
Wytyczne i zalecenia sanitarne dotyczące egzaminów  

na uprawienia motorowodne 

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 i zgodą władz 

państwowych dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia motorowodne 

(patenty i licencje) przedstawiamy wytyczne i zalecenia sanitarne pozwalające zniwelować 

ryzyko zakażenia dla osób uczestniczących w ww. egzaminach. 

Wszelkie wytyczne i zalecenia należy bezwzględnie dostosować do przepisów 

obowiązujących w zakresie egzaminów: 

a) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie 

uprawiania turystyki wodnej. 

b) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie szczególnych warunków 

uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa i warunków 

kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu. 

I. Przed rozpoczęciem egzaminu 

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i 

zaleceniami: 

a) Każda osoba decydująca się na odbycie egzaminu musi zapoznać się z treścią 

ZAŁĄCZNIKA NR 1 (Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie 

na uprawnienia motorowodne). 

b) Każda osoba decydująca się na odbycie egzaminu musi zapoznać się z treścią 

ZAŁĄCZNIKA NR 2 (Oświadczenie osoby wchodzącej na teren ośrodka) i 

własnoręcznie go podpisać.  

c) Przed wejściem osoby na teren ośrodka (w wyznaczonym i potwierdzonym 

wcześniej terminie) wyznaczony pracownik ośrodka dokona pomiaru temperatury 

ciała każdej osoby uczestniczącej w egzaminie. W przypadku podwyższonej 

temperatury (powyżej 37 0C), osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu. 

d) Osoba dopuszczona do wejścia na teren ośrodka zostanie poinformowana przez 

pracownika ośrodka o szczególnych warunkach i procedurach przeprowadzenia 

egzaminu.  

e) Przed wejściem do ośrodka powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z 

płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się 

również przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich 

uczestników egzaminu. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka powinna 

zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę ochronną. Zaleca się, by dozowniki z 

płynem dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosze na śmieci były przed 

wejście do każdego pomieszczenia przeznaczonego do egzaminów. 

f) Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka powinna zadbać o zachowanie 

dystansu co najmniej 2 metrów od innych osób.  

 

 

 



II. Egzamin teoretyczny 

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i 

zaleceniami: 

a) Zaleca się wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz podzielenie pomieszczeń 

przeznaczonych do egzaminów na strefy tak, by ograniczyć do minimum 

konieczność przemieszczania się osób w dowolny sposób. 

b) Konieczne jest wyznaczenie odizolowanego miejsca, w którym przewodniczący 

komisji egzaminacyjnej będzie mógł dokonać czynności związanych z 

zatwierdzeniem, opatrzeniem datą, pieczęcią i podpisem dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia egzaminu.    

c) W pomieszczeniu przeznaczonym do egzaminu zaleca się zastosowanie pleksi 

ochronnej lub szyby oddzielającej komisję egzaminacyjną od osób przystępujących 

do egzaminu. 

d) Konieczne jest wyznaczenie bezpiecznego miejsca (najlepiej oddzielonego pleksi 

ochronną lub szybą), w którym zostanie sprawdzona indywidualnie tożsamość 

każdej osoby przystępującej do egzaminu z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności (jest to strefa wymagająca między innymi weryfikacji dokumentu 

tożsamości czy odsłonięcia twarzy). 

e) Stoliki przeznaczone dla osób przystępujących do egzaminu powinny być 

jednoosobowe. Pomiędzy każdym ze stolików powinien być zachowany dystans co 

najmniej 2 metrów. 

f) Materiały i arkusze odpowiedzi niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 

teoretycznego powinny być przechowywane w jednym, zabezpieczonym miejscu. 

Ww. materiały powinny być wydawane indywidualnie osobom przystępującym do 

egzaminu z zachowaniem procedur uwzględniających zniwelowanie kontaktu 

bezpośredniego z innymi osobami. 

g) Konieczne jest wyznaczenie odizolowanego miejsca (jak w podpunkcie b)), gdzie 

zostanie sporządzony protokół z egzaminu i inne konieczne dokumenty.  

h) W ośrodku zostaną wydzielone toalety dla uczestników egzaminu zabezpieczone w 

środki dezynfekcji. Zakazuje się udostępniania szatni i przebieralni dla uczestników 

egzaminu. 

i) Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w 

egzaminie (klamki, poręcze, blaty biurek i stołów, długopisy itd.) powinny być 

dezynfekowane po zakończeniu egzaminu dla danej grupy. 

III. Egzamin praktyczny 

Należy wprowadzić szczególne środki ostrożności zgodnie z poniższymi wytycznymi i 

zaleceniami:  

a) Konieczne jest wyznaczenie bezpiecznego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie 

miejsca egzaminu praktycznego (najlepiej oddzielonego pleksi ochronną lub szybą), 

w którym zostanie sprawdzona indywidualnie tożsamość każdej osoby 

przystępującej do egzaminu z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (jest 

to strefa wymagająca między innymi weryfikacji dokumentu tożsamości czy 

odsłonięcia twarzy). 



b) Elementy wyposażenia osobistego (między innymi niezbędny sprzęt asekuracyjny 

itd.) powinien być przed szkoleniem praktycznym poddany dezynfekcji i wydawany 

indywidualnie w wyznaczonym miejscu.  

c) Przed każdym wejściem na pokład jednostki lub na jednostce przeznaczonej do 

egzaminu powinien być umieszczony dozownik lub pojemnik z płynem 

dezynfekującym, ręczniki jednorazowe oraz kosz na śmieci. Zaleca się również 

przygotowanie ochronnych jednorazowych rękawiczek dla wszystkich uczestników 

zajęć. 

d) Każda osoba uczestnicząca w egzaminie praktycznym powinna zdezynfekować ręce i 

mieć założoną maseczkę ochronną i rękawiczki. 

e) Podczas egzaminu praktycznego zaleca się przebywanie na jednostce wyłącznie 

koniecznej liczby osób (do 4 wraz z egzaminatorami) umożliwiającej 

przeprowadzenie egzaminu praktycznego z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa.  

f) Elementy podlegające bezpośredniemu stykowi z rękoma osób uczestniczących w 

egzaminie praktycznych (relingi, kierownica, manetka itd.) powinny być 

dezynfekowane przed i po zakończeniu egzaminu dla danej grupy. 

VI. Realizacja ww. wytycznych i zaleceń sanitarnych 

a) Za realizację ww. wytycznych i zaleceń sanitarnych (przygotowanie środków 

dezynfekujących i innych materiałów sanitarnych, właściwe przygotowanie 

pomieszczeń i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów teoretycznych i 

praktycznych, poinformowanie osób uczestniczących w egzaminie o wprowadzonych 

procedurach itd.) odpowiada ośrodek przeprowadzający egzamin. 

b) Dla składu komisji egzaminacyjnej powinny zostać stworzone warunki wynikające z 

tego dokumentu, zapewniające bezpieczne przeprowadzenie egzaminów. 

Pracownicy ośrodków egzaminacyjnych powinni przekazać szczegółową wiedzę na 

temat wprowadzonych procedur, przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, a w 

razie potrzeby (uwag i zastrzeżeń przewodniczącego komisji) dokonać koniecznych 

modyfikacji. 

WAŻNE 1 

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii. Należy bezwzględnie przestrzegać tych przepisów. 
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WAŻNE 2 

Przypominamy, że działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można 

uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem. 
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