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Sprawozdanie z prac Zarządu PZMWiNW 

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd PZMWiNW odbył dwa posiedzenia, a Prezydium 

Zarządu odbyło jedenaście posiedzeń. Ponadto członkowie Zarządu brali czynny udział 

w pracach poszczególnych Komisji, za które są odpowiedzialni. 

 

Członkowie Zarządu obecni byli na wszystkich imprezach organizowanych przez 

Związek, jak również na wszystkich imprezach, na które otrzymali zaproszenia. 

 

Zarząd zajmował się przede wszystkim realizacją kalendarza imprez oraz wykonaniem 

budżetu Związku.  

 

Bez wątpienia priorytetem było rozegranie – zgodnie z zatwierdzonymi terminami i 

preliminarzami – wszystkich zawodów krajowych i międzynarodowych zaplanowanych 

w kalendarzu na okres obejmujący sprawozdanie. Zadania stawiane przed 

organizatorami, organizatorami wykonawczymi i współorganizatorami utrudniała 

niełatwa sytuacja epidemiczna. Pomimo tych problemów udało się zrealizować 

kalendarz mistrzostw Polski w sporcie motorowodnym, skuterach wodnych, 

narciarstwie wodnym oraz wakeboardzie i wakeskacie w 100 procentach, także dzięki 

organizatorom wykonawczym imprez mistrzowskich oraz dzięki specjalnym 

procedurom przygotowanym przez PZMWiNW, które sprawdziły się już w 

pandemicznym sezonie 2020. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem rozegrano zawody krajowe według poniższego 

zestawienia: 

 

Eliminacje Mistrzostw Polski w Sporcie Motorowodnym: 

• w Chodzieży (26-27 czerwca); 

• w Trzciance (7-8 sierpnia); 

• w Rogoźnie (25-26 września). 
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Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Motorówką: 

• w Iławie (17-18 lipca; konkurencje: skoki i slalom); 

• w Augustowie (24-25 lipca, konkurencja: jazda figurowa). 

 

Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem: 

• w Augustowie (28-29 sierpnia, konkurencje: skoki, slalom, jazda figurowa).  

Dodatkowo w terminie 27-28 w sierpnia Augustowie odbył się Puchar Europy w 

Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem w konkurencjach skoki, slalom, jazda figurowa. 

 

Eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych: 

• w Płocku (15 maja); 

• w Żninie (12 czerwca); 

• w Mechelinkach (31 lipca); 

• w Ostrowie Warckim (14 sierpnia); 

• w Rybniku (4 września). 

Dodatkowo, po raz pierwszy w historii, zostały przeprowadzone Długodystansowe 

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych, które rozegrano na odcinku Włocławek – 

Szczecin w dniach 4-6 maja.  

 

Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie na małym Wyciągu: 

• w Łodzi (28-29 sierpnia). 

 

Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie na Dużym Wyciągu: 

• w Brwinowie (17-18 września). 

 

Także wszystkie zaplanowane w Polsce imprezy rangi mistrzostw Europy i świata, 

przyznane naszej organizacji przez Międzynarodową Unię Motorowodną UIM i 

Międzynarodową Federację Narciarstwa Wodnego i Wakeboardingu IWWF, doszły do 

skutku. Co więcej, wspomniane zawody międzynarodowe miały bardzo dobrą 

frekwencję, zyskały wysokie oceny zarówno ze strony startujących zawodników, 

przedstawicieli ekip międzynarodowych, sędziów oraz przedstawicieli 

międzynarodowych federacji sportowych, których członkiem jest PZMWiNW. W tym 

aspekcie był to jeden z rekordowych sezonów, ponieważ nasza organizacja przy 
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wsparciu klubów, partnerów i organizatorów wykonawczych przeprowadziła aż sześć 

imprez wpisanych do oficjalnych kalendarzy UIM i IWWF, jako zawody mistrzowskie 

(mistrzostwa Europy lub mistrzostwa świata).  

