
 

XX PRZYKAZAŃ 
 
Organizacja: 
1.Jesteśmy załogą. Każdy wypełnia swoje zadania. Każde zadanie jest ważnie dla dobra całej załogi. 
2.Pływamy w systemie wachtowym.  

- podzieleni jesteśmy na wachty, które wykonują powierzone zadania w określonym czasie (wachta 
nawigacyjna, wachta kambuzowa, ew. wachta kotwiczna, wachta trapowa); 
- członkowie wachty nawigacyjnej wykonują zadania powierzone im przez oficera wachtowego a w 
szczególności sterują jachtem, prowadzą obserwację i zgłaszają oficerowi wszelkie zmiany zachodzące w 
otoczeniu. 
3.  Za prowadzenie statku odpowiada kapitan. Pod jego nieobecność lub w przypadku niezdolności do pełnienia 
obowiązków w kolejności I, II i III oficer, 
- podczas pełnienia wachty nawigacyjnej oficer wachtowy odpowiada za bieżące prowadzenie jachtu; 
- zakres obowiązków indywidualnych oficerów wachtowych znajduje się w książce jachtowej; 
- oficer wachtowy o każdej porze dnia i nocy zgłasza kapitanowi wszelkie ważne informacje mogące mieć wpływ 
na przebieg żeglugi;  
- wejście kapitana na pokład nie zwalnia oficera wachtowego z obowiązku bieżącego prowadzenia jachtu; 
- kapitan przejmuje od oficera bieżące prowadzenie jachtu w sposób nie budzący wątpliwości co do intencji. 
4. W każdej chwili znamy  miejsce przebywania wszystkich członków załogi. Członkowie załogi powiadamiają 
swojego oficera (oficerowie – kapitana) o zamiarze zejścia na ląd. Przestrzegamy ustalonych godzin i miejsc 
zbiórek. 
 
Zasady bezpieczeństwa: 
5.  Poruszając się po jachcie zachowujemy zasadę „jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie”.  Pamiętamy o trzech 
najważniejszych zasadach bezpieczeństwa: „oczy na zadaniu, głowa na zadaniu, stabilny kontakt z podłożem”. 
6.  Podczas żeglugi używamy szelek bezpieczeństwa (założenie i wpięcie do lifeliny lub elementów stałych 
jachtu): 
- w godzinach od 2000 do 0800,  
- przy sile wiatru powyżej 3°B o każdej porze dnia i nocy; 
- przy wychodzeniu na pokład w stanie ograniczonej sprawności (np. podczas objawów choroby morskiej); 
- podczas wykonywania czynności stwarzających jakiekolwiek prawdopodobieństwo wypadnięcia za burtę o 
każdej porze dnia i nocy; 
- gdy zarządzi tak kapitan lub oficer wachtowy, 
- zawsze, gdy czujemy taką potrzebę; 
- każdy członek załogi dba o swój sprzęt ratunkowy (kamizelkę ratunkową, szelki), jego łatwą dostępność do 
użycia, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami użytkowania. 
7. Krytycznie obserwujemy zachowanie innych członków załogi i pomagamy im w przestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa oraz ostrzegamy przed niebezpieczeństwem. Chętnie udzielamy pomocy w sytuacjach 
mogących stanowić zagrożenie (np. przechodzenie po trapie). 
8. Nikt na jachcie nie posiada ani nie używa narkotyków oraz środków o podobnym działaniu, pod żadną 
postacią. 
9. Cała załoga jest trzeźwa, szczególnie w czasie wychodzenia i wchodzenia do portu, wykonywania wszelkich 
manewrów portowych. 
10. Członkowie wachty nawigacyjnej odpowiadają za bezpieczeństwo całej załogi więc wychodzą na wachtę 
trzeźwi i nie spożywają alkoholu podczas trwania wachty.  
11. Tytoń palimy tylko na pokładzie (nigdy pod pokładem). 
12. Chronimy dłonie przed otarciami, podczas wykonywania prac pokładowych (praca na linach,  żaglach) 
używamy rękawiczek. W słoneczne dni używamy czapek i okularów przeciwsłonecznych. 
13. Do ochrony jachtu przed kontaktem z innymi jachtami i nabrzeżem służą odbijacze, nigdy ręce i nogi. 
14. Podczas żeglugi wchodzimy na dziób czy nadbudówkę po uzyskaniu zgody oficera wachtowego. 
15. Po zakończeniu gotowania zakręcamy główny zawór gazu. 
16. Natychmiast zgłaszamy oficerowi wachtowemu wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego jachtu i 
bezpieczeństwa na pokładzie. 
 
Zdjęcia (filmy) 
17. Zdjęcia wykonane na rejsie mogą być umieszczane na stronie internetowej Klubu Morskiego „Muring”, 
firmy Marin Sp. z o.o. stronach indywidualnych, mediach społecznościowych, w publikacjach klubowych i 
firmowych.  
18. Jeśli ktoś chce zabronić publikacji swojego wizerunku, powinien to zgłosić na początku rejsu.  
19. Publikując zdjęcie nie podajemy danych osobowych osób będących na zdjęciu (z wyjątkiem samego siebie). 
20. Nie robimy i nie publikujemy zdjęć naruszających prywatność uczestników rejsu.   

 


