego po ' uZySKaniu co n<ljmniej stopnia
sternika motorowodnego.
4. W stosunku do osób nie speł~iających wymagań
w § \, a mających odpow~edniezawodowe
wykształcenie i praktykę techniczną, Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodne$o"
ustali indywidud!ne wymagania do uzyskan!a stopnia me. chanika .motorGwodnego iub motorzysty mQtorowodnego.
określonych

5. Osob y mająt:·e zawodowe uprawnienia dokierowania statk-<l mi żeglugi śródlądowej mogił uzyskaĆ' sto.
pień starszego stemika motorowodnego lub sternika motorQwodnego na podstawie egzaminu. którego Z ćl kres
określi każdQrazowo Zarząd Główny Polskiego Związkll

~
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uwzględniając

Motorowodnego i Narciarstwa V/odnego,
kwalifikacje danej osoby.

6. Dokumenty stwierdżające uzyskan ie przez żołnie
rzy Wojska Polskiego uprawnień sternika motorowodnego w ramach specjalistycznego sźkolenia wojskowego
podlegają przy ubieganiu się zainter esowa nego o uzyskanie patentu motorowodnego wymianie na dokumenty [lol6kiego Związku Motorowodnego i N~rciarstwa Wodnego
określone w niniejszym zarządzeniu, bez konieczności
składania ponownego egzaminu.

"

7. Uprawnienia do prowadzenia statków sportowych,
'wydane przez związek sportowy innego kraju będący
członkiem
Międzynarodowej
Federacji Motorowodnej
(UJM), są honorowane w Polskiej Rzeczypospolitej Ludo:wej na zasadach wzajemności. ,
B.W wypadkach innych niż wymienione w ust. 7 ZaGłówny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego każdorazowo określi zakres wymagań
(lo uzyskania odpowiedniego 6topnia motorowodnego
przez obcokrajowców.
rząd

Uprawnienia osób

mających

1. Kapitan motorowodny żeglugi wielkiej jest
uprawniony do:

.1) prowadzenia każdego jachtu motorowego I motorowo-ż ag lowego po wodach morskich. bez wzglr;du na rodzaj żeglugi. powierzchnię ożaglowania i moc silnika napędo ·wego·. Jednakże w odniesieniu do jachtów
o długości c a łkowitej pokładu powyżej 21 m wymagane jest wykilzanie się stażem oficerskim wynoszą
cym 500 godzin pływania na tego typu jachtach po
uzyskaniu sto pnia ,. kapitana D1otOJowo<lnego żeglu g i
wielkiej i pod warunkiem, że urząd morski w karcie bezpieczenstwa statku sportowego dopuszcza osoby ' legitymująr.e się patentem wystawicnym na podr.tawie nin iejszego zarządzenia do pełnienia funk cji
ki1pitana i funkcji oficerskich. Osoby, które uzyska ty
uprawnienia do prowadzenia jachtów o długo ści cał
kowitej pokładu powyżej 21 m, dla utrzymania waż
ności -uprawnień powinny wykazeć
się
w okresie
ostatnich trzech lat stażem 100 godzin pływania na
tego typu jachtiIch w funkcji kapitana, zastępcy ka ..
pitana lub kapitana stażysty,.
-2) prowadzenia jachtów motorowych i
wych po wodach śródlądowych,

motorowo-żaglo

o

mocy

2. Kapitan motorowodny
uprawniony do:

110,3 kW
żeglugi

1) prowadzenia jachtów motorowych I'

wych o długości
akwenach:
a) Morza

całkowitej

Bałtyckiego,

(odpowiednią

bałtyckiej

jest

motorowo-żaglo

pokładu

do 17 m po.

ograniczonego od zachodu po·
juk również do p rzejścia Kanałem
KiIoń.skim d9 Brunsbiittelkoog,
h) innych mórz z amk niętych, na któ rych skok pływu
nie przekracza 0,5 m,_
łudnikiem , 10oE,

