Podręcznik opracowany we współpracy z Bractwem Brygowym działającym przy STS „Fryderyk Chopin”.
Opracowanie graficzne, tekst i zdjęcie na okładce: Mateusz Potempski.
Żaglowiec jest własnością Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
tel. +48 22 619 02 83, 619 90 11, 619 28 90, faks +48 22 619 52 40
e-mail: dziekanat@ewspa.edu.pl
http://www.ewspa.edu.pl/
http://www.fryderykchopin.pl

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

2

tel. +48 22 536 70 70
faks +48 22 536 70 03
www.pot.gov.pl

STS Fryderyk Chopin
historia

STS „Fryderyk Chopin” jest najmłodszym polskim Żaglowcem. Został zbudowany w latach
1990-92 w Gdyńskiej stoczni “Dora”, na zlecenie Fundacji “Międzynarodowa Szkoła pod Żaglami”.
Pomysłodawcą i prezesem tej organizacji był Kapitan Krzysztof Baranowski, a jego bliskim
współpracownikiem oraz zastępcą Kapitan Ziemowit Barański. Projektantem “Chopina” jest
Zygmunt Choreń (autor takich jednostek jak „Pogoria” i „Dar Młodzieży”). Wizja była ambitna
i nowatorska - statek musiał być szybki, oryginalny, piękny, no i przede wszystkim doskonale
przystosowany do nauki i szkolenia młodzieży.
29 lutego 1992 roku STS “Fryderyk Chopin” był gotowy. Ze swoimi dwoma masztami urejonymi
jest jednym z największych brygów na Świecie (55,47 m). Posiada na każdym maszcie aż 6 rei, co jest
wielką rzadkością oraz rozwija duże prędkości - jest w stanie pływać pod żaglami nawet 14 węzłów.
Powierzchnia ożaglowania wynosi 1200 m2.
W 1 roku istnienia kierowany kolejno przez Kapitanów Krzysztofa Baranowskiego i Ziemowita
Barańskiego, „Chopin” wystartował w Regatach Columbus i zajął niespodziewanie wysokie,
odpowiednio 3 (I etap) oraz 5 (II etap), miejsce w klasie największych żaglowców.
Do 1996 roku „Fryderyk Chopin” pływał głównie po Bałtyku i Oceanie Atlantyckim realizując ideę
„Szkoły pod Żaglami”.
W 1997 roku statek przejął Kredyt Bank i utworzony został Armatorski Dom Bankowy, który stał
się nowym armatorem brygu.
W roku szkolnym 1998/99 odbyła się „Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami”. Jej bardzo ambitna
trasa biegła wokół Ameryki Południowej. Horn, najsłynniejszy przylądek Świata, niespełnione
marzenie wielu żeglarzy, został zdobyty 22 stycznia 1999 r. Rejs “Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami”
został uhonorowany prestiżową nagrodą “Rejs Roku”.
W 2000 roku nowym właścicielem i armatorem żaglowca została Europejska Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji w Warszawie, która posiada statek do dziś.
W 2001 roku „Chopin” startował w regatach The Cutty Sark Tall Ships’ Races zajmując wysoką
7 pozycję wśród żaglowców klasy „A”. Ponowny start żaglowca w regatach miał miejsce w roku 2007
i 2009. Zajął wówczas odpowiednio 6 oraz 13 miejsce.
Obecnie STS „Fryderyk Chopin” nadal służy młodzieży, a na jego pokładzie organizowane są
„Szkoły pod Żaglami”, „Rejsy Architektów”, „Akademie pod Żaglami”, rejsy „Baltic University Programme”,
oraz rejsy szkoleniowe dla miłośników „wielkich żagli”.
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STS Fryderyk Chopin
dane techniczne

•

Lata budowy: 1990-1992

•

Konstruktor: Zbigniew Choreń

•
•

Budowniczy: Stocznia “Dora”, Gdynia
Materiał konstrukcyjny: stal

•

Tonaż: 306 BRT, wyporność: 400 ton

•

Armator: EWSPA w Warszawie

•

Port macierzysty: Szczecin (Polska)

•

Pierwszy Kapitan: Ziemowit Barański

•

Obecny Kapitan: Andrzej Mendygrał

•
•

Typ ożaglowania: bryg
Powierzchnia całkowita żagli: 1 200 m2

•

Ilość żagli: 21

•

Powierzchnia żagli na bukszprycie: 290 m2

•

Powierzchnia żagli rejowych: 632 m2

•

Długość całkowita: 55,47 m

•

Długość kadłuba: 44,06 m

•

Długość bukszprytu: 10,23 m

•

Szerokość maksymalna: 8,71 m

•
•

Wysokość masztów od pokładu: 36,2 m
Zanurzenie maksymalne: 4,2 m

•

Prędkość maksymalna pod żaglami: 14 w.

•

Prędkość maksymalna na silniku: 12 w.

•

Silnik: 538 kM “Scania”

•

Załoga maksymalnie: 50 osób

•

Autonomiczność żeglugi: 100 dni

Armatorska strona żaglowca: www.fryderykchopin.pl

4

5

6

7

8

9

10

Regulamin S!uzby Pok!adowej
na zaglowcu STS Fryderyk Chopin

1.

