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STS Fryderyk Chopin
historia

 STS „Fryderyk Chopin” jest najm!odszym polskim "aglowcem. Zosta! zbudowany w latach 
1990-92 w"Gdy#skiej stoczni “Dora”, na zlecenie Fundacji “Mi#dzynarodowa Szko!a pod "aglami”. 
Pomys!odawc$ i prezesem tej organizacji by! Kapitan Krzysztof Baranowski, a jego bliskim 
wspó!pracownikiem oraz zast%pc$ Kapitan Ziemowit Bara$ski. Projektantem “Chopina” jest 
Zygmunt Chore$ (autor takich jednostek jak „Pogoria” i „Dar M!odzie&y”). Wizja by!a ambitna 
i" nowatorska - statek musia! by' szybki, oryginalny, pi%kny, no i przede wszystkim doskonale 
przystosowany do nauki i"szkolenia m!odzie&y.

 29 lutego 1992 roku STS “Fryderyk Chopin” by! gotowy. Ze swoimi dwoma masztami urejonymi 
jest jednym z najwi%kszych brygów na (wiecie (55,47 m). Posiada na ka&dym maszcie a& 6 rei, co jest 
wielk$ rzadko)ci$ oraz rozwija du&e pr%dko)ci - jest w stanie p!ywa' pod &aglami nawet 14"w%z!ów. 
Powierzchnia o&aglowania wynosi 1200 m2.

 W 1 roku istnienia kierowany kolejno przez Kapitanów Krzysztofa Baranowskiego i Ziemowita 
Bara#skiego, „Chopin” wystartowa! w Regatach Columbus i zaj$! niespodziewanie wysokie, 
odpowiednio 3 (I etap) oraz 5 (II etap), miejsce w klasie najwi%kszych &aglowców.
Do 1996 roku „Fryderyk Chopin” p!ywa! g!ównie po Ba!tyku i Oceanie Atlantyckim realizuj$c ide% 
„Szko!y pod *aglami”.

 W 1997 roku statek przej$! Kredyt Bank i utworzony zosta! Armatorski Dom Bankowy, który sta! 
si% nowym armatorem brygu.
 W roku szkolnym 1998/99 odby!a si% „Chrze)cija#ska Szko!a pod *aglami”. Jej bardzo ambitna 
trasa bieg!a wokó! Ameryki Po!udniowej. Horn, najs!ynniejszy przyl$dek (wiata, niespe!nione 
marzenie wielu &eglarzy, zosta! zdobyty 22 stycznia 1999 r. Rejs “Chrze)cija#ska Szko!a pod *aglami” 
zosta! uhonorowany presti&ow$ nagrod$ “Rejs Roku”.

 W 2000 roku nowym w!a)cicielem i armatorem &aglowca zosta!a Europejska Wy&sza Szko!a 
Prawa i"Administracji w Warszawie, która posiada statek do dzi).
 W 2001 roku „Chopin” startowa! w regatach The Cutty Sark Tall Ships’ Races zajmuj$c wysok$ 
7"pozycj% w)ród &aglowców klasy „A”. Ponowny start &aglowca w regatach mia! miejsce w roku 2007 
i"2009. Zaj$! wówczas odpowiednio 6 oraz 13 miejsce.

 Obecnie STS „Fryderyk Chopin” nadal s!u&y m!odzie&y, a na jego pok!adzie organizowane s$ 
„Szko!y pod *aglami”, „Rejsy Architektów”, „Akademie pod *aglami”, rejsy „Baltic University Programme”, 
oraz rejsy szkoleniowe dla mi!o)ników „wielkich &agli”.
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STS Fryderyk Chopin
dane techniczne

• Lata budowy: 1990-1992 
• Konstruktor: Zbigniew Chore$ 
• Budowniczy: Stocznia “Dora”, Gdynia 
• Materia! konstrukcyjny: stal 
• Tona&: 306 BRT, wyporno)': 400 ton

• Armator: EWSPA w Warszawie 
• Port macierzysty: Szczecin (Polska)

• Pierwszy Kapitan: Ziemowit Bara$ski
• Obecny Kapitan: Andrzej Mendygra!

• Typ o&aglowania: bryg 
• Powierzchnia ca!kowita &agli: 1 200 m2

• Ilo)' &agli: 21 
• Powierzchnia &agli na bukszprycie: 290 m2

• Powierzchnia &agli rejowych: 632 m2

• D!ugo)' ca!kowita: 55,47 m
• D!ugo)' kad!uba: 44,06 m
• D!ugo)' bukszprytu: 10,23 m 
• Szeroko)' maksymalna: 8,71 m 
• Wysoko)' masztów od pok!adu: 36,2 m 
• Zanurzenie maksymalne: 4,2 m

• Pr%dko)' maksymalna pod &aglami: 14 w.
• Pr%dko)' maksymalna na silniku: 12 w.

• Silnik: 538 kM “Scania” 
• Za!oga maksymalnie: 50 osób 
• Autonomiczno)' &eglugi: 100 dni

Armatorska strona &aglowca: www.fryderykchopin.pl
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Regulamin S!uzby Pok!adowej
na zaglowcu STS Fryderyk Chopin

1. Postanowienia ogólne
„Fryderyk Chopin” jest zarejestrowany jako jacht 'aglowo-motorowy i jako taki podlega przepisom odnoszacym 
si! do jednostek sportowych. Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o Regulamin S"u'by Morskiej Statku 
Sportowego z roku 1972 (Zarz. Nr 25 Przew. GKKFiT), Kodeks morski, dobr# praktyk! morsk# i zwyczaje 
'eglarskie.
1.1. Regulamin S"u'by okre&la zasady organizacji 'ycia i przebieg s"u'by na pok"adzie %aglowca „Fryderyk 

Chopin”
1.2. W zwiazku z charakterem jednostki wszyscy okr!tuj#cy na pok"ad zwani s# Za"og#.