 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się w Polsce:  

 

Motorowodne Mistrzostwa Europy w Formule 500 i Formule 250: 

• w Chodzieży (26-27 czerwca); 

 

1. eliminacje Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych: 

• w Ełku (1-4 lipca); 

 

Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych ORLEN Necko Endurance: 

• w Augustowie (16-18 lipca); 

 

Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie GT-30: 

• w Trzciance (7-8 sierpnia); 

 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem w kategorii OPEN: 

• w Sosnowcu (10-12 września); 

 

Motorowodne Mistrzostwa Europy w kasie OSY400 i Formule 125: 

• w Rogoźnie (25-26 września). 

 

Sezon 2021 obfitował też w duże sukcesy naszych sportowców na arenie 

międzynarodowej. Na podium zawodów rangi mistrzowskiej (ME lub MŚ) stawali: 

• w sporcie motorowodnym: 

- Marcin Zieliński – brązowy medal Mistrzostw Europy w Formule 500; 

- Cezary Strumnik – złoty medal Mistrzostw Świata w klasie OSY400; 

- Sebastian Kęciński – brązowy medal Mistrzostw Świata Formuły 125 oraz 

srebrny medal Mistrzostw Europy Formuły 125; 

- Jakub Rochowiak – brązowy medal Mistrzostw Europy w klasie OSY400; 
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- Franciszek Dankowski – srebrny medal Mistrzostw Świata Formuły Przyszłości 

w manewrowaniu, srebrny medal Mistrzostw Świata Formuły Przyszłości w 

indywidualnej klasyfikacji generalnej, brązowy medal Mistrzostw Europy 

Formuły Przyszłości w slalomie równoległym; 

- Monika Nowak – brązowy medal Mistrzostw Świata Formuły Przyszłości w 

slalomie równoległym oraz brązowy medal Mistrzostw Świata Formuły 

Przyszłości w indywidualnej klasyfikacji generalnej; 

- Jakub Skrzypek – złoty medal Mistrzostw Europy Formuły Przyszłości w 

slalomie równoległym; 

- Monika Nowak, Sylwia Nowak, Franciszek Dankowski, Jakub Skrzypek, Antoni 

Toma – srebrny medal Mistrzostw Europy Formuły Przyszłości w klasyfikacji 

drużynowej; 

• w narciarstwie wodnym: 

- Anna Gogola, Michał Kędrak, Jarosław Drewiczewski i Dariusz Drewiczewski – 

srebrny medal drużynowych Mistrzostw Europy za wyciągiem w kategorii 

Senior1; 

- Gabriela Koszycka, Ksawery Szumański i Mateusz Wycisk – brązowy medal 

drużynowych Mistrzostw Europy za wyciągiem w kategorii U-19. 

- Ksawery Szumański – brązowy medal Mistrzostw Europy za wyciągiem w 

jeździe figurowej w kategorii U-19; 

- Anna Gogola – złoty medal Mistrzostw Europy za wyciągiem w jeździe 

figurowej w kategorii Senior 1, złoty medal Mistrzostw Europy za wyciągiem w 

skokach w kategorii Senior 1, złoty medal Mistrzostw Europy za wyciągiem w 

trójkombinacji w kategorii Senior 1, brązowy medal Mistrzostw Europy za 

wyciągiem w slalomie w kategorii Senior 1.  

• w skuterach wodnych: 

- Anna Jachimek – złoty medal Mistrzostw Europy w klasie Runabout GP4 Ladies, 

brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie Runabout GP4 Ladies; 

- Andrzej Wiśniewski – brązowy medal Mistrzostw Europy w klasie Runabout 

GP1; 

 

Podsumowując, w sezonie 2021 zawodnicy startujący z licencjami sportowymi 

Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zdobyli łącznie aż 22 
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medale mistrzostw świata i Europy. Z pewnością ten wynik mógłby być jeszcze lepszy, 

gdyby odbyły się wszystkie imprezy mistrzowskie. Dla przykładu wystarczy wymienić 

odwołane Mistrzostw Europy i Afryki Juniorów i Seniorów w Wakeboardzie, czy 

skrócony sezon Mistrzostw Świata Skuterów Wodnych w klasie Runabout GP1. W obu 

imprezach nasi reprezentanci mieli realne szanse medalowe, potwierdzone aktualną 

dyspozycją i wynikami z poprzednich sezonów.  