Postanowienia ogólne
„Fryderyk Chopin” jest zarejestrowany jako jacht żaglowo-motorowy i jako taki podlega przepisom odnoszacym
się do jednostek sportowych. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o Regulamin Służby Morskiej Statku
Sportowego z roku 1972 (Zarz. Nr 25 Przew. GKKFiT), Kodeks morski, dobrą praktykę morską i zwyczaje
żeglarskie.
1.1. Regulamin Służby określa zasady organizacji życia i przebieg służby na pokładzie Żaglowca „Fryderyk
Chopin”
1.2. W zwiazku z charakterem jednostki wszyscy okrętujący na pokład zwani są Załogą.
W zależności od kwalifikacji i pełnionej funkcji w skład Załogi wchodzi: załoga zawodowa (kadrowa),
szkieletowa (instruktorzy pokładowi), nauczycielska (tutorzy, nauczyciele, wychowawcy), szkolna
(akademicka) i załoga turystyczna. Wszyscy członkowie Załogi powinni zawsze pamiętac, że wygląd
żaglowca oraz postawa i zachowanie się każdego z nich na pokładzie i lądzie świadczy o polskim
żeglarstwie.

2.

Załoga zawodowa (kadrowa)
2.1. W skład załogi zawodowej wchodzą: Kapitan, oficerowie wachtowi, mechanik, motorzysta-elektryk,
bosman i kucharz. Nie wszyscy musza być zatrudnieni przez Armatora – czasokres i formę zatrudnienia
oraz zasady wynagrodzenia określa umowa między członkiem załogi i Armatorem.
2.2. Armator (właściciel) statku wyznacza Kapitana, który przejmuje dowodzenie jednostki z chwilą
podpisania odpowiedniego wpisu do dziennika okrętowego. Wpis zawiera datę i godzinę oraz miejsce
przekazania osoby przekazujacego i przejmujacego oraz stan żaglowca i jego dokumentów. Kapitan
swoją postawą i kompetencjami powinien dawać dobry przykład pozostałym członkom załogi.
2.3. Kapitan dowodzi jachtem, jest przełożonym wszystkich zaokrętowanych osób, dba o bezpieczeństwo
żaglowca i załogi, stwarza właściwą atmosferę i realizuje program rejsu.
2.4. Pierwszy oficer jest zastepcą kapitana, kieruje działem pokładowym, prowadzi dokumentację rejsu,
załatwia sprawy formalne, codziennie wpisuje do dziennika i informuje kapitana o stanie wody i paliwa.
Szczegółowe obowiązki pierwszego oficera zawarte są w dokumencie „Zakres obowiazków oficera
wachtowego”.
2.5. Oficer wachtowy pełni służbę wachtową na morzu i w portach oraz sprawuje opiekę nad działem
pokładowym powierzonym mu przez kapitana (obrona przeciwpożarowa itp.). Szczegółowe obowiazki
oficera wachtowego zawarte są w dokumencie „Zakres obowiazków oficera wachtowego”.
2.6. Mechanik jest kierownikiem działu maszynowego, podlega bezpośrednio kapitanowi, kieruje pracą załogi
maszynowej odpowiada za stan techniczny i działanie wszystkich urządzeń mechanicznych
i elektrycznych statku oraz wszystkich instalacji. Odpowiada za gospodarkę paliwem i olejami oraz za
przestrzeganie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza i prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji. Szczegółowe obowiązki mechanika zawarte są w dokumencie „Zakres obowiazków
mechanika”.
2.7. Motorzysta-elektryk podlega bezpośrednio mechanikowi, pełni wachtę na zmiane z mechanikem,
odpowiada za urządzenia elektryczne. Szczegółowe obowiazki motorzysty-elektryka zawarte są
w dokumencie „Zakres obowiazków motorzysty-elektryka”.
2.8. Bosman podlega bezpośrednio kapitanowi, kieruje pracami pokładowymi załogi, odpowiada za stan
i konserwację całego żaglowca z wyjątkiem siłowni i czystość na pokładzie. Szczegółowe obowiazki
bosmana zawarte są w dokumencie „Zakres obowiazków bosmana”.
2.9. Kucharz podlega bezpośrednio kapitanowi, kieruje pracą wachty gospodarczej w kuchni. Odpowiada za
przygotowanie i wydawanie na czas posiłków, sporządzanie list prowiantowych i zaopatrzenie statku
w żywność oraz jej właściwe przechowywanie. Dba o czystość kuchni, pentry, chłodni i magazynów
prowiantowych. Szczegółowe obowiazki kucharza zawarte są w dokumencie „Zakres obowiazków
kucharza”.
2.10. Członkowie załogi zawodowej w razie potrzeby biorą udział w pracach poza swoimi działami.
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3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Pozostali członkowie załogi.
Załogę szkieletową (instruktorską) dobiera kapitan spośród młodzieży znającej żaglowiec, umiejącej go
obsługiwać, a zatwierdza Armator.
Załogę nauczycielską formuje Armator w zależności od potrzeb (Szkoła pod Żaglami, Akademia pod
Żaglami, rejsy specjalne) spośród renomowanych wykładowców i wychowawców.
Załogę szkolną stanowią uczniowie, studenci i wszyscy pozostali członkowie załogi pełniący odpowiednie
funkcje przydzielone im przez kapitana lub nie pełniący funkcji (goście). Załoga szkolna dzieli się na trzy
lub cztery wachty. Na czele wachty stoi oficer wachtowy, który do pomocy ma starszego wachty. Starszy
wachty jest mianowany przez pierwszego oficera jako najbardziej doświadczony spośród żeglarzy swojej
wachty, Pomaga oficerowi w organizacji pracy wachty, przydziela stanowiska podczas wacht morskich
i portowych.
Załogę turystyczną stanowią wszystkie osoby uczestniczące w rejsie turystycznym. Organizacja załogi
turystycznej jest każdorazowo ustalana przez kapitana wg wytycznych Armatora.
W razie potrzeby Armator angażuje lekarza na czas rejsu lub określony czsokres. Obowiązki lekarza ustala
kapitan wg wytycznych Armatora.