W zale'no&ci od kwali$kacji i pe"nionej funkcji w sk"ad Za"ogi wchodzi: za"oga zawodowa (kadrowa), 
szkieletowa (instruktorzy pok"adowi), nauczycielska (tutorzy, nauczyciele, wychowawcy), szkolna 
(akademicka) i za"oga turystyczna. Wszyscy cz"onkowie Za"ogi powinni zawsze pami!tac, 'e wygl#d 
'aglowca oraz postawa i zachowanie si! ka'dego z nich na pok"adzie i l#dzie &wiadczy o) polskim 
'eglarstwie.

2. Za!oga zawodowa (kadrowa)
2.1. W sk"ad za"ogi zawodowej wchodz#: Kapitan, o$cerowie wachtowi, mechanik, motorzysta-elektryk, 

bosman i kucharz. Nie wszyscy musza by* zatrudnieni przez Armatora – czasokres i form! zatrudnienia 
oraz zasady wynagrodzenia okre&la umowa mi!dzy cz"onkiem za"ogi i Armatorem.

2.2. Armator (w"a&ciciel) statku wyznacza Kapitana, który przejmuje dowodzenie jednostki z chwil# 
podpisania odpowiedniego wpisu do dziennika okr!towego. Wpis zawiera dat! i godzin! oraz miejsce 
przekazania osoby przekazujacego i przejmujacego oraz stan 'aglowca i jego dokumentów. Kapitan 
swoj# postaw# i kompetencjami powinien dawa* dobry przyk"ad pozosta"ym cz"onkom za"ogi.

2.3. Kapitan dowodzi jachtem, jest prze"o'onym wszystkich zaokr!towanych osób, dba o) bezpiecze(stwo 
'aglowca i za"ogi, stwarza w"a&ciw# atmosfer! i realizuje program rejsu.

2.4. Pierwszy o$cer jest zastepc# kapitana, kieruje dzia"em pok"adowym, prowadzi dokumentacj! rejsu, 
za"atwia sprawy formalne, codziennie wpisuje do dziennika i informuje kapitana o stanie wody i)paliwa. 
Szczegó"owe obowi#zki pierwszego o$cera zawarte s# w dokumencie „Zakres obowiazków o$cera 
wachtowego”.

2.5. O$cer wachtowy pe"ni s"u'b! wachtow# na morzu i w portach oraz sprawuje opiek! nad dzia"em 
pok"adowym powierzonym mu przez kapitana (obrona przeciwpo'arowa itp.). Szczegó"owe obowiazki 
o$cera wachtowego zawarte s# w dokumencie „Zakres obowiazków o$cera wachtowego”.

2.6. Mechanik jest kierownikiem dzia"u maszynowego, podlega bezpo&rednio kapitanowi, kieruje prac# za"ogi 
maszynowej odpowiada za stan techniczny i dzia"anie wszystkich urz#dze( mechanicznych 
i) elektrycznych statku oraz wszystkich instalacji. Odpowiada za gospodark! paliwem i olejami oraz za 
przestrzeganie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza i prowadzenie odpowiedniej 
dokumentacji. Szczegó"owe obowi#zki mechanika zawarte s# w dokumencie „Zakres obowiazków 
mechanika”.

2.7. Motorzysta-elektryk podlega bezpo&rednio mechanikowi, pe"ni wacht! na zmiane z mechanikem, 
odpowiada za urz#dzenia elektryczne. Szczegó"owe obowiazki motorzysty-elektryka zawarte s# 
w)dokumencie „Zakres obowiazków motorzysty-elektryka”.

2.8. Bosman podlega bezpo&rednio kapitanowi, kieruje pracami pok"adowymi za"ogi, odpowiada za stan 
i) konserwacj! ca"ego 'aglowca z wyj#tkiem si"owni i czysto&* na pok"adzie. Szczegó"owe obowiazki 
bosmana zawarte s# w dokumencie „Zakres obowiazków bosmana”.

2.9. Kucharz podlega bezpo&rednio kapitanowi, kieruje prac# wachty gospodarczej w kuchni. Odpowiada za 
przygotowanie i wydawanie na czas posi"ków, sporz#dzanie list prowiantowych i) zaopatrzenie statku 
w) 'ywno&* oraz jej w"a&ciwe przechowywanie. Dba o czysto&* kuchni, pentry, ch"odni i magazynów 
prowiantowych. Szczegó"owe obowiazki kucharza zawarte s# w dokumencie „Zakres obowiazków 
kucharza”.

2.10. Cz"onkowie za"ogi zawodowej w razie potrzeby bior# udzia" w pracach poza swoimi dzia"ami.
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3. Pozostali cz!onkowie za!ogi.
3.1. Za"og! szkieletow# (instruktorsk#) dobiera kapitan spo&ród m"odzie'y znaj#cej 'aglowiec, umiej#cej go 

obs"ugiwa*, a zatwierdza Armator.
3.2. Za"og! nauczycielsk# formuje Armator w zale'no&ci od potrzeb (Szko"a pod %aglami, Akademia pod 

%aglami, rejsy specjalne) spo&ród renomowanych wyk"adowców i wychowawców.
3.3. Za"og! szkoln# stanowi# uczniowie, studenci i wszyscy pozostali cz"onkowie za"ogi pe"ni#cy odpowiednie 

funkcje przydzielone im przez kapitana lub nie pe"ni#cy funkcji (go&cie). Za"oga szkolna dzieli si! na trzy 
lub cztery wachty. Na czele wachty stoi o$cer wachtowy, który do pomocy ma starszego wachty. Starszy 
wachty jest mianowany przez pierwszego o$cera jako najbardziej do&wiadczony spo&ród 'eglarzy swojej 
wachty, Pomaga o$cerowi w organizacji pracy wachty, przydziela stanowiska podczas wacht morskich 
i)portowych.

3.4. Za"og! turystyczn# stanowi# wszystkie osoby uczestnicz#ce w rejsie turystycznym. Organizacja za"ogi 
turystycznej jest ka'dorazowo ustalana przez kapitana wg wytycznych Armatora.

3.5. W razie potrzeby Armator anga'uje lekarza na czas rejsu lub okre&lony czsokres. Obowi#zki lekarza ustala 
kapitan wg wytycznych Armatora.