 

W ślad za sukcesami i osiągnięciami medalowymi pod koniec 2021 roku zatwierdzano 

na bieżąco zmiany w kadrach narodowych poszczególnych dyscyplin – na podstawie 

regulaminów powoływania kadr narodowych. Do kadry skuterów wodnych powrócił 

Andrzej Wiśniewski, który w pierwszej połowie roku wywalczył brązowy medal 

mistrzostw Europy w klasie Runabout GP1, a skład kadry w sporcie motorowodnym 

uzupełnił Jakub Rochowiak, po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw Europy w 

klasie OSY400. 

 

Wraz z zakończeniem sezonu sportowego rozpoczęto konsultacje i prace związane z 

przyznaniem stypendiów związkowych dla wybitnych reprezentantów Polski. Do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały też złożone dokumenty w zakresie nagród i 

stypendiów ministerialnych – w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Do 

resortu zostały też złożone wszelkie wymagane dokumenty dotyczące rozliczenia i 

podsumowania imprez mistrzowskich, które zyskały wsparcie ze środków budżetu 

państwa. 

 

W dniach 19-21 listopada zostały zorganizowane dwa szkolenia sędziowskie: w Spale 

dla sędziów sportu motorowodnego i w Świeradowie Zdroju dla sędziów narciarstwa 

wodnego. Dzięki elastycznemu wykorzystaniu środków pozyskanych z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki udało się także zorganizować dwa zgrupowania kadry narodowej: w 

dniach 25.11-05.12.2021 r. dla narciarzy wodnych, a w dniach 5.12-12.12.2021 r. dla 

wakeboardzistów.  

 

 

 

 



 6 

W roku 2021 Związek otrzymał 3 dotacje z Ministerstwa Sportu na :  

 

1) „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 

przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 

2021 r.” w wysokości 1 100 000 zł.  

Kadra narodowa brała udział w :  

- 7 zgrupowaniach krajowych - 174 750,00 zł  

- 4 zgrupowaniu zagranicznym - 187 500,00 zł  

- 12 zawodach krajowych - 121 000,00 zł  

- 12 zawodach mistrzowskich rangi ME/MŚ - 193 260,00 zł  

- otrzymała stypendia sportowe - 13 570,00 zł  

- zakupiono sprzęt sportowy - 293 020,00 zł  

- opłacono obowiązkowe składki do UIM i IWWF - 28 000,00 zł  

- zakupiono ubezpieczenie NNW i od kosztów leczenia - 10 000,00 zł  

- doszkalanie kadry szkoleniowej - 28 500,00 zł  

- pokryto częściowe koszty niezbędne do obsługi w/w zadania - 106 000,00 zł  

Program został rozliczony w 99,89 %.  

 

2) „Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez 

mistrzowskich w Polsce w roku 2021 – w wysokości 175 000 zł. 

– Mistrzostwa Europy F250 i F500 w Chodzieży w wysokości - 35 000 zł.  

– Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych w Ełku w wysokości - 35 000 zł.  

– Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych w Augustowie w wysokości - 35 000 

zł.  

– Mistrzostwa Europy w klasie GT30 w Trzciance w wysokości - 35 000 zł.  

– Mistrzostwa Świata w NW za wyciągiem w kat. Open w Sosnowcu w wysokości - 35 

000 zł.  

Program został rozliczony w 100%.  