2) pelnienia funkcji oficerskich na jachtach motorowych,
motorowo-ża g luwych i żaglowych,
.
3) prowadze!!ia jachtów motorowych i motorowo-żaglo

wych na wodach
4) obsługi

silnika

śródlądowych,

o

mocy

110,3

kW

(odpowiednio

150 KM).
3. Morski sternik motorowodny jest uprawniony

do~

1) prowadzenia jachtów motorowych i m o torowo-żaglo
wych o długości całkowitej pokladu do 12 m po wybranych ak wenach morski ch wód wewn~trznych
i morza terytorialnego, okre śl onych w odrębnych przepisach dotyczących pływań oraz uprawiania sportu
i turystyki na wodach morskich.
2) prowadzenia ja.chtów motorowych i

wych po wodach

motorowo-ż a glo

~ród!ądowych,

3) pełnienia funkcji oficerskich na jachtach motor,owych

i

motorowo-żaglowych,

4) pełnienia funkcji oficerskich na jachtach żaglowych,

:z

że tunkcję I oficera może pełnić,
po uzyskaniu stopnia morskiego sternika moto. Iowodnego pełn!! funkcjq oficera w jednym rejsie
o czasie pływania co najmniej 200 godzin,
zastrzeżeniem

jeśli

5) obsługi silnika o mocy do 110,3 kW (odpowiednio.
150 KM).
~.

Starszy sternik motorowodny jest uprawniony do:.

1) prowadzenia jachtów motorowych . po wodach

śród~

lądowych, '

.2) prowadzenia jachtów motorowych o powierzchni pokładu do 20 mi :z napędem silnikowym ą mocy do
110,3 kW (odpowiednio 150 KM) na akwenach treningowych i innych, wydzielonych przez organy administracji morskiej z morskich wód wewn~trznych
ł morza terytorialnego do uprawiania żeglugi przez
osoby nie mające kwalifikaCji do kierowania statkami sportowymi po wodach morskich,
3) pełnienia funkcji wykwalifikowanego członka załogi
na jachtach motorowych, motorowo-żaglowych i ża
glowych,

:ot)

pełnienia

funkcji

oficerskich, z

wyjątkiem

funkcji

I oficera, na jachtach morskich; uprawnienia te na-

bywa po zaliczeniu stażu co najmniej 100 godzin ply..
:wania po wodach morskich.
5. Sternik motorowodny

3) pełnienia funkcji oficerskich na jachtach motorowych,
motorowo-żaglowych i iaglowych,
obsługi silników
150 KM).

POL Wl

--------------------------------------~--

atopnie motorowodne.

§ 3.

;,t)

~

JesŁ

uprawniony do:

J) prowadzenia jachtów motoTowych o powierzchni pokładu do 12 mi i pojemności silnika riapędowego do
1000 cml oraz jego obsługi, po wodach śródlądowych,
pod warunkiem że w świadectwie zdolności żeglu
gowej nie podano innych ograniczeń,

2) prowadzenia jachtów motorowych określonych w '
pkt 1 po akwenach treningowych i innych, wydzielonych przez organy-administracji morskiej z morskich
wód wewnętrznych i morza terytorialne'g o do uprawiania żeglugi przez osoby nie mające kwalifikac ji
do kierowania stalkami sportowymi po wodilch
morskich,
3) pełnienia funkcji wykwalifikowanego członka za łogi
na jachtach motorowych, motorowo-żaglowych i Żd
fJlowych.

MonITor PolskI Rr 2!J
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6. Osobom niepełnoletnłm. mającym stopień sternika
inoto~owodnego. uprawnienia wymięnione w ust. 5 pkt l:
1 2 ogranicza się do pływań w porze dziennej i pod warunkiem. żew składzie załogi jest co najmniej jedne.
pełnoletnia osoba mająca patent motorowodny. "
.

~(

Warunkluzyskłwanfa odpowIednIego stopnia
motorowodnego ' przez , osoby " mająće ·uprawnienia
, teglarsJde.
.

