
    CENTRUM RATOWNICTWA I SPORTÓW WODNYCH LUBUSKIEGO  WOPR  
     ORAZ  POWIATOWY ODDZIAŁ  WOPR  ŚWIEBODZIN  
     ORGANIZUJE SZKOLENIA I KURSY   W  SEZONIE  2016 r. 

 STERNIK MOTOROWODNY  2016   
NIESULICE  k/ Świebodzina    40 km od Zielonej Góry 
Szkolenie na patent sternika motorowodnego  

1. Wymagania 
1.  Ukończony 14 rok życia; 

       2.   Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego 
       3.  Dostarczenie : zdjęcie x 1, dokument uprawniający do zniżki – legitymacje + 1 x kserokopia, 
             zezwolenie rodziców na przystąpienie do egzaminów (małoletni) 
 
2.   Uprawnienia  

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach 

wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 
3. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach 

motorowodnych o mocy silnika do 60 kW. 

 Cena kursu / szkolenia 
1.  Uczestnicy obozu CDKiT „Oświata” w Niesulicach ...........................450,00 zł 
2.  Uczniowie i studenci (ważna legitymacja)   ...................................... 550,00 zł  
3.  Ratownicy Lubuskiego WOPR (ważna legitymacja)  ....................... 500,00 zł 
4.  Pozostali  ...........................................................................................650,00 zł  
 

4.  Opłata przeznaczone dla PZM i NW: 
- opłata za przeprowadzenie egzaminu  .................................................250,00 zł 
- opłata za czynności związane z wydaniem patentu .............................. 50,00 zł 

 

* Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty dla PZMiNW  
  w  wysokości 50%  po  przedstawieniu kopii ważnej legitymacji. 

      Terminy zajęć praktycznych i egzaminów w Niesulicach : 
    I   turnus :  zajęcia praktyczne na wodzie 10/11/12.07.2016r.      13.07.2016r. –  egzamin 

     II  turnus :  zajęcia praktyczne na wodzie 23/24/25.07.2016r.      26.07.2016r. –  egzamin 

     III turnus :  zajęcia praktyczne na wodzie 05/06/07.08.2016r.      08.08.2016r. –  egzamin 
 
       

Egzamin i szkolenie odbędzie się przy min. 5 osobach w turnusie.  
    Ubezpieczenie :  we własnym zakresie. 

 Co zabieramy ze sobą?  : 
legitymację szkolną , dowód osobisty, numer PESEL ,  ubranie i obuwie sportowe, ubranie od deszczu i wiatru, 1 ciepły sweter 
lub 'polar", czapeczki z daszkiem od słońca, strój i ręcznik kąpielowy, kremy z filtrem UV, okulary p. słoneczne, odpowiednie 
podręczniki, 2 zdjęcia 

Wstępna rezerwacja: telefoniczne, e-mailem lub faxem,  
Rezerwacja miejsca osobiście:  podpisanie umowy, pobranie skierowania, wpłata zaliczki 

     Płatność  na konto z podaniem nazwy kursu, terminu i nazwiska uczestnika 

"Oświata" Spółdzielnia Pracy 50-079 Wrocław, ul. Kolejowa 36 
KONTO: BZ WBK SA Wrocław I/O Wrocław 59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 

 „Oświata”  53 –508 Wrocław  ul. Kolejowa 36     tel. 71 791-30- 92     
www.oswiata.wroc.pl 

 



Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania  
patentu sternika motorowodnego. 

1.  Wiedza teoretyczna: 

1) podstawy budowy jachtów motorowych; 

2) silniki i układy napędowe, w tym: 
 

a) budowa silników, 
b) obsługa i konserwacja silników, 
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników, 
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych; 

 

3) manewrowanie jachtem motorowym; 

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych; 

5) podstawy locji, w tym w szczególności: 

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, 
b) mapy i przewodniki, 

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne; 

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: 

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, 
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, 
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, 
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą", 
e) udzielanie pierwszej pomocy, 
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii; 

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: 

a) skala prędkości wiatru, 
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, 
c) komunikaty meteorologiczne; 

 

8) pomoce nawigacyjne; 

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem; 

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. 

2.  Umiejętności praktyczne: 

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: 

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, 

b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym 
 i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą", 

c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; 
 

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie; 

3) praca w charakterze członka załogi; 

4) podstawowe prace bosmańskie. 

 