4. Zaokr"towanie i wyokr"towanie.
4.1 Zaokr!towanie cz"onka za"ogi nast!puje po przyj!ciu na statek przez kapitana i zdaniu do depozytu 

odpowiednich dokumentow osobistych (paszport, ksi#'eczka 'eglarska itp.) i wpisaniu na list! za"ogi (do 
dziennika jachtowego). Wyokr!towanie nastepuje z chwil# zwrócenia cz"onkowi za"ogi jego dokumentow 
i dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku. W trakcie zaokr!towania ca"a za"oga podlega w"adzy 
dyscyplinarnej kapitana i tylko kapitan mo'e wyrazi* zgod! na wyokr!towanie lub opuszczenie statku 
przez kogokolwiek z za"ogi.

5. Dyscyplina
5.1. Ka'dy cz"onek za"ogi zgodnie z ustalonym przez kapitana porz#dkiem s"u'by ma obowiazek 

wykonywania wszystkich czynno&ci wynikajacych z wyznaczonych mu funkcji oraz stanowisk alarmowych 
i manewrowych.

5.2. W czasie zaokr!towania cz"onek za"ogi obowi#zany jest do niezw"ocznego i &cis"ego wykonywania 
polece( i zarz#dze( kapitana i o$cera wachtowego, w czasie s"u'by i poza s"u'b# na jachcie i poza 
jachtem. Cz"onkom za"ogi nie wolno przechowywa* i spo'ywa* alkoholu bez wiedzy kapitana. 
Obowi#zuje tak'e bezwzgl!dny zakaz posiadania i u'ywania &rodków odurzaj#cych. Pod pok"adem 
i)w)kabinie radiowo-nawigacyjnej obowiazuje &cis"y zakaz palenia papierosów.

5.3. Zarz#dzenia polecenia i rozkazy dotycz#ce 'eglugi i s"u'by morskiej s# ostateczne i podlegaj# 
natychmiastowemu wykonaniu. Od polecenia wydanego przez o$cera wachtowego - pod warunkiem 
natychmiastowego wykonania tego polecenia – przys"uguje prawo odwo"ania si! do kapitana, który 
rozstrzyga ostatecznie. Nie podporz#dkowanie si! tym zasadom skutkuje wyokr!towaniem w najbli'szym 
porcie i odes"anie cz"onka za"ogi do miejsca zamieszkania na w"asny koszt.

5.4. Na pok"adzie obowi#zuje nieprzerwana s"u'ba przez 24 godziny. Kapitan ustala godzinowy rozk"ad 
i)stanowiska manewrowe dla poszczególonych wacht. W zasadzie obowi#zuje s"u'ba 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
S"u'ba wachtowa (pok"adowa i maszynowa) oraz s"u'ba pozosta"ych cz"onków za"ogi zawodowej 
(bosman, kucharz, lekarz itp.) niezale'nie od pory jej pe"nienia (dzie(, noc, dni &wiateczne, dni 
powszednie) ma w rozumieniu niniejszego Regulaminu charakter normalnej pracy i nie przys"uguje za ni# 
dodatkowe wynagrodzenie (nadgodziny, praca w dni &wi#teczne itp.).

5.5. Ka'dy cz"onek za"ogi szkolnej obowi#zany jest do przestrzegania norm okre&lonych niniejszym 
regulaminem, a w szczególno&ci:
- przestrzega* obowiazuj#cego planu dnia,
- rzetelnie pe"ni* s"u'b! wachtow#,
- rzetelnie wype"nia* obowi#zki podczas wachty gospodarczej, prac bosm(skich i porz#dkowych,
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- regularnie ucz!szcza* na zaj!cia.
Cz"onkowie za"ogi turystycznej obowi#zani sa do przestrzegania zarz#dze( kapitana dotycz#cych 
organizacji, porz#dku, bezpiecze(stwa 'eglugi i)przepisów portowych dla danego rejsu.

5.6. W przypadku nieprzestrzegania w/w obowi#zków w stosunku do za"ogi szkolnej, szkieletowej 
i)zawodowej kapitan statku mo'e stosowa* poni'sze kary:
- Upomnienie,
- Nagana publiczna (na zbiórce za"ogi),
- Zakaz opuszczania statku na okre&lony czas podczas postoju,
- Dodatkowe prace (w przypadku niewywi#zywania si! z tych prac w normalnym trybie),
- Wydalenie ze statku (w morzu pozbawienie praw cz"onka za"ogi). Powy'sza kara mo'e by* stosowana 

w przypadku osób ra'#co nieprzystosowuj#cych si! do wymogów dot. nauki i)dyscypliny pok"adowej 
(patrz te' pkt. 5.3.)

5.7. W przypadku wzorowego pe"nienia s"u'by i osiagania dobrych wyników w nauce Kapitan mo'e stosowa* 
poni'sze nagrody dla za"ogi szkolnej:
- Pochwa"a publiczna (na zbiórce za"ogi),
- Anulowanie kar z poprzednie przewinienia,
- Przyznanie dodatkowych dni wolnych podczas postoju statku w porcie,
- Pisemna pochwa"a skierowana do szko"y macierzystej i rodziców.

6. Szkolenie
6.1. Ka'dy uczestnik rejsu szkoleniowego powinien podnosi* swoje kwali$kacje 'eglarskie, uczestnicz#c 

aktywnie w prowadzonym szkoleniu oraz samodzielnie, korzystaj#c z dost!pnych pomocy.
6.2. Obowi#zkiem ka'dego uczestnika rejsu szkoleniowego jest, jak najszybciej po zaokr!towaniu, poznanie 

swoich obowi#zków, a tak'e samego jachtu. Trzeba zna* dok"adnie:
- przeznaczenie i rozmieszczenie wszystkich lin olinowania ruchomego,
- rozmieszczenie sprz!tu ratunkowego i p. po'.,
- dane techniczne jachtu.
Znajomo&* olinowania jest egzekwowana przez pierwszego o$cera, bosmana, o$cerów wachtowych.

