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MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO 

 
Część druga   : 

 
1. Locja śródlądowa  

2. Ratownictwo  
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LOCJA ŚRÓDLĄDOWA 

Locja to dział wiedzy zajmujący się dokładnym opisem danego akwenu oraz jego oznakowania nawigacyjnego z punktu widzenia 

potrzeb bezpieczeństwa żeglugi w różnych warunkach pogodowych. 

Locja dzieli się na locję śródlądową i locję morską. 

Podział śródlądowych dróg wodnych na:  

 naturalne (wody płynące - rzeki; wody stojące - jeziora)  

 sztuczne (kanały i zbiorniki sztuczne, np. retencyjne) 

Szlak żeglugowy to pasmo na drodze wodnej, na którym może odbywać się 

bezpiecznie i swobodnie ruch żeglugowy statków o zagłębieniu dozwolonym 

na danym odcinku drogi wodnej. 

 

1 – Rynna    2 – Przykosa  3 – Ploso  4 – Przymulisko  5 – Odsypisko   

6 - Przemiał 

7 – Ławica 8 – Nurt 
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SYSTEM OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO 

 

Rodzaje znaków żeglugowych regulacji ruchu: 

 znaki żeglugowe zakazu 

 znaki żeglugowe nakazu 

 znaki żeglugowe nieobowiązującego zalecenia 

 znaki wskazania (informacyjne) 

 znaki uzupełniające informacyjne 

 

W przypadku rzeki stronę szlaku określamy zgodnie z jej biegiem. Płynąc z prądem prawy brzeg mamy więc po prawej stronie, lewy po 

lewej stronie. 

Na jeziorach prawy brzeg znajduje się z prawej strony gdy patrzymy ze wsch. na zach. lub z płd. na płn. 

Prawą stronę szlaku znaczą czerwone boje. Lewą stronę znaczą boje zielone. 

Aktem normatywnym regulującym żeglugę na śródlądowych drogach wodnych jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o żegludze 

śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r) z późniejszymi zmianami.  

Aktem wykonawczym do powyższej ustawy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie przepisów 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz. 2027 z 2003 r). 
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NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA  

statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, 
wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do:  
- przewozu osób lub rzeczy, 
- inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia, 
- ratowania życia lub mienia, 
- połowu ryb,  
- pchania lub holowania, 
 
statek żaglowy - oznacza każdy statek poruszający się wyłącznie za pomocą żagli; statek poruszający się 
równocześnie za pomocą żagli i mechanicznego urządzenia napędowego uważany jest za statek o napędzie 
mechanicznym 
 
mały statek - oznacza statek, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20m; do małych statków nie zalicza się, 
niezależnie od ich wymiarów, statków dopuszczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, promów oraz 
statków przystosowanych do prowadzenia zestawów holowanych, pchanych lub sprzężonych, o ile takie zestawy 
nie składają się z małych statków. 
 
statek o napędzie mechanicznym - oznacza każdy statek wprowadzany w ruch przez maszynę, posiadający 
mechaniczne urządzenia napędowe, niezależnie od sposobu ich zamocowania, z wyjątkiem statków, których 
maszyna jest używana tylko do małych  
 
 
Statek na postoju - oznacza statek, inny obiekt pływający lub scalone materiały pływające stojące pośrednio lub 
bezpośrednio na kotwicy lub przycumowane do brzegu, 
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Statek  w ruchu - oznacza statek, inny obiekt pływający lub scalone materiały pływające nie stojące pośrednio 
albo bezpośrednio na kotwicy, nie przycumowane do brzegu i nie osiadłe na mieliźnie; dla statków, innych 
obiektów pływających i scalonych materiałów pływających w ruchu określenie "zatrzymać się" oznacza 
zatrzymanie w stosunku do lądu,  
 
armator - właściciel statku lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we 
własnym imieniu, 
 
port macierzysty - port, który armator wskazał jako miejsce stałego postoju statku, 
 