 

3) „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim - Lato z motorowodniakami” – 

zawody dla dzieci i młodzieży, które zostały przeprowadzone w 3 miejscowościach: 

Przyjezierze, Łuszczewo, Jeleniewo. Wzięło w nich udział bezpośrednio 258 dzieci z 

opiekunami. Dotacja przyznana była w wysokości 30 000 zł.  
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Program został rozliczony w 100 % 

 

W ostatnim kwartale 2021 roku rozpoczęły się prace poszczególnych komisji 

sportowych i działu sportowego biura związku nad kalendarzem imprez sportowych na 

2022 rok. Do okresu objętego tym sprawozdaniem udało się sporządzić prowizoryczny 

kalendarz mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach zarządzanych przez Polski 

Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Ustalono także harmonogram 

planowanych działań i złożono wszelkie wymagane terminami dokumenty do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie konkursów, sprawozdań, planów 

finansowych oraz harmonogramu startu reprezentantów Polski w zawodach krajowych 

i mistrzowskich w 2022 roku. W tym miejscu należy jednak pamiętać, że wszystkie 

opisane powyżej działania wymagały zachowania elastyczności i spodziewanych 

modyfikacji w związku z kolejną falą pandemii i zmieniającymi się przepisami 

nadrzędnymi, w oparciu o obostrzenia i procedury sanitarne. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem warszawskie biuro związku niezmiennie realizowało 

wszystkie powierzone mu przez Zarządu PZMWiNW zadania. Prace biura odbywały się 

z zachowaniem szczególnych procedur sanitarnych – w związku z kolejnymi falami 

pandemii COVID-19.  

 

Początek 2021 roku wiązał się z dużymi utrudnieniami w zakresie przeprowadzania 

egzaminów na uprawnienia motorowodne. Było to związane z panującą kolejną falą 

pandemii. Dopiero 9 kwietnia zostało opublikowanie nowe rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii i zgodnie z ww. rozporządzeniem od 1 maja 2021 r. wznowiono 

możliwość przeprowadzania egzaminów na uprawnienia motorowodne – patenty i 

licencje. W trosce o płynność w przeprowadzaniu kursów i egzaminów na ww. 

uprawnienia przyjęto też pakiet dokumentów stanowiących szczegółowe wytyczne i 

zalecenia sanitarne w tym zakresie dla organizatorów szkoleń i egzaminów, a także 

samych uczestników. Dokumenty te zyskały akceptację administracji państwowej.  
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W drugiej połowie roku biuro PZMWiNW pracowało w normalnym zakresie 

godzinowym. Gotowe były też procedury pozwalające wprowadzenie innego 

rozwiązania w zakresie pracy biura PZMWiNW i poszczególnych jego działów – w tym 

powrót do pracy hybrydowej lub zdalnej – w przypadku zmiany przepisów 

państwowych, bądź innych okoliczności wymagających zastosowanie takich rozwiązań. 

Należy nadmienić, że doświadczenia i procedury zastosowane we wcześniejszym 

okresie, a związane z postępującą pandemią COVID-19, sprawdziły się i zapewniły 

obsługę interesantów i głównych interesariuszy naszej organizacji w jej wszystkich 

obszarach działalności, w tym w szczególności: sportowej oraz obsługi procesu 

wydawania uprawnień motorowodnych i rejestracji łodzi.  

 

Poniżej w tabeli zaprezentowane są szczegółowe dane za okres objęty sprawozdaniem 

dotyczące wydanych patentów, duplikatów i wymiany patentów oraz nadawania 

patentów przez Dział Patentów PZMWiNW.  

 

 

Wydanie 
patentu 

po 
zdanym 

egzaminie 

(PU) 

Wydanie 
patentu 

po 

zdanym 
egzaminie 

Duplikat 
patentu 

Nadanie 

patentu z 
uprawień 

żeglarskich 

Wymia

na 

patentu 

Nadanie 
patentu z 

uprawnień 

zawodowy
ch 

Nadanie 

patentu 

ze stażu 

Razem 

sternik 

motorowodny 
36749 9942 928 0 1088 144 0 48851 

motorowodny 

sternik morski 
705 291 280 1764 608 75 0 3723 

kapitan 

motorowodny 
0 0 9 117 13 2 41 182 

mechanik 

motorowodny 
1 4 1 0 2 18 0 26 

holowanie 

narciarza 

wodnego 

2309 919 71 0 123 0 0 3422 

holowanie 
statków 

powietrznych 

38 14 1 0 4 0 0 57 

Razem 39802 11170 1290 1881 1838 239 41 56261 

 