6.3. Do dyspozycji uczestników jest biblioteka szkoleniowa, któr# opiekuje si! wyznaczony na czas rejsu 
bibliotekarz.

6.4. Korzystanie w celach szkoleniowych z pomocy nawigacyjnych, z biblioteki nawigacyjnej oraz z)instrukcji 
urz#dze( nawigacyjnych i radiowych jest mo'liwe za zgod# o$cera jedynie w kabinie radiowej, 
nawigacyjnej lub klasie, o ile jest w tym czasie wolna.

7. Wymogi bezpiecze#stwa (dotycz$ zarówno za!óg szkolnych, jak i turystycznych)
7.1. Po zaokr!towaniu ka'dy cz"onek za"ogi musi zapozna* si! z rozk"adem alarmowym, oraz instrukcj# 

przeciw po'arow#, wyj&ciami awaryjnymi i sprawdzi* pas ratunkowy, a cz"onkowie za"óg szkolnych tak'e 
dopasowa* pasy bezpiecze(stwa.

7.2. Wej&cie na maszty i bukszpryt jest dozwolone jedynie za zgod# bosmana lub o$cera wachtowego 
pe"ni#cego wacht! (morsk# lub portow#). Przy pracach na masztach, bukszprycie i za burt# obowi#zuje 
u'ywanie pasów bezpiecze(stwa.

7.3. Nikt nie mo'e zej&* z wachty morskiej, dopóki o$cer wachtowy nie sprawdzi obecno&ci wszystkich swoich 
'eglarzy.

7.4. Na pok"adzie nale'y porusza* si! ostro'nie, nie biega*, nie &lizga* si!, trzeba uwa'a* na nisko zawieszone 
bloki, niskie drzwi, wysokie progi (na których nie wolno stawa*, tylko przekracza*), na strome schody, nie 
wolno siad* na tratwach ratunkowych i trzyma* si! ich zamków (haków odrzutnych).

7.5. Przy manewrach dochodzenia i odchodzenia od nabrze'a, wyskakiwanie na brzeg jest dozwolone jedynie 
na polecenie kapitana lub o$cera. Zakazuje si! wychylania za burt!.

7.6. Przed odknagowaniem jakiejkolwiek liny, nale'y wiedzie*, do czego ona s"u'y. Na pok"adzie powinno si! 
u'ywa* obuwia sznurowanego lub innej konstrukcji, lecz dobrze trzymaj#cego stop!. Nie wolno 
manipulowa* jakimkolwiek urz#dzeniem mechanicznym, elektrycznym, nawigacyjnym i) radiowym bez 
uprzedniego przeszkolenia.

7.7. Przebywanie w kabinie nawigacyjnej, maszynowni, kabinie radiowej jest dozwolone tylko w celach 
s"u'bowych.

7.8. Na jacht wchodzi si! i wychodzi jedynie przez trap.
7.9. Za"ogom szkolnym zakazuje si! bezwzgl!dnie noszenia podczas rejsu obr#czek, pier&cionków i) innych 

ozdób. D"ugie w"osy powinny by* ciasno i wysoko spi!te.
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8. Alarmy, manewry i zbiórki.
Ca"a za"oga ma obowi#zek zna* rozk"ad funkcji alarmowych i uczestniczy* w alarmach *wiczebnych 
przewidzianych przepisami. W szczególno&ci nale'y przed wyj&ciem w kolejny rejs przeprowadzi* szkolenie 
alarmowe, prze*wiczy* alarmy do 'agli (z opanowaniem chodzenia po rejach), alarm opuszczenia statku 
i)w)zale'no&ci od warunków na morzu pe"ny lub cz!&ciowy (bez zrzucenia pontonu na wod!) alarm „cz"owiek za 
burt#”.
8.1. Okre&la si! nast!puj#ce alarmy zwi#zane z bezpiecze(stwem za"ogi i jachtu oraz przypisane im sygna"y:

- Alarm do 'agli lub zbiórka        ___________
- Alarm generalny; opuszczenia statku, cz"owiek za burt#, wodny  …….. _____
- Alarm po'arowy         .. _________
- Alarm manewrowy         . __ . __ . __
Rozk"ad alarmów wywieszony jest w klasie na korytarzach i w kabinie nawigacyjnej.

8.2. W odpowiednim czasie przed planowanym alarmem manewrowym kapitan lub o$cer wachtowy 
zawiadamia mechanika przygotowuje jacht do manewrów, sprawdza kotwic!, ster, telegraf maszynowy, 
syren! rozg"o&ni! manewrow#, radiotelefon UKF, zegary, informuje za"og! o)wymaganym stroju. Bosman 
sprawdza klar na pok"adzie i w pomieszczeniach. Mechanik i)motorzysta przygotowuj# si"owni!, w razie 
konieczno&ci podgrzewaj# silnik g"ówny.

8.3. Alarm manewrowy og"asza kapitan:
- pierwszy o$cer dowodzi na dziobie,
- bosman obs"uguje kotwice i kabestan dziobowy, mechanik i motorzysta zajmuj# stanowiska 

manewrowe,
- I wachta staje w szeregu na lewej burcie przed fokmasztem, na komend! obs"uguje cumy i)szpringi 

dziobowe oraz rzutki, wystawia „desant dziobowy". Przy manewrach 'aglami I wachta obs"uguje liny 
zgodnie ze schematem ustalonym przez kapitana i wywieszonym w kabinie nawigacyjnej.

- III wachta staje w szeregu na lewej burcie na &ródokr!ciu, na komend! obs"uguje odbijacze na ca"ej 
burcie. Przy manewrach 'aglami obs"uguje liny zgodnie ze schematem ustalonym przez kapitana 
i)wywieszonym w kabinie nawigacyjnej.

- II wachta staje w szeregu na lewej burcie na pok"adzie rufowym, na komend! obs"uguje cumy 
i)szpringi rufowe, rzutki, kabestany rufowe, oraz bandery, wystawia „desant rufowy". Przy manewrach 
'aglami obs"uguje liny zgodnie ze schematem ustalonym przez kapitana i)wywieszonym w kabinie 
nawigacyjnej.