4.

Zaokrętowanie i wyokrętowanie.
Zaokrętowanie członka załogi następuje po przyjęciu na statek przez kapitana i zdaniu do depozytu
odpowiednich dokumentow osobistych (paszport, książeczka żeglarska itp.) i wpisaniu na listę załogi (do
dziennika jachtowego). Wyokrętowanie nastepuje z chwilą zwrócenia członkowi załogi jego dokumentow
i dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku. W trakcie zaokrętowania cała załoga podlega władzy
dyscyplinarnej kapitana i tylko kapitan może wyrazić zgodę na wyokrętowanie lub opuszczenie statku
przez kogokolwiek z załogi.

5.

Dyscyplina
Każdy członek załogi zgodnie z ustalonym przez kapitana porządkiem służby ma obowiazek
wykonywania wszystkich czynności wynikajacych z wyznaczonych mu funkcji oraz stanowisk alarmowych
i manewrowych.
W czasie zaokrętowania członek załogi obowiązany jest do niezwłocznego i ścisłego wykonywania
poleceń i zarządzeń kapitana i oficera wachtowego, w czasie służby i poza służbą na jachcie i poza
jachtem. Członkom załogi nie wolno przechowywać i spożywać alkoholu bez wiedzy kapitana.
Obowiązuje także bezwzględny zakaz posiadania i używania środków odurzających. Pod pokładem
i w kabinie radiowo-nawigacyjnej obowiazuje ścisły zakaz palenia papierosów.
Zarządzenia polecenia i rozkazy dotyczące żeglugi i służby morskiej są ostateczne i podlegają
natychmiastowemu wykonaniu. Od polecenia wydanego przez oficera wachtowego - pod warunkiem
natychmiastowego wykonania tego polecenia – przysługuje prawo odwołania się do kapitana, który
rozstrzyga ostatecznie. Nie podporządkowanie się tym zasadom skutkuje wyokrętowaniem w najbliższym
porcie i odesłanie członka załogi do miejsca zamieszkania na własny koszt.
Na pokładzie obowiązuje nieprzerwana służba przez 24 godziny. Kapitan ustala godzinowy rozkład
i stanowiska manewrowe dla poszczególonych wacht. W zasadzie obowiązuje służba w systemie 3 wacht
t.j. w godzinach:
lub w godzinach:
00.00 – 04.00
00.00 – 04.00
04.00 – 08.00
00.00 – 08.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
12.00 – 14.00
12.00 – 16.00
14.00 – 16.00
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
20.00 – 24.00
20.00 – 24.00
Służba wachtowa (pokładowa i maszynowa) oraz służba pozostałych członków załogi zawodowej
(bosman, kucharz, lekarz itp.) niezależnie od pory jej pełnienia (dzień, noc, dni świateczne, dni
powszednie) ma w rozumieniu niniejszego Regulaminu charakter normalnej pracy i nie przysługuje za nią
dodatkowe wynagrodzenie (nadgodziny, praca w dni świąteczne itp.).
Każdy członek załogi szkolnej obowiązany jest do przestrzegania norm określonych niniejszym
regulaminem, a w szczególności:
- przestrzegać obowiazującego planu dnia,
- rzetelnie pełnić służbę wachtową,
- rzetelnie wypełniać obowiązki podczas wachty gospodarczej, prac bosmńskich i porządkowych,

4.1

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

12

5.6.

5.7.