§ 6. t. Osoby mające uprawnienia ieglarskię. ubl~
o uzyskanie stopnia motorow,?dnego. powinny!
mieć co najmniej stopień sternika motorowodnego lub wyoi
kazać. się umiejętnością prówadzenia jachtów motorowycli
z silnikiem o mocy do 36,8 kW (odpowiednią 50 KM)c
,

gające się

7. Mechanik motorowodny jest uprawniony do:

, J)

pełnienia

funkcji

kierownika

maszyn na jacbtacll

z silnikami o mocy do 441 kW (odpowiednio 600 KM),
2) pełnienia funkcji

pomocnika kierownika maszyn n5j
jachtach z silnik ami o mocy powyżej 441 kW (odpQ-..
wiednio 600 KM).
.
.
3) pełnien i a funkcji kierownika maszyn na jachtach z
silnikami o mocy powyżej 441 kW (odpowiednio
600 KM), po wykazaniu się stażem co najmniej
600 godzin pływania na jachtach motorowych lub motorowo -żaglowych z silnikiem o mocy 184-441 kW!
(odpowi ednio 250-600 KM) w charakterze kierown ika masz yn i p od warunkiem, że urząd morski w
karcie b ez pieczeństwa statku sportowego dopuszcz~
pełnienie funkcji kierownika maszyn przez osoby legit~mujące s i ę p'a tentem wystawionym na podstawie
niniejszego zarz ądzenia.
8. Motorzysta motorowodny jest uprawniony doi
1) pełni enia funkcji kielownika mas7yn na jachtach Z

silnikiem o mocy do 184 kW (odpowiednio 250

KM)~

pełnienia fun kcji pomocnika ,k ie rcwnika maszyn na;
jachtach z sil nikami o mocy do 441 kW (odpowiednio.
600 KM\

2)

§ 4. 1. Osoby m a ją c e zaw odowe uprawnienia . do prowadzenia jedn ostek pł ywających, a nie mające upraw,,;
nień sportowych (lub m a j ą ce ni ż sze od wyma.ganych), Sił
1.1pra wni one do p e łni e nia fun kcji oficerskich na jednosŁ~
kach sportow ych:

Handlowej, rybołów~
stw a mors ki e go, Ma rynarki Wojennej i Wojsk Ochro~
ny Pogranicza, m a j ąc y uprawni enia do 'prowadzenla
statków lub okr ę tó w w ż e g l ud z e krajowej; m'ogą peł
nić funkcje ofice rskie w rejsach, do których prowa.
dzenia je st uprawniony k apitan motcii owodnyż~glugl'
bałtyckiej, .
. . ' . ..

1) oficer owiE' . Polskiej Marynarki

2) oficerowi e Polskiej Marynarki Handlowej, " rybołów,;
stwa mo rskiego, .M arynarki Wojennej i WoJsk ·Ochro.;
ny Pogra nkza, mający uprawnienia do prowadzenia
statków lub okrętów w żegludze międzynarodowej,
mogą pełnić funkcje oficers~ie w rejsach, do których
prowadzenia uprawniony jest kapitan motorowodny
żeglugi wielkiej.
'
przez osoby, o których mowa w ust. f
pkt 1 i 2, funkcji I oficera jest uzależnione od odbycia
w charakterze oficera jednego rejsu morskiego. z wy,'"
łączeniem żeglugi po wodach portowych i osłoniętych.
o czasie pływania co najmniej 100 godzin , f uzyskania
z tego rejsu pozytywnej opinii kapitana.
2,

Peł n ienie

\

§ 5. Polski Związek Motorowodny f Narciar,stwa
Wodnego ustali zasady prowadzenia jachtów motorowych
I motorowo-żaglowych w czasie szkolenia, treningów i za~odów przez osoby nie mające 'stopnia motorowodnego
~lbQ Plające ~topień niższy od wymaganego.

2. Osoby mające uprawnienia jachtowego kapitanm;
teglugi wielkiej. ubiega'jące się o uzyskanie stopnia ktipi~
tana motorowodnego żeglugi wielkiej • . pOwinny ponadto(
.1)

wykazać się stażem co najmniej 200 godzin pływaida
w charakterze oficera w rejsach morskich, z wyłl\';
Peniem żeglugi po wodach portowych i osłoniętych,
na jachtach motorowych lub 'motorowo-żaglowych
i stażem co najmniej 50 godżin w obsłudze silnika:
o mocy powyżej 180 kW (odpowiednio 250 KM).
.