 

Przez cały okres sprawozdawczy były podpisywane umowy z podmiotami chcącymi 

współpracować z PZMWiNW w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia 

motorowodne – patenty i licencje. Niestety, ciągle dostrzegana była tendencja coraz 

większej liczby egzaminów przeprowadzanych przez podmioty upoważnione przez 
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Ministerstwo Sportu i Turystyki, co w ocenie naszej organizacji wiąże się z obniżeniem 

poziomu wiedzy i umiejętności osób otrzymujących uprawnienia motorowodne. 

Pośrednim tego powodem jest brak obowiązkowych szkoleń. Dodatkowym 

utrudnieniem w zakresie podpisywania nowych umów były ograniczenia związane z 

pandemią COVID-19. 

 

W temacie uprawnień motorowodnych nasza organizacja zwraca uwagę na jeszcze 

jedne istotny aspekt - w 2021 do biura PZMWiNW wpłynęło wiele sygnałów od polskich 

obywateli dotyczących kwestionowania i nieuznawania polskich patentów poza 

granicami naszego kraju. Wychodząc naprzeciw interesantom naszej organizacji, 

związek podjął działania mające na celu znalezienie rozwiązań prawnych, które mogą 

pomóc naszym obywatelom. Po analizie przepisów międzynarodowych do 

przedstawicieli polskiej administracji i rządu RP zostało skierowanych szereg pism 

przedstawiających możliwości rozwiązania tego niepokojącego zjawiska.  

 

W zakresie rejestracji łodzi Prezydium Zarządu i Zarząd monitorowały prace biura 

związku, dotyczącą realizacji nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać w Polsce 

od 1 sierpnia 2020 roku. Na mocy tych przepisów został uruchomiony nowy system 

rejestracji jednostek pływających o długości do 24 metrów „Reja24”, którego 

administratorem jest Urząd Morski w Szczecinie. Polski Związek Motorowodny i 

Narciarstwa Wodnego jest jednym z podmiotów upoważnionych do przeprowadzania 

czynności rejestracyjnych. W ocenie członków Zarządu PZMWiNW oraz ekspertów 

związkowych z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie nowe przepisy i przyjęte 

rozwiązania wymagają nadal szeregu poprawek, które są na bieżąco zgłaszane do 

odpowiednich organów. Zarząd podkreśla też, że przepisy te wpłynęły negatywnie na 

bezpieczeństwo żeglugi, czego powodem jest przede wszystkim odstąpienie od 

obowiązkowych przeglądów technicznych łodzi motorowych.  

W okresie objętym sprawozdaniem Dział Rejestracji Łodzi PZMWiNW w systemie 

REJA24 dokonał 2046 rejestracji jednostek, 124 zmian danych w rejestrze oraz wydał 

6 wtórników. 

 

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarząd i Prezydium 

nadzorowały realizację Strategii Rozwoju PZMWiNW na lata 2019-2023. Niestety, z 
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uwagi na trwającą przez okres kilkunastu miesięcy sytuację epidemiczną i konieczność 

całkowitej reorganizacji pracy Związku, a także określone rozporządzeniami 

ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, płynna 

realizacja ww. strategii była niemożliwa. Poszczególne jej obszary są dostosowywane 

na bieżąco do obecnej sytuacji. 