6.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

- regularnie uczęszczać na zajęcia.
Członkowie załogi turystycznej obowiązani sa do przestrzegania zarządzeń kapitana dotyczących
organizacji, porządku, bezpieczeństwa żeglugi i przepisów portowych dla danego rejsu.
W przypadku nieprzestrzegania w/w obowiązków w stosunku do załogi szkolnej, szkieletowej
i zawodowej kapitan statku może stosować poniższe kary:
- Upomnienie,
- Nagana publiczna (na zbiórce załogi),
- Zakaz opuszczania statku na określony czas podczas postoju,
- Dodatkowe prace (w przypadku niewywiązywania się z tych prac w normalnym trybie),
- Wydalenie ze statku (w morzu pozbawienie praw członka załogi). Powyższa kara może być stosowana
w przypadku osób rażąco nieprzystosowujących się do wymogów dot. nauki i dyscypliny pokładowej
(patrz też pkt. 5.3.)
W przypadku wzorowego pełnienia służby i osiagania dobrych wyników w nauce Kapitan może stosować
poniższe nagrody dla załogi szkolnej:
- Pochwała publiczna (na zbiórce załogi),
- Anulowanie kar z poprzednie przewinienia,
- Przyznanie dodatkowych dni wolnych podczas postoju statku w porcie,
- Pisemna pochwała skierowana do szkoły macierzystej i rodziców.
Szkolenie
Każdy uczestnik rejsu szkoleniowego powinien podnosić swoje kwalifikacje żeglarskie, uczestnicząc
aktywnie w prowadzonym szkoleniu oraz samodzielnie, korzystając z dostępnych pomocy.
Obowiązkiem każdego uczestnika rejsu szkoleniowego jest, jak najszybciej po zaokrętowaniu, poznanie
swoich obowiązków, a także samego jachtu. Trzeba znać dokładnie:
- przeznaczenie i rozmieszczenie wszystkich lin olinowania ruchomego,
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i p. poż.,
- dane techniczne jachtu.
Znajomość olinowania jest egzekwowana przez pierwszego oficera, bosmana, oficerów wachtowych.
Do dyspozycji uczestników jest biblioteka szkoleniowa, którą opiekuje się wyznaczony na czas rejsu
bibliotekarz.
Korzystanie w celach szkoleniowych z pomocy nawigacyjnych, z biblioteki nawigacyjnej oraz z instrukcji
urządzeń nawigacyjnych i radiowych jest możliwe za zgodą oficera jedynie w kabinie radiowej,
nawigacyjnej lub klasie, o ile jest w tym czasie wolna.
Wymogi bezpieczeństwa (dotyczą zarówno załóg szkolnych, jak i turystycznych)
Po zaokrętowaniu każdy członek załogi musi zapoznać się z rozkładem alarmowym, oraz instrukcją
przeciw pożarową, wyjściami awaryjnymi i sprawdzić pas ratunkowy, a członkowie załóg szkolnych także
dopasować pasy bezpieczeństwa.
Wejście na maszty i bukszpryt jest dozwolone jedynie za zgodą bosmana lub oficera wachtowego
pełniącego wachtę (morską lub portową). Przy pracach na masztach, bukszprycie i za burtą obowiązuje
używanie pasów bezpieczeństwa.
Nikt nie może zejść z wachty morskiej, dopóki oficer wachtowy nie sprawdzi obecności wszystkich swoich
żeglarzy.
Na pokładzie należy poruszać się ostrożnie, nie biegać, nie ślizgać się, trzeba uważać na nisko zawieszone
bloki, niskie drzwi, wysokie progi (na których nie wolno stawać, tylko przekraczać), na strome schody, nie
wolno siadć na tratwach ratunkowych i trzymać się ich zamków (haków odrzutnych).
Przy manewrach dochodzenia i odchodzenia od nabrzeża, wyskakiwanie na brzeg jest dozwolone jedynie
na polecenie kapitana lub oficera. Zakazuje się wychylania za burtę.
Przed odknagowaniem jakiejkolwiek liny, należy wiedzieć, do czego ona służy. Na pokładzie powinno się
używać obuwia sznurowanego lub innej konstrukcji, lecz dobrze trzymającego stopę. Nie wolno
manipulować jakimkolwiek urządzeniem mechanicznym, elektrycznym, nawigacyjnym i radiowym bez
uprzedniego przeszkolenia.
Przebywanie w kabinie nawigacyjnej, maszynowni, kabinie radiowej jest dozwolone tylko w celach
służbowych.
Na jacht wchodzi się i wychodzi jedynie przez trap.
Załogom szkolnym zakazuje się bezwzględnie noszenia podczas rejsu obrączek, pierścionków i innych
ozdób. Długie włosy powinny być ciasno i wysoko spięte.
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8.

Alarmy, manewry i zbiórki.
Cała załoga ma obowiązek znać rozkład funkcji alarmowych i uczestniczyć w alarmach ćwiczebnych
przewidzianych przepisami. W szczególności należy przed wyjściem w kolejny rejs przeprowadzić szkolenie
alarmowe, przećwiczyć alarmy do żagli (z opanowaniem chodzenia po rejach), alarm opuszczenia statku
i w zależności od warunków na morzu pełny lub częściowy (bez zrzucenia pontonu na wodę) alarm „człowiek za
burtą”.
8.1. Określa się następujące alarmy związane z bezpieczeństwem załogi i jachtu oraz przypisane im sygnały:
- Alarm do żagli lub zbiórka
___________
- Alarm generalny; opuszczenia statku, człowiek za burtą, wodny
…….. _____
- Alarm pożarowy
.. _________
- Alarm manewrowy
. __ . __ . __
Rozkład alarmów wywieszony jest w klasie na korytarzach i w kabinie nawigacyjnej.
8.2. W odpowiednim czasie przed planowanym alarmem manewrowym kapitan lub oficer wachtowy
zawiadamia mechanika przygotowuje jacht do manewrów, sprawdza kotwicę, ster, telegraf maszynowy,
syrenę rozgłośnię manewrową, radiotelefon UKF, zegary, informuje załogę o wymaganym stroju. Bosman
sprawdza klar na pokładzie i w pomieszczeniach. Mechanik i motorzysta przygotowują siłownię, w razie
konieczności podgrzewają silnik główny.
8.3. Alarm manewrowy ogłasza kapitan:
- pierwszy oficer dowodzi na dziobie,
- bosman obsługuje kotwice i kabestan dziobowy, mechanik i motorzysta zajmują stanowiska
manewrowe,
- I wachta staje w szeregu na lewej burcie przed fokmasztem, na komendę obsługuje cumy i szpringi
dziobowe oraz rzutki, wystawia „desant dziobowy". Przy manewrach żaglami I wachta obsługuje liny
zgodnie ze schematem ustalonym przez kapitana i wywieszonym w kabinie nawigacyjnej.
- III wachta staje w szeregu na lewej burcie na śródokręciu, na komendę obsługuje odbijacze na całej
burcie. Przy manewrach żaglami obsługuje liny zgodnie ze schematem ustalonym przez kapitana
i wywieszonym w kabinie nawigacyjnej.
- II wachta staje w szeregu na lewej burcie na pokładzie rufowym, na komendę obsługuje cumy
i szpringi rufowe, rzutki, kabestany rufowe, oraz bandery, wystawia „desant rufowy". Przy manewrach
żaglami obsługuje liny zgodnie ze schematem ustalonym przez kapitana i wywieszonym w kabinie
nawigacyjnej.
Po zakończeniu manewrów wszyscy wracają na swoje stanowiska czekając na odbój alarmu. Z alarmu
manewrowego mogą być wyjątkowo zwolnieni żeglarze z wachty kuchennej, lub gospodarczej zajęci
w kuchni, lub przy innych przydzielonych obowiązkach.
8.4. Na początku rejsu przed przystąpieniem do manewrów na żaglach oficerowie i bosman przeprowadzają
wachtami szkolenie w pracy przy żaglach. Wszystkie komendy podczas manewrów wydawane przez
kapitana adresowane są do oficerów lub osób odpowiedzialnych za obsługę danego stanowiska, którzy
maja obowiązek potwierdzić je głosem lub przez podniesienie ręki.