Po zako(czeniu manewrów wszyscy wracaj# na swoje stanowiska czekaj#c na odbój alarmu. Z) alarmu 
manewrowego mog# by* wyj#tkowo zwolnieni 'eglarze z wachty kuchennej, lub gospodarczej zaj!ci 
w)kuchni, lub przy innych przydzielonych obowi#zkach.

8.4. Na pocz#tku rejsu przed przyst#pieniem do manewrów na 'aglach o$cerowie i bosman przeprowadzaj# 
wachtami szkolenie w pracy przy 'aglach. Wszystkie komendy podczas manewrów wydawane przez 
kapitana adresowane s# do o$cerów lub osób odpowiedzialnych za obs"ug! danego stanowiska, którzy 
maja obowi#zek potwierdzi* je g"osem lub przez podniesienie r!ki.

9. Rozk!ad s!u%b
9.1. Ustala si! nast!puj#ce rodzaje wacht:

- wachta morska,
- wachta kotwiczna,
- wachta gospodarcza i/lub kuchenna,
- wachta portowa.

9.2. Obowi#zuj#cy rozk"ad dnia w morzu i w porcie oraz gra$k wacht morskich i kuchennych wywieszany jest 
w mesie za"ogowej i kabinie nawigacyjnej.

9.3. Zmiany w rozk"adzie dnia, wacht i s"u'b ustala kapitan.
9.4. Za przestrzeganie porz#dku dnia odpowiada odpowiedni o$cer wachtowy.

10. Wachta morska
10.1. Wachta morska rozpoczyna si! zbiórk# na nawietrznej przy stanowisku manewrowym, 5 minut przed 

zmian#, przydzieleniem stanowisk przez starszego wachty i udzieleniem instrukcji przez o$cera. Na 
zbiórk! nale'y stawi* si! w odpowiednim do pogody stroju, o warunkach atmosferycznych informuje 
'eglarz budz#cy wacht!. Na wachcie 'eglarze nosz# pasy bezpiecze(stwa.
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10.2. O$cer wachtowy pe"ni#cy wacht! nawigacyjn# prowadzi samodzielnie jacht. O$cer powinien ca"y czas 
przebywa* na pok"adzie, mo'e jedynie na krótko schodzi* do kabiny nawigacyjnej, je'eli jest to 
rzeczywi&cie niezb!dne, gdy nie mo'e wyr!czy* si! starszym wachty lub asystentem nawigacyjnym. 
Obj!cie i przekazanie s"u'by powinno nast#pic o godzinie wyznaczonej w)rozk"adzie wacht.
O$cer przekazuj#cy jacht o$cerowi wachty obejmuj#cej s"u'b! obowi#zany jest:
- okre&li* na mapie pozycj! jachtu o godzinie wyznaczonej na zmian! wachty,
- zapozna* obejmuj#cego s"u'b! z sytuacj# jachtu na morzu i po"o'eniem znaków, &wiate" 

nawigacyjnych i statków w zasi!gu widiczno&ci,
- przekaza* instrukcje kapitana co do dalszego toku s"u'by i 'eglugi,
- zwróci* uwag! na okoliczno&ci mog#ce mie* wp"yw na dalszy bezpieczny przebieg 'eglugi.

10.3. Za moment przekazania wachty uznaje si! nie moment zmiany 'eglarzy na stanowiskach, lecz moment, 
w którym o$cer wachty wst!puj#cej stwierdza, 'e uzyskane od poprzednika informacje (aktualna pozycja, 
sytuacja na morzu, warunki pogodowe, polecenia kapitana itp.) s# wystarczaj#ce do prowadzenia dalszej 
bezpiecznej 'eglugi i wypowiada formu"!:
„przyj#"em wacht!”
Orygina" dziennika jachtowego wype"nia osobi&cie o$cer wachtowy. O ka'dym przekazaniu s"u'by 
powinien by* dokonany zapis w dzienniku z okre&leniem pozycji jachtu.

10.4. Podczas wachty morskiej 'eglarze obsadzaj# nast!puj#ce stanowiska: sternik, 2 obserwatorów „na oku", 
asystenci nawigacyjni. Pozostali 'eglarze wykonuj# inne prace. Rotacja na stanowisku sternika i „na oku" 
nast!puje co 1 godzin!, asystenci nawigacyjni wg dyspozycji o$cera wachtowego.

10.5. Podczas pe"nienia wachty nawigacyjnej zej&* pod pok"ad mo'na tylko w celach s"u'bowych, na polecenie 
o$cera lub starszego wachty.

10.6. Zdaj#cy wacht! na sterze przekazuje informacje o zachowaniu si! jachtu, reagowaniu na wychylenia steru 
i wypowiada formu"!:
„zdaj! ster, kurs”
Przyjmuj#cy wacht! g"o&no powtarza:
„przejmuj! ster, kurs”
Sternik powtarza g"o&no wszystkie komendy wydane na ster.

10.7. Zdaj#cy wacht! „na oku" informuje swojego nast!pc! o zaobserwowanych i zameldowanych obiektach 
w)swoim sektorze. S"u'b! „na oku" pe"ni si! bez rozmów stoj#c twarz# w stron! dziobu. Miejsce wyznacza 
o$cer wachtowy. Meldunki sk"ada si! o$cerowi wachtowemu. W nocy obowi#zuje przypinanie si! pasem 
bezpiecze(stwa do relingu.

10.8. Asystent nawigacyjny uczy si! pe"nienia wachty nawigacyjnej pod okiem o$cera wachtowego. Prowadzi 
zapisy w brudnopisie dziennika jachtowego, odczytuje wskazania przyrz#dów, dokonuje namiarów, 
okre&la pozycje, prowadzi nakresy na mapie.

