REGULAMIN
STOPNIA INSTRUKTORA MOTOROWODNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO
I NARCIARSTWA WODNEGO
§1
INSTRUKTOR MOTOROWODNY PZMWiNW
1. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego prowadzi szkolenie na stopień
Instruktora motorowodnego.
2. Patent Instruktora motorowodnego PZMWiNW nadaje się osobom, które ukończyły
szkolenie i zdały egzamin końcowy na stopień instruktorski.
§2
TRYB I WARUNKI
UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA SZKOLENIA
NA STOPIEŃ INSTRUKTORA PZMWiNW
1. Do organizacji i realizacji szkolenia na stopień Instruktora Motorowodnego uprawniony jest
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz podmioty przez niego
upoważnione.
2. Szkolenie na stopień Instruktora PZMWiNW jest realizowane w formie zatwierdzonej przez
Prezydium Zarządu :
3. Biuro PZMWiNW przechowuje protokoły egzaminu i wnioski o nadanie patentu instruktora
motorowodnego oraz karty egzaminacyjne.
Pozostałe dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu przechowuje organizator
szkolenia przez okres 5 lat.
4. Egzaminy na patent Instruktora Motorowodnego PZMWiNW przeprowadzają Komisje
Egzaminacyjne zatwierdzone przez Prezydium PZMWiNW. Egzamin może hospitować
delegat wyznaczony przez Prezydium PZMWiNW.
5. Patent Instruktora motorowodnego wydaje biuro PZMWiNW po otrzymaniu protokołu
Komisji Egzaminacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami.
§3
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA
NA STOPIEŃ INSTRUKTORA MOTOROWODNEGO PZMWiNW
1. Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony
kandydat, który:
a. ukończył co najmniej 21 lat,
b. posiada przynajmniej średnie wykształcenie,
c. posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania
narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,
d. posiada stosowne referencje wystawione przez podmioty prowadzące szkolenia
motorowodne,
e. posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,
f. zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu o ile jest organizowany,
2. Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

a. pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz
motorowodnego sternika morskiego,
b. praktyczny sprawdzian umiejętności manewrowania jachtem motorowym.
3. Decyzję o dopuszczeniu do kursu podejmuje Kierownik Wyszkolenia Motorowodnego.
Kierownik Wyszkolenia Motorowodnego może odstąpić od sprawdzianu kwalifikacyjnego lub
jego części w sytuacji gdy warunki atmosferyczne lub inne czynniki obiektywne nie
pozwalają na jego przeprowadzenie. Jednakże stwierdzenie braków w tym zakresie w
trakcie trwania kursu może spowodować niedopuszczenie kandydata do egzaminu
końcowego.
4. W wyjątkowych sytuacjach gdy kandydat na szkolenie na stopień instruktora
motorowodnego nie spełnia kryteriów z §3 pkt. 1, Prezydium PZMWiNW może wyrazić
zgodę na jego uczestnictwo w tym szkoleniu.
§4
UPRAWNIENIA OSÓB POSIADAJĄCYCH
STOPIEŃ INSTRUKTORA PZMW i NW
1. Instruktor motorowodny PZMW i NW jest uprawniony do:
a. Prowadzenia szkolenia motorowodnego teoretycznego i praktycznego do posiadanego
patentu włącznie
b. Potwierdzania odbycia szkolenia.
c. Pełnienia funkcji członka i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na patenty i
licencje motorowodne po spełnieniu wymogów Rozporządzenia Ministra Sportu i
Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja
2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i
umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych
koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu i zweryfikowaniu przez Związek.
§5
OBOWIĄZKI INSTRUKTORA MOTOROWODNEGO PZMW i NW
Do podstawowych obowiązków Instruktora należy:
1) prowadzenie szkoleń i egzaminów (z uwzględnieniem pkt. 7) na patenty i licencje
motorowodne organizowanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego lub innych członków Związku, zgodnie z Programami Szkolenia PZMWiNW z
zachowaniem warunków bezpieczeństwa,
2) dokształcanie się poprzez udział co najmniej raz na dwa lata w kursach doskonalenia
Instruktorów organizowanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego,
3) Postępowanie zgodne z wymaganiami Kodeksu Etycznego Instruktora motorowodnego
– załącznik nr 1.
4) Podejmowanie działań wychowawczych wobec motorowodniaków i kandydatów na
motorowodniaków.
5) Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz podpisanie zobowiązania dojego
stosowania zgodnie z Przyrzeczeniem Instruktora - załącznik nr 2.
6) Przy wykonywaniu swoich zadań instruktor jest zobowiązany stosować się doaktualnych
przepisów państwowych i PZMWiNW oraz zasad dobrej praktykimotorowodnej

7) Instruktor Motorowodny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
zobowiązuje się do nie uczestnictwa w działaniach konkurencyjnych wobec PZMWiNW.
8) Regularnego opłacania składki rocznej w wysokości 30 zł. za rok kalendarzowy.
§6
UTRATA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA MOTOROWODNEGO PZMWiNW
Prezydium Zarządu PZMWiNW może pozbawić instruktora motorowodnego prawa do
uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych albo pozbawić instruktora motorowodnego
uprawnień, w szczególności w następujących przypadkach:
a)
b)
c)
d)

skazania instruktora prawomocnym wyrokiem za przestępstwo;
naruszenia przez instruktora obowiązków określonych w § 5 niniejszego Regulaminu,
ujawnienia nieprawidłowości w prowadzeniu przez instruktora egzaminów;
nie opłacenia składki rocznej w terminie do dnia 30 kwietnia, po uprzednim
upomnieniu wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod ostatni znany
adres Instruktora i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu do zapłaty.
§7
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program szkolenia na patent Instruktora PZMWiNW stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu.
2. Wytyczne dotyczące organizacji, przebiegu szkolenia oraz organizacji egzaminów stanowią
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Związek nie zwraca kosztów związanych z
udziałem Instruktora Motorowodnego PZMWiNW w przeprowadzanych egzaminach na
patenty i licencje motorowodne i są one zawarte w wynagrodzeniuInstruktora z tego tytułu.
3. Uprawnienia osób posiadających patent Instruktora Motorowodnego PZMWiNW nadane
przed wejściem w życie niniejszego regulaminu zachowują swoją ważność, pod
warunkiem podpisania zobowiązania, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu PZMWiNW.
Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Prezydium PZMWiNW w dniu 17.03.2022 r.