9.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

Rozkład służb
Ustala się następujące rodzaje wacht:
- wachta morska,
- wachta kotwiczna,
- wachta gospodarcza i/lub kuchenna,
- wachta portowa.
Obowiązujący rozkład dnia w morzu i w porcie oraz grafik wacht morskich i kuchennych wywieszany jest
w mesie załogowej i kabinie nawigacyjnej.
Zmiany w rozkładzie dnia, wacht i służb ustala kapitan.
Za przestrzeganie porządku dnia odpowiada odpowiedni oficer wachtowy.

10. Wachta morska

10.1. Wachta morska rozpoczyna się zbiórką na nawietrznej przy stanowisku manewrowym, 5 minut przed
zmianą, przydzieleniem stanowisk przez starszego wachty i udzieleniem instrukcji przez oficera. Na
zbiórkę należy stawić się w odpowiednim do pogody stroju, o warunkach atmosferycznych informuje
żeglarz budzący wachtę. Na wachcie żeglarze noszą pasy bezpieczeństwa.
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10.2. Oficer wachtowy pełniący wachtę nawigacyjną prowadzi samodzielnie jacht. Oficer powinien cały czas
przebywać na pokładzie, może jedynie na krótko schodzić do kabiny nawigacyjnej, jeżeli jest to
rzeczywiście niezbędne, gdy nie może wyręczyć się starszym wachty lub asystentem nawigacyjnym.
Objęcie i przekazanie służby powinno nastąpic o godzinie wyznaczonej w rozkładzie wacht.
Oficer przekazujący jacht oficerowi wachty obejmującej służbę obowiązany jest:
- określić na mapie pozycję jachtu o godzinie wyznaczonej na zmianę wachty,
- zapoznać obejmującego służbę z sytuacją jachtu na morzu i położeniem znaków, świateł
nawigacyjnych i statków w zasięgu widiczności,
- przekazać instrukcje kapitana co do dalszego toku służby i żeglugi,
- zwrócić uwagę na okoliczności mogące mieć wpływ na dalszy bezpieczny przebieg żeglugi.
10.3. Za moment przekazania wachty uznaje się nie moment zmiany żeglarzy na stanowiskach, lecz moment,
w którym oficer wachty wstępującej stwierdza, że uzyskane od poprzednika informacje (aktualna pozycja,
sytuacja na morzu, warunki pogodowe, polecenia kapitana itp.) są wystarczające do prowadzenia dalszej
bezpiecznej żeglugi i wypowiada formułę:
„przyjąłem wachtę”
Oryginał dziennika jachtowego wypełnia osobiście oficer wachtowy. O każdym przekazaniu służby
powinien być dokonany zapis w dzienniku z określeniem pozycji jachtu.
10.4. Podczas wachty morskiej żeglarze obsadzają następujące stanowiska: sternik, 2 obserwatorów „na oku",
asystenci nawigacyjni. Pozostali żeglarze wykonują inne prace. Rotacja na stanowisku sternika i „na oku"
następuje co 1 godzinę, asystenci nawigacyjni wg dyspozycji oficera wachtowego.
10.5. Podczas pełnienia wachty nawigacyjnej zejść pod pokład można tylko w celach służbowych, na polecenie
oficera lub starszego wachty.
10.6. Zdający wachtę na sterze przekazuje informacje o zachowaniu się jachtu, reagowaniu na wychylenia steru
i wypowiada formułę:
„zdaję ster, kurs”
Przyjmujący wachtę głośno powtarza:
„przejmuję ster, kurs”
Sternik powtarza głośno wszystkie komendy wydane na ster.
10.7. Zdający wachtę „na oku" informuje swojego następcę o zaobserwowanych i zameldowanych obiektach
w swoim sektorze. Służbę „na oku" pełni się bez rozmów stojąc twarzą w stronę dziobu. Miejsce wyznacza
oficer wachtowy. Meldunki składa się oficerowi wachtowemu. W nocy obowiązuje przypinanie się pasem
bezpieczeństwa do relingu.
10.8. Asystent nawigacyjny uczy się pełnienia wachty nawigacyjnej pod okiem oficera wachtowego. Prowadzi
zapisy w brudnopisie dziennika jachtowego, odczytuje wskazania przyrządów, dokonuje namiarów,
określa pozycje, prowadzi nakresy na mapie.
10.9. Przed zakończeniem wachty starszy wachtowy sprawdza pełny klar na pokładzie i w pentrze.
10.10. Starszy wachty pełniący wachtę świtową budzi wachtę kuchenną i kucharza wg dyspozycji.
10.11. Podczas posiłków, oficera wachtowego, pełniącego wachtę nawigacyjną zastępuje inny oficer, pozostali
żeglarze wymieniają się w zależności od warunków żeglugi, na polecenie oficera.
10.12. Do posługiwania się radarem mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające świadectwa
obserwatorów radarowych.
10.13. Do posługiwania się radiotelefonami mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające świadectwo
radiotelefonisty w służbie morskiej.
10.14. Podczas wachty morskiej oficer wachtowy obowiązany jest prowadzić żeglugę stosownie do napędu
jachtu i odpowiada za:
- utrzymywanie odpowiedniej szybkości i stałej gotowości jachtu do wykonania wszelkich niezbędnych
manewrów,
- prawidłowe sterowanie i wykonywanie manewrów,
- stałe obserwowanie sytuacji na morzu,
- prowadzenie nawigacji i określania pozycji statku.