10.9. Przed zako(czeniem wachty starszy wachtowy sprawdza pe"ny klar na pok"adzie i w pentrze.
10.10. Starszy wachty pe"ni#cy wacht! &witow# budzi wacht! kuchenn# i kucharza wg dyspozycji.
10.11. Podczas posi"ków, o$cera wachtowego, pe"ni#cego wacht! nawigacyjn# zast!puje inny o$cer, pozostali 

'eglarze wymieniaj# si! w zale'no&ci od warunków 'eglugi, na polecenie o$cera.
10.12. Do pos"ugiwania si! radarem mog# by* dopuszczone jedynie osoby posiadaj#ce &wiadectwa 

obserwatorów radarowych.
10.13. Do pos"ugiwania si! radiotelefonami mog# by* dopuszczone jedynie osoby posiadaj#ce &wiadectwo 

radiotelefonisty w s"u'bie morskiej.
10.14. Podczas wachty morskiej o$cer wachtowy obowi#zany jest prowadzi* 'eglug! stosownie do nap!du 

jachtu i odpowiada za:
- utrzymywanie odpowiedniej szybko&ci i sta"ej gotowo&ci jachtu do wykonania wszelkich niezb!dnych 

manewrów,
- prawid"owe sterowanie i wykonywanie manewrów,
- sta"e obserwowanie sytuacji na morzu,
- prowadzenie nawigacji i okre&lania pozycji statku.

11. Wachta kotwiczna.
11.1. Wachty kotwiczne pe"ni si! wed"ug rozk"adu wacht nawigacyjnych.
11.2. W czasie wachty kotwicznej o$cer wachtowy obowi#zany jest zapewni* bezpieczny postój na 

kotwicowisku oraz gotowo&* jachtu do podniesienia kotwicy i podj!cia 'eglugi odpowiadaj#c za sta"e 
dozorowanie "a(cucha kotwicznego obserwowanie sytuacji na morzu.
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11.3. Obowi#zkiem wachty jest obserwacja sytuacji na wodzie, sprawdzenie pozycji i kontrola, czy kotwica 
trzyma (przy u'yciu- sondy r!cznej), kontrola o&wietlenia, nas"uch radiotelefonu UKF.

11.4. W normalnych warunkach wacht! pe"ni o$cer oraz dwóch 'eglarzy zmieniaj#cych si! co godzin!.

12. Wachta portowa
W czasie wachty portowej o$cer wachtowy obowi#zany jest zapewnic bezpieczny postój jachtu w porcie 
i)odpowiada za zorganizowanie odpowiedniego dozoru nad statkiem oraz stwierdza czy osoby zamierzaj#ce 
wej&* na pok"ad lub go opu&ci* otrzyma"y na to zgod! kapitana.
12.1. Wacht! portow# pe"ni si! wg rozk"adu wacht morskich lub wg zarz#dzenia kapitana.
12.2. O$cer wachtowy zast!puje kapitana i I o$cera w razie ich nieobecno&ci (bez prawa zmiany ich zarz#dze(), 

przyjmuje przedstawicieli w"adz portowych, innych urz!dników, interesantów i go&ci. Podczas dnia o$cer 
s"u'bowy powinien w zasadzie przebywa* na pok"adzie stosownie ubrany, w nocy &pi w ubraniu, gotowy 
na ka'de wezwanie. Dopilnowuje, by mesy, salon i kabina nawigacyjna by"y w porcie idealnie sklarowane, 
dba o punktualne budzenie kucharza, bosmana i innych cz"onków za"ogi sta"ej zgodnie z wydanymi 
dyspozycjami. Przed wyj&ciem jachtu w morze bierze czynny udzia" w przygotowaniach do manewrów, 
przygotowuje mapy i inne pomoce nawigacyjne.

12.3. Zadania wachty portowej s# nast!puj#ce:
- czuwanie nad bezpiecznym zacumowaniem jachtu, w razie potrzeby wybieranie

lub luzowanie cum i szpringów, sprawdzanie odbijaczy,
- kontrola ruchu osób wchodz#cych na pok"ad i opuszczaj#cych jacht,
- obserwowanie ruchu statków w pobli'u miejsca zacumowania, oddawanie honorów bander#, 

nas"uchu radiotelefonu UKF,
- zapalanie i gaszenie &wiate" postojowych,
- stawianie i opuszczanie bandery i gali +agowej,
- utrzymywanie pe"nego klaru na pok"adzie,
- oprowadzanie go&ci po jachcie.

12.4. Natychmiast po zacumowaniu i wystawieniu trapu wachta obsadza stanowisko trapowego. Rozk"ad 
wacht przy trapie ustala starszy wachty. Od podniesienia bandery do ciszy nocnej trapowy pe"ni wacht! 
odpowiednio ubrany. Trapowy stoi przy trapie twarz# do bandery, nie siada, nie opiera si! o reling. Jego 
zadania to:
- zwracanie uwagi na prace cum i odbijaczy,
- kontrola osób wchodz#cych i wychodz#cych ze statku,
- oddawanie honorów gwizdkiem trapowym (&wist bosma(ski). 
Trapowy mo'e oddali* si! od trapu jedynie w celu zawiadomienia o$cera s"u'bowego o przybyciu osób 
urz!dowych lub go&ci, lub w celu oddania salutu bander#, je'eli sytuacja tego wymaga.

12.5. Zej&cie na l#d kogokolwiek z wachty portowej wymaga zgody kapitana. O$cera wachtowego mo'e 
zast#pi* jedynie inny o$cer wachtowy.

13. Wachta kuchenna i/lub gospodarcza
13.1. Wachta trwa 24 godziny, zmiana nast!puje o godzinie 21.00 lub wg zarz#dzenia kapitana. Zbiórka do 

zdania i przekazania wachty odbywa si! przed kuchni#.
13.2. Zadania wachty s# nast!puj#ce:

- utrzymanie porz#dku w pentrze, mesach i innych pomieszczeniach statku
- pomoc kucharzowi przy przygotowywaniu posi"ków, ich wydawanie w mesach,
- sprz#tanie po posi"kach, zmywanie naczy(,
- utrzymywanie czysto&ci w pentrze, mesach i innych pomieszczeniach statku,
- praca przy przegl#dach prowiantu, sprz#tanie ch"odni i magazynu prowiantowego,
- wydawanie wody s"odkiej przy jej racjonowaniu.

13.3. Przy pracy nale'y bezwzgl!dnie przestrzega* zasad higieny (czysty, zadbany strój, czysto&* r#k, paznokci).
13.4. Zwraca si! uwag! na oszcz!dzanie wody s"odkiej podczas zmywania naczy(.