2) złożyć egzamin z manewrowania jachtem motorowym
.Q długoś ci całkowitej pokładu powyżej

3.

Osoby

12 m.

mające

uprawnienia jachtowego kapitanm;
się o uzyskanie stopni.
kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej. }3Dwinny pQo- .
nadtol
~eglugi bałtyckiej,

1)

ubiegające

wykazać się stażem co najmniej 200 godzinp ływanf~
w charakterze oficera w · rejsach morskich, z wyłi\"
czeniem żeglugi po wodach portowych i osłoniętych.
na :jachtach. motorowych lub motorowo-żaglowycłi
i stażem co najmniej 50 godzin w obsłudze siJniko;
o mocy powyżej 36,8 kW (odpOWiednio 50 KM),

2) . ,złożyć egzamin. z m<lnewrowania jachtem motorowyn1
9 długo ści całkowitej pokładu powyżej 12 m.
'. _ł

o

•

. '

•

4. Osoby mające uprawnienia jachtowego sternika
morskiego, ubiegające się o uzyskanie stopnia morskiegg
sternika m otorowodnego, powinny ponadto:
,l) wykazać się stażem co najmn,iej 100 godzin pływanlIC
w charakterze 'o ficera ' w rejsach morskich, z wył'loi
czenieIJl żeglugi po wodach portowych i osłoniętych.
na jachtach motorowych lub motorowo-żaglo\Y'ycli
i stażem 50 godzin . w obsłudze silnika o mocy p()oo'
:wyżej 36,8 kW (odpowiedni'Ci 50 KM),
.
:

2)

złożyć
.0

egzamin z manewrowania jachtem motorowy:ai.
długości c a łkowitej po~ładu do 12 m.

S. Osoby mające uprawniejlla jachtowegoI kapitanIIł;
zeglugl wielkiej łub jachtowego kapitana żeglugi bał.;
tyckiej. ubiegające się · O uZY!l'kanie stopnia morskiegQ
sternika motorowodnego, powinny ponadto wykazać Si"
stażem co najmniej 100 godzin pływania w rejSach mor..
skich. z wyŁączeniem żeglugi po wodach portowycli
i osłoniętych, na jachtach moto.r owych lub motorowo-boi
gl oWych. w charakterze obsługującego silnik o . mocy p~
:wyżej 36,8 kW (odpowiednio ' 50 KM).
.

6. Egzaminy, o których mowa w ust. 2. 3 .1 4, prze.;
odpowiednie Komisje egzaminacyjne PolskiegCl
Związku Motorowodnego. i Narciarstwa Wodnego..
prowadzają

!vIonitor Polski Nr 29
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Szkolenie na stopnie .oraz

skład komisłl

349

egzaminacyjnych.

§ 7. 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w odniesieniu do stopni
motorowodnych ustali:

l) programy szk olenia,
2) wymagania egzaminacy jne,
3)

skład

komisji egzaminacyjnych

tryb ich

powoły-

wania,
.f) tryb przeprowadzania egzaminów,

5) wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminów,
6) zasady ewidencjonowania dokumentacji.
2. Programy szkolenia "j wymagania egzaminacyjne
na stopnie kapitana motorowodnegó żeglugi wielkiej, ka
pltana motorowodnego żeglugi bałtyckiej i morskiego
sternika motorowodnego wydane zostaną w uzgodnieniu
li: Ministrem Kierownikiem Urzędu Gospodarki Mor·
skiej, a programy szkolenia i wymagania egzaminacyjne
na stopnie sta rszego stemika motorowodnego i sternika
motorowodnego - z Ministrem Komunikacji.

