Wytyczne
Dla instruktorów – egzaminatorów PZMWiNW
W sprawie dokumentowania stażu morskiego i śródlądowego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 w sprawie szczegółowych warunków
uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie
odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i
organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tych egzaminów (§6 pkt. 1 ppkt. 6)- egzaminator
musi wykazać się odpowiednim stażem w rejsach morskich. Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej w § 4 pkt. 3 określa
dokumenty poświadczające spełnienie wymagań stażowych.
I.W przypadku rejsów jako członek załogi.
1. Pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu.
 opinie powinny być podpisane przez kapitana jachtu z podaniem jego imienia i
nazwiska, stopnia, numeru patentu, adresu i numeru telefonu,
 opinie powinny być wystawione na aktualnych drukach PZMWiNW lub PZŻ.
II. W przypadku rejsów jako kapitan.
1. Karty rejsu
 karty rejsu muszą być podpisane przez armatora/właściciela jachtu z podaniem
imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu,
 jeżeli kapitan jest jednocześnie armatorem lub właścicielem jachtu należy dołączyć
ksero dowodu rejestracyjnego jachtu,
 karty rejsu powinny być wystawione na aktualnych drukach PZMWiNW lub PZŻ
2. inne dokumenty potwierdzające staż
 muszą być potwierdzone przez armatora/właściciela jachtu pieczątką firmy i
podpisem lub w przypadku jachtów będących własnością osób fizycznych – podpisem
i podaniem imienia i nazwiska, adresu i telefonu właściciela
 dokumenty potwierdzające staż wystawione w języku obcym – muszą być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
III. Potwierdzenie uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych musi być wystawione na
druku PZMWiNW (do pobrania na stronie internetowej Związku).
Uwaga:





kserokopie dokumentów poświadczających staż powinny być potwierdzone przez Okręg, klub
lub inną uprawnioną instytucję– pieczątką i podpisem osoby uprawnionej
zapisy na dokumentach potwierdzających staż powinny być wyraźne i czytelne, bez skreśleń i
poprawek.
nie zostanie uwzględniony staż uzyskany na jednostkach nie będących jachtami.
dokumenty wystawione niezgodnie z w/w zasadami nie będą uwzględniane przy zaliczaniu
stażu.
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