14. Sprz$tanie
14.1. W celu utrzymania czysto&ci, ca"y jacht sprz#ta si! zgodnie z rozk"adem dnia przy czym ka'dy cz"onek 

za"ogi szkolnej, ma przydzielony sektor sprz#tania og"oszony w postaci gra$ku (planu) sprz#tania.
14.2. Ka'dy cz"onek za"ogi zobowi#zany jest utrzyma* czysto&* i porz#dek na swojej koi i w jej pobli'u. 

Wyznaczone sektory sprz#tania nie obejmuj# kabin ca"ej za"ogi. Pomieszczenia te sprz#taj# ich 
mieszka(cy.
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14.3. Zakazuje si! wyrzucania za burt! &mieci i odpadków w portach, kana"ach, na wodach wewn!trznych 
i) przybrze'nych, a na pe"nym morzu dopuszcza si! wyrzucanie odpadków zgodnie z) instrukcj# dot. 
post!powaniem z odpadkami.

15. Higiena
15.1. Spo'ywanie posi"ków odbywa si! jedynie w czasie okre&lonym w rozk"adzie dnia. Wachta nocna (24.00 - 

04.00) otrzymuje kolacj! nocn#. Zabrania si! kategorycznie przechowywania "atwo psuj#cej si! 'ywno&ci 
w kabinach. Posi"ki wydawane s# w godzinach ustalonych w rozk"adzie dnia. Szczegó"owy plan posi"ków 
dla danego rejsu ustala ka'dorazowo kapitan. Standard posi"ków dostosowany jest do mo'liwo&ci 
zaopatrzenia statku. Pieczywo jest wypiekane codziennie na statku. Warto&* kaloryczna odpowiada 
normom dla osób pracuj#cych $zycznie.

15.2. Plan korzystania z "azienek i sanitariatów ustalany jest dla ka'dego rejsu w zale'no&ci od jego charakteru.
15.3. W czasie rejsu nale'y oszcz!dza* wod! s"odk#. Podczas d"u'szych pobytów w morzu woda s"odka mo'e 

by* racjonowana wed"ug zarz#dzenia pierwszego o$cera.
15.4. W porcie miejsce do suszenia upranej bielizny i przemoczonych ubra( wyznacza o$cer wachtowy.
15.5. Przy objawach choroby morskiej nie nale'y u'ywa* umywalek i ust!pów. Miejscem zaleconym do 

wymiotowania jest burta zawietrzna na &ródokr!ciu lecz z zachowaniem ostro'no&ci (u'ywa* pasa 
bezpiecze(stwa). Nie nale'y wstydzi* si! objawów choroby morskiej, natomiast obowi#zkiem ka'dego 
jest podejmowanie wyznaczonych mu zada(.

15.6. Wszelkie skaleczenia, obra'enia i dolegliwo&ci nale'y zg"asza* o$cerowi wachtowemu lub lekarzowi. 
Obs"ugiwa* apteczk! mog# jedynie osoby wyznaczone.

16. Strój i ekwipunek osobisty
16.1. Ka'dy cz"onek za"ogi powinien mie* stój odpowiedni do trasy rejsu, na ró'ne okazje i warunki 

klimatyczne.
16.2. Strój ca"ej za"ogi oraz funkcyjnych podczas wchodzenia i wychodzenia z portów, w czasie postoju, wyj&cia 

na l#d oraz przy uroczystych okazjach okre&la, w zale'no&ci od pogody i sytuacji, kapitan lub pierwszy 
o$cer.

16.3. Ka'dy uczestnik rejsu szkolnego musi posiada* niezb!dny ekwipunek osobisty. Na jachcie nie ma miejsca 
na walizki. Nale'y si! spakowa* w worek 'eglarski lub mi!kk# turystyczn# torb!.

17. Ceremonia! morski, zwyczaje, tradycje.
17.1. Jacht b!d#cy w kampanii nosi bander! od godz. 08.00 czasu lokalnego do momentu zachodu s"o(ca. 

W)razie potrzeby bander! podnosi si! niezale'nie od pory dnia.
17.2. W morzu bander! nosi si! na ga+u, natomiast w porcie i na kotwicy - na +agsztoku. Przy odchodzeniu od 

nabrze'a, w momencie oddania ostatniej cumy, podnosi si! bander! na ga+u, nast!pnie opuszcza si! 
natychmiast bander! na +agsztoku. Wymiana bandery odbywa si! (w odró'nieniu od salutowania) 
szybko. Czynno&* odwrotn# przy dochodzeniu do nabrze'a wykonuje si! w momencie podania pierwszej 
cumy na l#d.

17.3. Podczas postoju w niedziele i &wi!ta, w pierwszym dniu postoju w obcym porcie i podobnych okazjach, 
jacht podnosi bander! nowsz# i wi!kszych rozmiarów ni' co dzie(. Podczas z"ej pogody bander! nale'y 
wymieni* na gorsz# i mniejsz#.

17.4. Na topie fokmasztu mo'e by* noszony proporzec armatora przez ca"y czas kampanii.
17.5. Na obcych wodach wewn!trznych i w portach obcego pa(stwa, podnosi si! +ag! tego pa(stwa pod 

prawym marsem fokmasztu.
17.6 Bandery, +agi i proporce wi#'e si! do +aglinki w!z"em bramszotowym, tak aby nie wisia" 'aden wolny 

koniec +aglinki. Bandera powinna by* podnoszona do samego szczytu, +aglinka musi by* zawsze 
obci#gni!ta.

17.7. Bandera powinna by* obs"ugiwana przez 2 'eglarzy. Przy podnoszeniu i opuszczaniu bandera nie mo'e 
dotyka* pok"adu. Po opuszczeniu powinna by* starannie zwini!ta.

17.8. Momenty zachodu s"o(ca na czas postoju w danym porcie okre&la i wywiesza w kabinie nawigacyjnej 
o$cer wachtowy w pierwszym dniu postoju.