Poz. 2()t

3. Programy szkolenia na stopnie mechanika motorowodnego i motorzysty motorowodnego wydane zostaną
w uzgodnieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzędu
Gospodarki Morskiej oraz Ministrem Komunikacji.
4. W skład komisji egzaminacyjnych na stopnie kapitana motorowodnego ż e glugi wielkiej i kapitana molo·
rowodnego żeglugi bałtyckiej wchodzi przedstawiciel
urzę du morskiego.
5. W komisji egzaminacyjnej na stopień morskiego
liternika motorowodnego powinien uczestniczyć przedstawiciel urzędu morskiego.
6. W komisji egzaminacyjnej na sŁopieli starszego
Bternika motorowodnego i sternika motorowodnego powinien uczestniczyć przedsta wici el wł a ściwego terytorialnie
inspektoratu żeglugi śródlądow e j .
7. W komisji egzaminacyjnej na stopień . mechan}ka
motorowodnego i motorzysty motorowodnego powinien
ucz e stniczyć przedstawiciel urzędu morskiego lub właści
wego terytorialnie inspektoratu żeglugi śródlądowej.

Załącznik
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.

URODZENIA •. :; ........ : ....... :.:.................
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BiTlh

OTRZYMAŁ DNIA.
;/fas 6€1ln aUJardlZd

......... . ......................... ..
-

STOPIEŃ

j.

The Rank of
KAPITANA MOTOROWODNEGO
. ŻEGLUGI WIELKIEJ
Ocean-6oi1Zfl Motor BoatMaster

I:ii:

miejsce

,..

;. "

no
tdjęcie

-:;,

, PREZES
, pT'Ilsident

SEKRETARZ GENERALNY

..

Gen~ral

$QC.Tetary

"i ·

·~···· ..Pódpi; ·p~ióda(ź(ijjbt;;riiu .. ·........

Sign.i1tureQ{

WARSZAWA, DNIA .................................. ,

\.

/>ated'

lIa/der

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY ·
I

,.

NARCIARSTWA WODNEGO
Po~" M,otor - Boat and Water Jkt
A.s.sociation

NAŻWISKO ... ; .............. .............. , ....................
~urnamlł
"):f

'IMIONA ....................................................

11 • • '

Christian />James
DATA URODZENIA .............................. : .... : .. ..
Da/Ił ofBirth

PATENT
CQrtifi.cate
Competency

OTRZYMAŁ ON lA ....................................... ..
lias belln award(ld

o{

Nr...............
..,.
/.,,'
'"

,

.

STOPIEŃ

.'

lite Rank of
KAPITANA MOTOROWOON EGO
ŻEGLUGI

rniQjlC<ł

.

na
&dj~ciQ

BAŁTYCKIEJ

Sea-Goinq Motor Boat I1Clster
SEKRETARZ GENERAI,.N!
Generol Sf2CretaTi,j

•............

...... ...............................

':
~
podpIS pO$IQdoCZCQ pat~nltl

SignatuT~

ot

1{oldf2r '

PREZE~
PnłsideT/t
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--

.- '
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Pofsk1 'fifr
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I

-f.

MOTOROWODNY

.

NARCIARSTWA WODNEGO
J
Po!u!r, Hoło,.-Boat and Walet Jki

.Association. I

NAZWISKO ................................... " ..................~
I

~wnam.

•

lMłONĄ

..: .................... ,.; ................. ......... .........

Christian

Nqmeł

•......................................•

DATA URODZENIA
Date oj Birtll

PATENT

Cerlifica,.t« oj Compete1U!/

OTRZYMAŁ

...............................................

DNIA.

., }fas ~en awarded

.--;·r~~

Nr~ ...................

STOPIEŃ

lhe Ranko!
MORSKIEGO STERNIKA
MOTOROWODNEGO

lnshore Motor &a!.Jtelmsman,
: PREZES

SEKRETARZ GENERALNY
GrJn~ral

.....................................................
podpis

p~do(lQ

Signature ot

polanIU

\

Hold~,.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY
"~

.

I

~

NARCIARSTWA WODNEGO

Potw" Motor· .l:Joat qnd Waler Skt
Ass.ociatio", .
....,.

PATENT
oj

Cerli/kute

Competency

President

Secretary

WARSZAWA, DNIĄ
.Dotecl:

...........................................