11. Wachta kotwiczna.

11.1. Wachty kotwiczne pełni się według rozkładu wacht nawigacyjnych.
11.2. W czasie wachty kotwicznej oficer wachtowy obowiązany jest zapewnić bezpieczny postój na
kotwicowisku oraz gotowość jachtu do podniesienia kotwicy i podjęcia żeglugi odpowiadając za stałe
dozorowanie łańcucha kotwicznego obserwowanie sytuacji na morzu.
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11.3. Obowiązkiem wachty jest obserwacja sytuacji na wodzie, sprawdzenie pozycji i kontrola, czy kotwica
trzyma (przy użyciu- sondy ręcznej), kontrola oświetlenia, nasłuch radiotelefonu UKF.
11.4. W normalnych warunkach wachtę pełni oficer oraz dwóch żeglarzy zmieniających się co godzinę.

12. Wachta portowa

W czasie wachty portowej oficer wachtowy obowiązany jest zapewnic bezpieczny postój jachtu w porcie
i odpowiada za zorganizowanie odpowiedniego dozoru nad statkiem oraz stwierdza czy osoby zamierzające
wejść na pokład lub go opuścić otrzymały na to zgodę kapitana.
12.1. Wachtę portową pełni się wg rozkładu wacht morskich lub wg zarządzenia kapitana.
12.2. Oficer wachtowy zastępuje kapitana i I oficera w razie ich nieobecności (bez prawa zmiany ich zarządzeń),
przyjmuje przedstawicieli władz portowych, innych urzędników, interesantów i gości. Podczas dnia oficer
służbowy powinien w zasadzie przebywać na pokładzie stosownie ubrany, w nocy śpi w ubraniu, gotowy
na każde wezwanie. Dopilnowuje, by mesy, salon i kabina nawigacyjna były w porcie idealnie sklarowane,
dba o punktualne budzenie kucharza, bosmana i innych członków załogi stałej zgodnie z wydanymi
dyspozycjami. Przed wyjściem jachtu w morze bierze czynny udział w przygotowaniach do manewrów,
przygotowuje mapy i inne pomoce nawigacyjne.
12.3. Zadania wachty portowej są następujące:
- czuwanie nad bezpiecznym zacumowaniem jachtu, w razie potrzeby wybieranie
lub luzowanie cum i szpringów, sprawdzanie odbijaczy,
- kontrola ruchu osób wchodzących na pokład i opuszczających jacht,
- obserwowanie ruchu statków w pobliżu miejsca zacumowania, oddawanie honorów banderą,
nasłuchu radiotelefonu UKF,
- zapalanie i gaszenie świateł postojowych,
- stawianie i opuszczanie bandery i gali flagowej,
- utrzymywanie pełnego klaru na pokładzie,
- oprowadzanie gości po jachcie.
12.4. Natychmiast po zacumowaniu i wystawieniu trapu wachta obsadza stanowisko trapowego. Rozkład
wacht przy trapie ustala starszy wachty. Od podniesienia bandery do ciszy nocnej trapowy pełni wachtę
odpowiednio ubrany. Trapowy stoi przy trapie twarzą do bandery, nie siada, nie opiera się o reling. Jego
zadania to:
- zwracanie uwagi na prace cum i odbijaczy,
- kontrola osób wchodzących i wychodzących ze statku,
- oddawanie honorów gwizdkiem trapowym (świst bosmański).
Trapowy może oddalić się od trapu jedynie w celu zawiadomienia oficera służbowego o przybyciu osób
urzędowych lub gości, lub w celu oddania salutu banderą, jeżeli sytuacja tego wymaga.
12.5. Zejście na ląd kogokolwiek z wachty portowej wymaga zgody kapitana. Oficera wachtowego może
zastąpić jedynie inny oficer wachtowy.

13. Wachta kuchenna i/lub gospodarcza

13.1. Wachta trwa 24 godziny, zmiana następuje o godzinie 21.00 lub wg zarządzenia kapitana. Zbiórka do
zdania i przekazania wachty odbywa się przed kuchnią.
13.2. Zadania wachty są następujące:
- utrzymanie porządku w pentrze, mesach i innych pomieszczeniach statku
- pomoc kucharzowi przy przygotowywaniu posiłków, ich wydawanie w mesach,
- sprzątanie po posiłkach, zmywanie naczyń,
- utrzymywanie czystości w pentrze, mesach i innych pomieszczeniach statku,
- praca przy przeglądach prowiantu, sprzątanie chłodni i magazynu prowiantowego,
- wydawanie wody słodkiej przy jej racjonowaniu.
13.3. Przy pracy należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny (czysty, zadbany strój, czystość rąk, paznokci).
13.4. Zwraca się uwagę na oszczędzanie wody słodkiej podczas zmywania naczyń.

