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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

(druk nr 1362)

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ (Dz. U. z 2006 r. Nr

123, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 37a.
1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej

"uprawianiem turystyki wodnej", wymaga:
1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:
1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w

pomocniczy napęd mechaniczny;
2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych,

łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.

3. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m
lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu
kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

4. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na
jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których
prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów
przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez
prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie
dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
przeprowadzania szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego
odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej,
których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

6. Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie,
może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.

7. Dokument, o którym mowa w ust. 3, określający uprawnienia do prowadzenia określonej
wielkości jachtów żaglowych albo motorowych na określonych wodach wydaje właściwy
polski związek sportowy osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i umiejętności z
zakresu żeglarstwa oraz spełniającym inne wymagania określone w przepisach wydanych
na podstawie ust. 15.
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8. Jeżeli do uzyskania dokumentu, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest zdanie egzaminu
potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa,
egzamin ten przeprowadza właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zwany dalej "podmiotem
upoważnionym".

9. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, pobiera się opłatę, która stanowi
dochód właściwego polskiego związku sportowego lub podmiotu upoważnionego.

10. Za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, pobiera się
opłatę, która stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego.

11. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 9 i 10, nie może być wyższa niż:
1) 500 zł - za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
2) 50 zł - za wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 3

- przy czym opłaty dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu
o 50 %.

12. Właściwy polski związek sportowy prowadzi ewidencję wydanych dokumentów, o
których mowa w ust. 3, oraz gromadzi zaświadczenia ze zdania egzaminu będące
podstawą do wydania tych dokumentów.

13. [Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł
zawodowy trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej.] <Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej
prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie lub instruktorzy
właściwych polskich związków sportowych, według systemów szkoleń
zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.> System
szkolenia powinien uwzględniać zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
uprawnień określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 15.

14. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej, biorąc pod
uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

15. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie

uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa,
oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo
motorowych,

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
3) wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu,
4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za

czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3,
- biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi, konieczność zapewnienia jednolitego
sposobu prowadzenia egzaminu, zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu,
koszty poniesione przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony
oraz warunki wskazane w ust. 11.