NAZWISKO ...........................................................
Sumal1l~
(

IMIONA .............................................................. _
Christian Names
DATA. URODZENIA. ............................................
.Dale ol Birt"
OTRZYMAŁ DNIA. .............................................

. 1/as boen awarded

'·
Nr ...................
.

STOPIEŃ
The Rank ot
STARSZEGO STERNIKA
MOTOROWODNEGO .
Senior Motor Boa/; lIelmsma.!'t
SEKRETARZ GENERALNY
~fW'al

WAHSZAWA, ,DNIA
lJated: .

PREZES
PrrtSident .

Stzc.retarg· •

..... ................. ...................
~

~

~
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NARCIARSTWA WODNEGO
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Powk Motor -./3oi::t..tand. kUt4?l" JkI,
Jlss~tio~

,

-
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IM-IONA ....................... : •••....,. .............................
Olristian Nam~
DATĄ UROOZENłA •••• e.-. . . . . . ... ......
oj Bińh

PA -T 'E NT

~rlif~

luf'tlamc

"T • •,. , • .• • • • • • • • • • • • • • • • • •

/)ałe

ot compettmcy

OTRZYMAŁ 'DNIA ..... ... .... ............................
Has b«/'I. awClT'Cld

. Nr.........'.......

(

STOPIEŃ

TIHl Ran" oJ
'

.,I.j-c;.
net '.

.

'STERN IKAMOTOROWOON EGO,-

'!-

}foto,.

.,

J30at HelTi'z&man

zdjccw

SEKRETARZ ,GENERALNY

PREZ.ES
,,"$ld~nf

Ci~n~ -3~~r,v

. ••••••••••••••••••••••..• • • i ••••••• ~ . ... ........
- POdP11 posICIdqUG patentu

Signtllun ,ot 1,(otd9r"

,

~;
-c

.

.

'.

......... fI~...................•

"afed~

POLSKI ZWIĄZEK. MOTORO~ODNY
NARCIARSTWA WODNEGO ' ' ~ ,
Pot~h Motor - JJoaJ qrnt -Watce,. J4f
&.socia:tfon,

. WAPSZAWA. DNIA '

- )

"""ZWISł<O __ ••••'.-..•,. . ...........'... u-, ...................... ~", ..... .

61#ntm.

.

.

IMIONA ••• ~" ••••••••• ,............. ........-:•••••• e(ł~ ....... . ..... .
Ch TutUzIł N:z,.""
DATA URODZENIA ~ .. ....... ........ ;........................
ot Blrth ·
,
'_
'

ll)al~

OTRZYMAŁ DNIA ••. ~ ... .... ;._ .. ...... ...................;.
liGI bHn QwardEd

stOPIEŃ

Th. RaM ol
MECHANIKA MOTOROWOOM.EGO .
Motor Boat lt:tgine H«I«tn1c

",iej5~ ~

na

. .u
SEKRETARZ GENERALNY
CeM"'" 8«ro~arv

••••••••••• •

~

• • •:

•• • • •. •• 0 . _ •••• •

'!~ :'..... " ~ .~ ..........

podpl. /IOłiGdac.zo Pc*nłu

SignatuTt otllolder
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.

~. -

Pos. 2Gl

I
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POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY
I
NARCIARSTWA WODNEGO
·lłIliJh. MotCJ,..- &at a.n.d M:tkr Jk.!.

(

A5$Ociation.

SUm,aflt

. .ł

ol Com.petency

.'

IMIONA .......;..........................,......... :......... :...................
ChrW:lan Nam€!3
DATA URODZENIA
Dale of MĄ
/.

P.ATEN 'T·!

C~rtificatc

NAZWISKO.....~............;......; ...., ..... ;.....~~ ............;....... "~.

.

. ,.

OTRZYMAŁ

Hccs bHn

................................................

ONIA

(Ju)Qrr:/6d

, .

"';~::

"

.Nr..................

$TOPlfŃ '

::

The Ran! ol
.MOTORZYSTY MOTO~OWOONEGO
Motor &.aiE:TW-ruI Heckanic ' ..

