
Informacja o kursach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

Kursy zawodowe na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej 

organizowane przez Związek OSP RP w 2010 roku 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje kurs 
zawodowy na PATENT STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ.  

Patent uprawnia do: 

• kierowania małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 
m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 
pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba, bez 
ograniczeń mocy silnika, 

• kierowania łodzią przewozową o napędzie mechanicznym bez ograniczeń mocy 
silnika, 

• obsługi maszyn, urządzeń maszynowych i urządzeń napędowych na małych statkach  
i łodziach przewozowych o napędzie mechanicznym.   

Adresatami szkolenia są w szczególności: osoby podejmujące się obowiązku zabezpieczenia 
imprez sportowych i turystycznych na wodach śródlądowych, osoby wykonujące czynności 
ratownika w zespołach ratownictwa wodnego, a także trenera lub instruktora bądź opiekuna  
w zakresie sportów wodnych lub rekreacji wodnej, osoby wykonujące zadania wynikające ze 
stosunku pracy lub stosunków pokrewnych na małych statkach (łodziach motorowych) 
używanych do: przewozu osób lub rzeczy, kontroli, nadzoru, inspekcji, ratowania życia lub 
mienia, szkolenia, prewencji na wodach, rybactwa itp.  

Osoby te muszą posiadać zawodowe uprawnienia do kierowania małymi statkami 
(łodziami) oraz do obsługi ich maszyn napędowych – czyli patent żeglarski 
stermotorzysty żeglugi śródlądowej, wydany przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej na 
podstawie §§ 17 i 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.01.2003 r. w sprawie 
kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, 
poz. 427, z późn. zm.) oraz w związku z art. 35 ust. 7 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)     

 

Miejsce szkolenia: OSP Bysław, powiat Tuchola oraz OSP Nakło, powiat nakielski  
w województwie kujawsko-pomorskim. 

Bezpośredni organizator – Biuro ZOW ZOSP RP w Toruniu. 

 

Planowane są dwa turnusy po 24 uczestników w terminach: 

- I turnus  12-24.07.2010 r. 

- II turnus 02-14.08.2010 r. 

Turnus obejmuje 90 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń oraz około 30 godzin zajęć 
praktycznych. 

 

Wymagania: 

• ukończone 18 lat, 

• członkostwo w OSP – każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia „Karty 
zgłoszenia” i „Oświadczenia uczestnika” 

• wyciąg z dowodu osobistego (ksero), 



• wyciąg z pływania (zaświadczenie o nabytej praktyce pływania w łącznym wymiarze 
co najmniej 12 - miesięcy w charakterze członka załogi łodzi motorowej z napędem 
mechanicznym, używanej na wodach śródlądowych do innych celów niż uprawianie 
sportu i rekreacji, tj. np. do: przewozu osób lub rzeczy, asekuracji osób, 
zabezpieczenia robót, ratowania życia lub mienia, inspekcji, kontroli itp.). 
Zaświadczenie może wystawić osoba uprawniona do reprezentowania organu 
publicznego, instytucji lub organizacji bądź podmiotu gospodarczego, którego zadania 
statutowe wiązane są z realizowaniem tego typu działań na wodach śródlądowych. 

• świadectwo zdrowia (wg załączonego wzoru) wystawione przez lekarza 
uprawnionego do badań profilaktycznych pracowników (lekarz medycyny pracy), 

• świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (ksero), 

• 2 aktualne fotografie o wym. 2x 2,5 cm. 

 

Odpłatność od jednego uczestnika wynosi 465,- zł do wpłacenia na konto: 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, Kredyt Bank S.A. 
O/Toruń Nr konta 04 1500 1751 1217 5002 4976 0000 z dopiskiem „kurs stermotorzysty” - 
do dnia 02.07.2010 r. 

Odpłatność pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem. 

 

Kart ę zgłoszenia oraz Oświadczenie uczestnika prawidłowo wypełnione oraz dowód wpłaty lub 
jego kserokopię należy przesłać za pośrednictwem lub wiedzą właściwego Biura Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego do Działu Programowego Biura ZOSP RP w Warszawie ul. Oboźna 1, 
00-340 Warszawa, w terminie do 07.07.2010 r.  

Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona pierwszego dnia kursu. Uczestnik ma 
obowiązek dostarczyć organizatorowi wymagane kopie dokumentów (dowodu osobistego i 
świadectwa ukończenia szkoły – oryginały do wglądu), oryginał świadectwa zdrowia 
(obowiązujący druk w załącznikach), oryginał zaświadczenia o nabytej praktyce pływania 
(obowiązujący druk w załącznikach) oraz 2 aktualne fotografie. W przypadku stwierdzenia 
braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów, kandydat nie zostanie dopuszczony do 
udziału w kursie, bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty.  

Osoby, które prześlą zgłoszenia w terminie zostaną powiadomione o kwalifikacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego prosimy o czytelne wypełnienie kart zgłoszenia  
i podanie wymaganych informacji. 

 

W przypadku pytań organizacyjnych prosimy telefonować bezpośrednio do Działu Programowo-
Szkoleniowego Biura ZOSP RP, tel. 022/826-52-91 wew. 140, 120, 126 fax. 022/827 53 29, e-
mail: ps@zg.zosprp.pl. 

 

Załączniki:  

1. Karta zgłoszenia 

2. Oświadczenie uczestnika 

3. Świadectwo zdrowia pracownika statku żeglugi śródlądowej 

4. Zaświadczenie o wypływaniu (tj. odbytej praktyce pływania w charakterze członka 
załogi) 