szlak żeglowny - pas wody przeznaczony do żeglugi, 
 
głębokość tranzytowa - najmniejszą głębokość szlaku żeglownego określonego odcinka drogi wodnej, 
 
wypadek żeglugowy - zdarzenie związane z ruchem lub postojem statków, w związku z którym nastąpiło 
uszkodzenie ciała powodujące rozstrój zdrowia lub śmierć człowieka, uszkodzenie mienia znacznej wartości albo 
poważna awaria 
 
statek pasażerski - statek, który jest morze zabrać  więcej niż 12 pasażerów 
 
port -  akwen i grunt oraz związana z nimi infrastruktura, znajdująca się w granicach portu lub przystani, 
 
skuter wodny – mały statek o napędzie mechanicznym przystosowany do przewozu jednej lub więcej osób, 
przeznaczony do ślizgów lub wykonywania ewolucji na wodzie, 
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DEFINICJE 

 światło masztowe – Jest to światło oznacza jaskrawe białe światło, oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu o 

kącie 225° i tak ustawione, aby świeciło od  kierunku prosto w przód do 22,5° poza trawers każdej burty statku; na 

statkach, na których brak zasilania elektrycznego, zamiast światła jaskrawego może być stosowane światło jasne: w 

przypadku przepisów dotyczących obniżenia światła masztowego powinno ono być zastąpione światłem jasnym, 

 światło rufowe - oznacza jasne lub zwykłe białe światło, oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu o kącie 135° i 

tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w tył do 67,5° z każdej burty,  

 światło burtowe - oznacza jasne zielone światło z prawej burty i jasne czerwone światło z lewej burty, każde 

oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu o kącie 112,5° i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód 

do 22,5° poza trawers odpowiedniej burty, i umieszczone nie więcej niż 1 m od burty. 
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Oznakowanie statku  napędzie mechanicznym w nocy do 110 metrów i powyższej 110 metrów ( poniżej )  
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MAŁY STATEK ŻAGLOWY – światła burtowe i rufowe  

 

MMAAŁŁYY  SSTTAATTEEKK  ŻŻAAGGLLOOWWYY  ––  śśwwiiaattłłaa  rruuffoowwee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  llaammppiiee  sseekkttoorroowweejj  nnaa  ttooppiiee  ii    bbuurrttoowwee    

  

STATEK ŻAGLOWY O DŁUGOŚCI PONIŻEJ 7m w nocy niesie  światła burtowe i rufowe lub białe światło 
widoczne ze wszystkich stron, a przy zbliżaniu się do innych statków drugie zwykłe białe światło  
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ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  ZZAAKKAAZZUU  

zakaz przejścia 

zakaz 

wszelkiego 

wyprzedzania 

zakaz mijania i 

wyprzedzania 

zakaz postoju 

zakaz postoju na 

szerokości 

określonej na znaku 

zakaz 

cumowania do 

brzegu 

zakaz kotwiczenia, 

wleczenia kotwicy, 

łańcucha lub liny 

zakaz 

wyprzedzania 

dot. zestawów 

zakaz 

zawracania 
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ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  ZZAAKKAAZZUU  

zakaz 

wytwarzania 

fali 

zakaz przejścia 

poza skrajnię 

określoną 

tablicami 

zakaz przejścia 

(przygotować 

się do wejścia 

lub przejścia) 

zakaz ruchu 

statków o 

napędzie 

mechanicznym 

zakaz ruchu 

statków 

sportowych i 

turystycznych 

oraz wszelkich 

małych statków 
zakaz 

uprawiania 

narciarstwa 

wodnego 

zakaz ruchu 

statków 

żaglowych 

zakaz ruchu 

statków, które 

nie są statkami 

o napędzie 

mechanicznym 

i żaglowym 

zakaz pływania 

na desce z 

żaglem 

koniec strefy w 

której małe 

statki sportowe 

i turystyczne 

mogły rozwijać 

duże prędkości zakaz 

wodowania i 

wciągania 

statków na brzeg 

zakaz ruchu 

skuterów 

wodnych 
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ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  NNAAKKAAZZUU  