14. Sprzątanie

14.1. W celu utrzymania czystości, cały jacht sprząta się zgodnie z rozkładem dnia przy czym każdy członek
załogi szkolnej, ma przydzielony sektor sprzątania ogłoszony w postaci grafiku (planu) sprzątania.
14.2. Każdy członek załogi zobowiązany jest utrzymać czystość i porządek na swojej koi i w jej pobliżu.
Wyznaczone sektory sprzątania nie obejmują kabin całej załogi. Pomieszczenia te sprzątają ich
mieszkańcy.
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14.3. Zakazuje się wyrzucania za burtę śmieci i odpadków w portach, kanałach, na wodach wewnętrznych
i przybrzeżnych, a na pełnym morzu dopuszcza się wyrzucanie odpadków zgodnie z instrukcją dot.
postępowaniem z odpadkami.

15. Higiena

15.1. Spożywanie posiłków odbywa się jedynie w czasie określonym w rozkładzie dnia. Wachta nocna (24.00 04.00) otrzymuje kolację nocną. Zabrania się kategorycznie przechowywania łatwo psującej się żywności
w kabinach. Posiłki wydawane są w godzinach ustalonych w rozkładzie dnia. Szczegółowy plan posiłków
dla danego rejsu ustala każdorazowo kapitan. Standard posiłków dostosowany jest do możliwości
zaopatrzenia statku. Pieczywo jest wypiekane codziennie na statku. Wartość kaloryczna odpowiada
normom dla osób pracujących fizycznie.
15.2. Plan korzystania z łazienek i sanitariatów ustalany jest dla każdego rejsu w zależności od jego charakteru.
15.3. W czasie rejsu należy oszczędzać wodę słodką. Podczas dłuższych pobytów w morzu woda słodka może
być racjonowana według zarządzenia pierwszego oficera.
15.4. W porcie miejsce do suszenia upranej bielizny i przemoczonych ubrań wyznacza oficer wachtowy.
15.5. Przy objawach choroby morskiej nie należy używać umywalek i ustępów. Miejscem zaleconym do
wymiotowania jest burta zawietrzna na śródokręciu lecz z zachowaniem ostrożności (używać pasa
bezpieczeństwa). Nie należy wstydzić się objawów choroby morskiej, natomiast obowiązkiem każdego
jest podejmowanie wyznaczonych mu zadań.
15.6. Wszelkie skaleczenia, obrażenia i dolegliwości należy zgłaszać oficerowi wachtowemu lub lekarzowi.
Obsługiwać apteczkę mogą jedynie osoby wyznaczone.

16. Strój i ekwipunek osobisty

16.1. Każdy członek załogi powinien mieć stój odpowiedni do trasy rejsu, na różne okazje i warunki
klimatyczne.
16.2. Strój całej załogi oraz funkcyjnych podczas wchodzenia i wychodzenia z portów, w czasie postoju, wyjścia
na ląd oraz przy uroczystych okazjach określa, w zależności od pogody i sytuacji, kapitan lub pierwszy
oficer.
16.3. Każdy uczestnik rejsu szkolnego musi posiadać niezbędny ekwipunek osobisty. Na jachcie nie ma miejsca
na walizki. Należy się spakować w worek żeglarski lub miękką turystyczną torbę.