17.9. Zbiórka do podniesienia bandery zaczyna si! o godz. 07.57. Za"oga szkolna staje w dwuszeregu na 
pok"adzie rufowym w odpowiednim stroju wachtami. Za"oga sta"a staje w szeregu lub dwuszeregu na 
lewej burcie. Wcze&niej o$cer wachtowy wyznacza ze swojej wachty dwóch 'eglarzy do bandery, którzy 
przygotowuj# j# do podniesienia oraz 'eglarza do dzwonu. Stoj# oni na wyznaczonych stanowiskach.
W razie podnoszenia gali banderowej, stawia j# wachta s"u'bowa.
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17.10. O$cer s"u'bowy staje na pok"adzie rufowym; punktualnie o godz. 08.00 wydaje komend! „baczno&*, 
bandre podnie&*” (gwizdkiem sygna" „ __ .. ”), o$cerowie salutuj#, dzwonem wybija si! szklanki, 
a) wyznaczeni 'eglarze wolno i miarowo podnosz# bander! (i ewentualnie gal! banderow#). Bosman 
gwi'd'e &wist trapowy. Kiedy bandera znajdzie si! na miejscu, o$cer s"u'bowy wydaje gwizdkiem 
komend! „Spocznij" (sygna" ..).
Wyznaczeni do bandery i dzwonu 'eglarze oraz o$cer s"u'bowy wracaj# na zbiórk!.
Kapitan podsumowuje wa'niejsze wydarzenia poprzedniego dnia, omawia plan dnia bie'#cego, 
nast!pnie jest czas na zapytania, pro&by, za'alenia, skargi oraz bie'#ce polecenia I o$cera, mechanika 
i)bosmana.

17.11. Opuszczenie bandery odbywa si! bez zbiórki, o$cer s"u'bowy wyznacza 2 'eglarzy do opuszczenia 
bandery. Wydaje komend! „Baczno&*, bander! opu&*" (sygna" „ __ . baczno&* PB; __ .. baczno&* LB"). 
Wszyscy znajduj#cy si! na pok"adzie stoj# zwróceni ku banderze, nast!puje opuszczenie bandery 
i)komenda gwizdkiem „Spocznij" (sygna" „ .. ")

17.12. Przy wchodzeniu na jacht i opuszczaniu go ka'dy oddaje honory banderze przez zwrot g"owy w jej 
kierunku i salutowanie do czapki mundurowej lub sk"on g"ow# (bez czapki) w momencie przekraczania 
burty. M!'czy,ni zdejmuj# cywilne na krycia g"owy. Honorów nie oddaj# cz"onkowie za"ogi wykonuj#cy 
prac! wymagaj#c# przechodzenia przez trap lub wchodz#cy na jacht i)opuszczaj#cy go w szyku.

17.13. Jacht oddaje honory poprzez salut bander#:
- okr!tom wojennym bez wzgl!du na ich przynale'no&* pa(stwow#,
- pomnikowi Bohaterów Westerplatte (przep"ywaj#c kana"em portowym w Gda(sku),
- nabrze'nym forty$kacjom,
- wi!kszym od siebie jachtom i 'aglowcom,
- statkom ratowniczym z krzy'em malta(skim na burcie
- grzeczno&ciowo polskim statkom poza akwenem Ba"tyku i Morza Pó"nocnego.
Salut bander# polega na opuszczeniu jej do po"owy masztu lub +agsztoku i podniesienia jej „do miejsca", 
ale dopiero wtedy, gdy salutowany odpowie opuszczeniem i natychmiastowym podniesieniem swojej 
bandery. Nie salutuje si! z odleg"o&ci wi!kszej ni' 0,5 Mm. Przy spotkaniu z)zespo"em okr!tów, salutuje si! 
tylko pierwszemu okr!towi z szyku. Oddanie honoru bander# odbywa si! na komend! kapitana, lub 
o$cera wachtowego: „salut bander#", która mo'e by* wydana gwizdkiem (sygna" „__ . baczno&* PB __ .. 
baczno&* LB").

17.14. Z okazji &wi#t pa(stwowych, &wi#t lokalnych, na pro&b! w"adz miejscowych i przy innych uroczystych 
okazjach jacht, stawia gal! banderow# w porcie i na kotwicy. W 'egludze gali nie stawia si!.

17.15. W razie og"oszenia 'a"oby na jachcie lub w porcie, bandera zostaje opuszczona do po"owy. Je'eli 'a"oba 
trwa d"u'szy czas, wówczas przy podnoszeniu bandery podnosi si! j# najpierw do szczytu i) dopiero 
wtedy opuszcza si! do po"owy. Podobnie post!puje si! przy opuszczaniu bandery. Taka sama procedura 
obowi#zuje przy salutowaniu bander#. Jacht w drodze nosi 'a"ob! jedynie w) wypadku, gdy na jego 
pok"adzie znajduj# si! zw"oki.

17.16. Za"oga szkolna mo'e wybra* ze swojego sk"adu starszego kubryku jako m!'a zaufania, reprezentuj#cego 
wobec kapitana stanowisko za"ogi szkolnej w ró'nych interesuj#cych j# sprawach.

17.17. Wachty spo'ywaj# posi"ki przy swoim stole razem z opiekunami wacht. Opiekun daje has"o do posi"ku, 
jemu pierwszemu podaje si!, on daje has"o do zako(czenia i powstania od sto"u. Za"oga sta"a spo'ywa 
posi"ki w mesie za"ogowej lub o$cerskiej wg przydzia"u. Starszy kubryku mo'e zaprosi* kapitana do 
spo'ycia posi"ku z za"og# szkoln#.

18. Sprawy ró%ne
18.1. Posiadane cenne przedmioty i pieni#dze mo'na zda* na czas rejsu do depozytu.
18.2. Na jachcie funkcjonuje poczta statkowa. Urz!dnikiem pocztowym jest osoba wyznaczona przez kapitana, 

która dysponuje datownikiem, w portach przyjmuje listy do wysy"ki. Poczta statkowa umo'liwia 
wysy"anie listów z portów zagranicznych z polskimi znaczkami

Z regulaminem zosta!em zapoznany i zobowi$zuj" si" do jego przestrzegania – co potwierdzam 
podpisem na kopii Listy Za!ogi
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