 

Członkowie Zarządu PZMWiNW w ograniczonym zakresie uczestniczyli w imprezach i 

wydarzeniach branżowych dotyczących sportu i turystyki wodnej, gdyż ogromna część 

z nich została odwołana lub przeniesiona na inne terminy. Z ważnych imprez 

branżowych, członkowie Zarządu uczestniczyli w targach „Warszawski Salon Jachtowy” 

- największej obecnie imprezie wystawienniczej branży nautycznej w Polsce. Zgodnie 

z rekomendacją Zarządu, biuro związku nawiązało kontakt z organizatorami tych 

targów, co w niedalekiej przyszłości może przełożyć się na szerszą współpracę 

dotyczącą wspólnych działań promocyjnych i komunikacyjnych.  

 

Związek wspierał wiele ciekawych akcji popularyzujących turystykę wodną, a także 

projektów prospołecznych, takich jak: „Pływam bez Promili” (prowadzoną przez 

stowarzyszenie Polska Wódka), „Stop zwolnieniom z WF-u” (prowadzoną przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki), czy „Zostań Wodniakiem” (prowadzoną przez Polską 

Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHT). Pomimo wielu 

ograniczeń i reżimu sanitarnego, po decyzji rządu polskiego o etapowym „odmrażania 

sportu”, Zarząd rekomendował wznowienie aktywności mających na celu 

popularyzowanie sportu i rekreacji wodnej, a także promowanie zdrowego stylu życia 

poprzez projekty własne. W związku z tym w 2021 roku udało się przeprowadzić 

kolejną edycję akcji „Lato z motorowodniakami”, która w okresie objętym 

sprawozdaniem odbyła się w Przyjezierzu (woj. kujawsko-pomorskie, jezioro 

Ostrowskie), Łuszczewie (woj. wielkopolskie, jezioro Gopło) oraz Jeleniewie (woj. 

podlaskie, jezioro Szelment). Zarząd dał też wiele rekomendacji w zakresie 

przyjmowania patronatów Związku nad ciekawymi inicjatywami popularyzującymi 

zdrowy styl życia oraz sport i rekreację nad wodą.  

 

W okresie objętym sprawozdaniem, udało się pozyskać nowych partnerów i patronów 

dla naszej organizacji. Na mocy stosownych umów: 
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• Partnerem Technicznym PZMWiNW została marka odzieżowa KEPMA, która 

dostarcza stroje i sprzęt sportowy dla kadr narodowych w sporcie motorowodnym, 

narciarstwie wodnym, skuterach wodnych, wakeboardzie i wakeskacie; 

• Patronami Zawodów Mistrzowskich organizowanych przez PZMWiNW w 2021 

roku zostały Onet.pl oraz Przegląd Sportowy. Dzięki tej współpracy materiały 

redakcyjne, promocyjne i reklamowe docierały do dużo szerszego grona odbiorców; 

• Patronem Medialnym PZMWiNW został portal nautyczny Yachtsmen.eu. Dzięki 

tej współpracy materiały redakcyjne i promocyjne docierały do środowiska związanego 

ze sportami wodnymi oraz turystyką i rekreacją wodną.  

 

Ponadto Związek realizował strategię komunikacji i promocji swojej działalności 

poprzez położenie głównego nacisku na tworzeniu atrakcyjnego i unikatowego 

kontentu (materiałów tekstowych, fotogalerii oraz filmów) i publikowaniu ich na 

własnych kanałach komunikacji obejmujących stronę www oraz media 

społecznościowe – facebook, twitter, instargam, youtube. Pod koniec sezonu 2021 

rozpoczęły się prace redakcyjne nad nową edycją oficjalnego magazynu PZMWiNW 

„KILWATER”, który będzie dystrybuowany (zarówno w wersji tradycyjnej - papierowej 

jak i elektronicznej) na imprezach i zawodach w nadchodzącym sezonie. Podjęto także 

prace redakcyjne nad dodatkową publikacją – obszerną broszurą pod nazwą 

„KILWATER EXTRA”, która jest poradnikiem dla osób poszukujących aktualnej wiedzy 

i przepisów w zakresie turystyki wodnej (patentów, licencji, rejestracji łodzi, 

przeglądów technicznych etc.). 

 

 

Warszawa, 29.06.2022 r.      Za Zarząd PZMWiNW 
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