17. Ceremoniał morski, zwyczaje, tradycje.

17.1. Jacht będący w kampanii nosi banderę od godz. 08.00 czasu lokalnego do momentu zachodu słońca.
W razie potrzeby banderę podnosi się niezależnie od pory dnia.
17.2. W morzu banderę nosi się na gaflu, natomiast w porcie i na kotwicy - na flagsztoku. Przy odchodzeniu od
nabrzeża, w momencie oddania ostatniej cumy, podnosi się banderę na gaflu, następnie opuszcza się
natychmiast banderę na flagsztoku. Wymiana bandery odbywa się (w odróżnieniu od salutowania)
szybko. Czynność odwrotną przy dochodzeniu do nabrzeża wykonuje się w momencie podania pierwszej
cumy na ląd.
17.3. Podczas postoju w niedziele i święta, w pierwszym dniu postoju w obcym porcie i podobnych okazjach,
jacht podnosi banderę nowszą i większych rozmiarów niż co dzień. Podczas złej pogody banderę należy
wymienić na gorszą i mniejszą.
17.4. Na topie fokmasztu może być noszony proporzec armatora przez cały czas kampanii.
17.5. Na obcych wodach wewnętrznych i w portach obcego państwa, podnosi się flagę tego państwa pod
prawym marsem fokmasztu.
17.6 Bandery, flagi i proporce wiąże się do flaglinki węzłem bramszotowym, tak aby nie wisiał żaden wolny
koniec flaglinki. Bandera powinna być podnoszona do samego szczytu, flaglinka musi być zawsze
obciągnięta.
17.7. Bandera powinna być obsługiwana przez 2 żeglarzy. Przy podnoszeniu i opuszczaniu bandera nie może
dotykać pokładu. Po opuszczeniu powinna być starannie zwinięta.
17.8. Momenty zachodu słońca na czas postoju w danym porcie określa i wywiesza w kabinie nawigacyjnej
oficer wachtowy w pierwszym dniu postoju.
17.9. Zbiórka do podniesienia bandery zaczyna się o godz. 07.57. Załoga szkolna staje w dwuszeregu na
pokładzie rufowym w odpowiednim stroju wachtami. Załoga stała staje w szeregu lub dwuszeregu na
lewej burcie. Wcześniej oficer wachtowy wyznacza ze swojej wachty dwóch żeglarzy do bandery, którzy
przygotowują ją do podniesienia oraz żeglarza do dzwonu. Stoją oni na wyznaczonych stanowiskach.
W razie podnoszenia gali banderowej, stawia ją wachta służbowa.
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17.10. Oficer służbowy staje na pokładzie rufowym; punktualnie o godz. 08.00 wydaje komendę „baczność,
bandre podnieść” (gwizdkiem sygnał „ __ .. ”), oficerowie salutują, dzwonem wybija się szklanki,
a wyznaczeni żeglarze wolno i miarowo podnoszą banderę (i ewentualnie galę banderową). Bosman
gwiżdże świst trapowy. Kiedy bandera znajdzie się na miejscu, oficer służbowy wydaje gwizdkiem
komendę „Spocznij" (sygnał ..).
Wyznaczeni do bandery i dzwonu żeglarze oraz oficer służbowy wracają na zbiórkę.
Kapitan podsumowuje ważniejsze wydarzenia poprzedniego dnia, omawia plan dnia bieżącego,
następnie jest czas na zapytania, prośby, zażalenia, skargi oraz bieżące polecenia I oficera, mechanika
i bosmana.
17.11. Opuszczenie bandery odbywa się bez zbiórki, oficer służbowy wyznacza 2 żeglarzy do opuszczenia
bandery. Wydaje komendę „Baczność, banderę opuść" (sygnał „ __ . baczność PB; __ .. baczność LB").
Wszyscy znajdujący się na pokładzie stoją zwróceni ku banderze, następuje opuszczenie bandery
i komenda gwizdkiem „Spocznij" (sygnał „ .. ")
17.12. Przy wchodzeniu na jacht i opuszczaniu go każdy oddaje honory banderze przez zwrot głowy w jej
kierunku i salutowanie do czapki mundurowej lub skłon głową (bez czapki) w momencie przekraczania
burty. Mężczyźni zdejmują cywilne na krycia głowy. Honorów nie oddają członkowie załogi wykonujący
pracę wymagającą przechodzenia przez trap lub wchodzący na jacht i opuszczający go w szyku.
17.13. Jacht oddaje honory poprzez salut banderą:
- okrętom wojennym bez względu na ich przynależność państwową,
- pomnikowi Bohaterów Westerplatte (przepływając kanałem portowym w Gdańsku),
- nabrzeżnym fortyfikacjom,
- większym od siebie jachtom i żaglowcom,
- statkom ratowniczym z krzyżem maltańskim na burcie
- grzecznościowo polskim statkom poza akwenem Bałtyku i Morza Północnego.
Salut banderą polega na opuszczeniu jej do połowy masztu lub flagsztoku i podniesienia jej „do miejsca",
ale dopiero wtedy, gdy salutowany odpowie opuszczeniem i natychmiastowym podniesieniem swojej
bandery. Nie salutuje się z odległości większej niż 0,5 Mm. Przy spotkaniu z zespołem okrętów, salutuje się
tylko pierwszemu okrętowi z szyku. Oddanie honoru banderą odbywa się na komendę kapitana, lub
oficera wachtowego: „salut banderą", która może być wydana gwizdkiem (sygnał „__ . baczność PB __ ..
baczność LB").
17.14. Z okazji świąt państwowych, świąt lokalnych, na prośbę władz miejscowych i przy innych uroczystych
okazjach jacht, stawia galę banderową w porcie i na kotwicy. W żegludze gali nie stawia się.
17.15. W razie ogłoszenia żałoby na jachcie lub w porcie, bandera zostaje opuszczona do połowy. Jeżeli żałoba
trwa dłuższy czas, wówczas przy podnoszeniu bandery podnosi się ją najpierw do szczytu i dopiero
wtedy opuszcza się do połowy. Podobnie postępuje się przy opuszczaniu bandery. Taka sama procedura
obowiązuje przy salutowaniu banderą. Jacht w drodze nosi żałobę jedynie w wypadku, gdy na jego
pokładzie znajdują się zwłoki.
17.16. Załoga szkolna może wybrać ze swojego składu starszego kubryku jako męża zaufania, reprezentującego
wobec kapitana stanowisko załogi szkolnej w różnych interesujących ją sprawach.
17.17. Wachty spożywają posiłki przy swoim stole razem z opiekunami wacht. Opiekun daje hasło do posiłku,
jemu pierwszemu podaje się, on daje hasło do zakończenia i powstania od stołu. Załoga stała spożywa
posiłki w mesie załogowej lub oficerskiej wg przydziału. Starszy kubryku może zaprosić kapitana do
spożycia posiłku z załogą szkolną.

18. Sprawy różne

18.1. Posiadane cenne przedmioty i pieniądze można zdać na czas rejsu do depozytu.
18.2. Na jachcie funkcjonuje poczta statkowa. Urzędnikiem pocztowym jest osoba wyznaczona przez kapitana,
która dysponuje datownikiem, w portach przyjmuje listy do wysyłki. Poczta statkowa umożliwia
wysyłanie listów z portów zagranicznych z polskimi znaczkami

Z regulaminem zostałem zapoznany i zobowiązuję się do jego przestrzegania – co potwierdzam
podpisem na kopii Listy Załogi
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