nakaz nadania sygnału 

dźwiękowego 

nakaz skierowania statku 

na tę stronę szlaku 

żeglownego, która leży z 

lewej/prawej burty 

nakaz trzymania się tej 

strony szlaku 

żeglownego, która leży z 

lewej/prawej burty 

nakaz przejścia na tę 

stronę szlaku 

żeglownego, która leży z 

lewej/prawej burty 

nakaz zachowania 

szczególnej ostrożności 

nakaz zatrzymania 

statku w warunkach 

określonych przepisami 

nakaz ruchu w kierunku 

wskazanym przez znak 

nakaz prowadzenia 

nasłuchu 

radiotelefonicznego 
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ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  OOGGRRAANNIICCZZEENNIIAA  

ograniczona głębokość 

(w m) 

ograniczona wysokość 

prześwitu nad 

zwierciadłem wody 

ograniczona szerokość 

przejścia lub szlaku 

żeglownego 

inne ograniczenie 

ruchu żeglugowego 

granica szlaku 

żeglownego oddalona 

od prawego/lewego 

brzegu (w m) 
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ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  ZZAALLEECCEENNIIAA  

zalecenie trzymania 

się we wskazanym 

obszarze 

zalecenie przejścia w 

kierunku określonym 

strzałką 



 

Szkoła żeglarstwa   Szekla   ul. Legnicka 7    80-150 Gdańsk   Poland      www.ObozyZeglarskie.com          e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com      tel. +48 53 17 711 10 

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 

 
 

Strona | 14 

 

 

 

 

ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNEE  

zezwolenie przejścia 

wskazanie linii 

napowietrznej nad 

drogą wodną 

jaz w bliskiej 

odległości 

zezwolenie na 

postój 

prom 

przemieszczający się 

swobodnie 

prom na uwięzi 

miejsce postoju 

zarezerwowane dla 

statków przeznaczonych 

do pchania 

miejsce postoju 

zarezerwowane dla 

statków, z wyjątkiem 

statków do pchania 

miejsce postoju 

zarezerwowane dla 

wszystkich statków 
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ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNEE  

zezwolenie na postój na 

kotwicy i wleczenie kotwicy, 

łańcucha lub liny 

zezwolenie na 

cumowanie do brzegu 

miejsce postoju przeznaczone 

do załadunku i wyładunku 

samochodów 

wskazanie miejsca do 

zawracania 

skrzyżowanie z drogą uznaną 

za boczną drogę wodną w 

stosunku do drogi, po której 

idzie statek 

koniec obowiązywania zakazu 

lub nakazu albo ograniczenia; 

obowiązuje tylko w jednym 

kierunku żeglowania 

miejsce poboru wody 

pitnej 

miejsce, w którym można 

skorzystać z telefonu 
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ZZNNAAKKII  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEE  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNEE  

zezwolenie na ruch 

skuterów wodnych 

zezwolenie na ruch 

statków o napędzie 

wiosłowym 

wskazanie kanału 

radiotelefonicznego, na 

którym można uzyskać 

informacje nawigacyjne 

zezwolenie na ruch małych 

statków sportowych i 

turystycznych z dużą 

prędkością 

zezwolenie na ruch 

żeglugowy statków o 

napędzie mechanicznym 

zezwolenie na ruch 

żeglugowy statków 

sportowych i turystycznych 

oraz małych statków 

zezwolenie na 

uprawianie narciarstwa 

wodnego 

zezwolenie na ruch 

statków żaglowych 
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ZZNNAAKKII  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCEE  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNEE  

wskazanie kierunku 

obowiązywania znaku 

zasadniczego 

objaśnienie lub 

uzupełnienie treści znaku 

zasadniczego 

wskazanie odległości od znaku 

do miejsca, gdzie zaczyna 

obowiązywać przepis znaku 

podstawowego 
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Oznaczenie granic i przebiegu szlaku żeglugowego oraz miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych: 