. miejsce
na
zd}4cic

..
SEKRETARZ.GENERALN'(
Cenerol Sł:cretary

......................

.

.

,.~

•••• u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1I<>dpi. pGs,adoczo paIImtu

. S it/Jatwfl ol Holdtr

WARSZAWA. DNIA

Doted:

~

"

.

PREZES .
Pr~ilknt '

.,....... .........................................
,;

"

Opłata

za

prenumeratę

Monitora Polskiego wynosi rocznie

800.~ zł, półrocznie

Prenumeratę na rok 'nast~pny (roczną lub półroczną) pn.yjmuje się do .dnla

500.-:- zł.

31

paź

dziernika. Prenumeratę moina zgłaszać za I półroC7.e bieżącego roku .do dnia 31 marca.
Zd II półrocze · bądt za cały bie~4cy ' rok do .dnia 30 września. Do abonentów.
którzy opłacą prenumerllJ!I po tych tęrlllina.ch. wysyłka 'pleI:ws:lych nu.merów dokonana zostanie z opóinienif!1Jł, a ponadto zostaną pollcze·ue koszty przesyłki Opldla
.za prenumeratę powinna być dokonana pnelewem -lub . trzy odcinkowym pbekatem
- pocztowym na konto Wydziału Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów
w NarDdowym Ban~u Po.l skim, IV Oddział Miejski. Warszawa. nr 1049-3151.-222.
Rachunków za prenumeratę nie wystawl·a się; Na odcinku wpłaty należy · podat.
dokładną nazwę Instytucji (beJ skrótów), dokładny adres z numerem kod~ pocztowego
.
' oraz liczbę zamawianych egzempla.rzy . Monitora Polskiego'. .

', '

Pojedyncze eazemplarze MOnitoraPol'kiego nabywać można w punktachs.przedazy
w Warszawie: Wydawnictwa Akcydensowe --- al. l Armii Wo,jska PolsKiego 2/4 .
Pows'z echny Dom Książki ..Uniwersuil" '7 ul. Belweder"ka 20/22. 'Księgarnia "Domu
Książki" im, Stefana t:eromskiego al. Gen. SWierczewskit,g\l l ! 91i 23. Ks i ęgarnia .
Wydawnic~w Ekonoffiicznych i Budowlanych ul. Żurawio 1/3 {przy pL, Trzech
Krzyżyl. w Urzędacb Wojewódzkicb: w Białej I;'odlaskiej. Białymstoku. Biehku,fJiałej.
Bydgoszczy, Ciech ..nowie. : Częstochowie • . Gdańsku • .Jeleniej Gorze. Kiel<:i1ch. Lesznie.
· upolu. Ostrołęce. Piotrkowie Trybunalskim. Płocku. Poznaniu. Prz~my~lu. Radomiu ..
· Sieradzu. Skierniewicach. Suwałkach. Tarnobrzegu. Tarncwie. Włoeła ~J'ku. Wrocławiu.
Zielonej G6rze. w Urzędach Miast .KT3kowa i . Łodzi oraz w lądach;. w Białymstoku.
Biel sk u-Białej. BydgoszczV • . Bytomiu. Cieszynie. ' Częstochowie, Elblągu. Cdąń s ku.
Gdyn i. Gliw,i cach, .Gorzowie' . Wielkopol:;kim. Jeleniej G6rzp. K.liiszu. Katowicach.
Kielcach. Koninie.,'. Koszalinie. Krakowie.- Legnicy. Lublulle: Łodzi. Nowym ' Sączu.
Olsztynie. Opolu. Ostrowie Wielkopolskim. Płocku. Poznaniu. Radomiu, R,zeszf;>wie.
. Sieradzu. Słupsku • . Szczecinie. Tarnóbrzegu z.' siedzibą w Sandomierzu~ T.:1~nowie.
TorunIu. Wałbrzychu z siedzib{\ w SwidnicY.Wroclawiu. Zamościu i Zielonej Cót,;e;
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·Redakcja: Urząd Rady Mirifshów ~ Biuro pr.a wne. Warsza ·,v a. '· AI. i1jaz'doWskie 1i3~
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