 oznakowanie granic szlaku żeglugowego 
 oznakowanie przebiegu szlaku żeglugowego 
 oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych 
 dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych 
 oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego 
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OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE  GGRRAANNIICC  SSZZLLAAKKUU  ŻŻEEGGLLUUGGOOWWEEGGOO  

znaki pływające prawej granicy 

szlaku żeglownego (pława lub tyka 

czerwona ze znakiem szczytowym, 

czerwony walec, tyka z wiechą)  

znaki pływające lewej granicy szlaku 

żeglownego (pława lub tyka zielona 

ze znakiem szczytowym, zielony 

walec, tyka)  

znaki pływające rozgałęzienia szlaku żeglownego 

(pława lub tyka w zielono-czerwone pasy ze 

znakiem szczytowym, kula w zielono-czerwone 

pasy),  
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znaki brzegowe 

przebiegu szlaku 

żeglownego wzdłuż 

prawego brzegu 

 

znaki brzegowe 

przebiegu szlaku 

żeglownego wzdłuż 

lewego brzegu 

 

znaki na prawym brzegu 

wskazujące w przejście 

szlaku żeglownego od 

prawego do lewego brzegu 

 

znaki na lewym brzegu 

wskazujące w przejście 

szlaku żeglownego od 

lewego do prawego brzegu 
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OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE  MMIIEEJJSSCC  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

przy lewym brzegu miejsc 

niebezpiecznych i przeszkód 

żeglugowych 

 

przy prawym brzegu miejsc 

niebezpiecznych i przeszkód 

żeglugowych 

 

miejsca niebezpieczne na 

środku drogi wodnej 
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znaki odosobnionego 

niebezpieczeństwa 

znaki wskazania bezpiecznej 

wody żeglowej 
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OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE  MMIIEEJJSSCC  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

znaki kardynalne 
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Urząd Żeglugi Śródlądowej 

 
•Urzędy Żeglugi Śródlądowej 

•Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z 

dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. 

•Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane 

z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych: 

• nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, 

• przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych, 

• kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych 

oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego, 

• prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, 

• wydawanie dokumentów statkowych i osobowych, 

• stanowienie przepisów prawa miejscowego. 

 

•Na terytorium Rzeczypospolitej działają: 

- UŻŚ Bydgoszcz 

- UŻŚ Gdańsk 

- UŻŚ Giżycko 

- UŻŚ Kędzierzyn Koźle 

- UŻŚ Kraków 

- UŻŚ Szczecin 

- UŻŚ Warszawa 

- UŻŚ Wrocław 
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instytucje związane z wodą 

• Państwowa Straż Pożarna. 

• Policja. 

• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

• Przedsiębiorstwa Rybackie. 

• Przedsiębiorstwa Żeglugowe. 

 

Kierownik statku 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.04.2003 w sprawie przepisów żeglugowych  na  śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, 

poz. 2072) 

- każdy statek musi mieć  kierownika 

- kierownik musi posiada  odpowiednie uprawnienia 

- w czasie ruchu statku musi przebywa na statku 

- odpowiada za bezpieczeństwo żeglugi i przestrzeganie przepisów żeglugowych 

- przed wypłynięciem powinien dokona przygotować  zapewniających bezpieczeństwo _żeglugi: zebrać  informacje o warunkach na drodze 

wodnej, warunkach meteorologicznych, oraz sprawdzić stan techniczny statku (aby był sprawny i bezpieczny) 

- powinien podjąć wszelkie  środki ostrożności (wynikające z zasad dobrej praktyki _żeglarskiej), aby uniknąć_: zagrożenia bezpieczeństwa 

życia ludzkiego, uszkodzenia statku, brzegów oraz budowli  

- w celu uniknięcia bezpośrednio grożącego  niebezpieczeństwa powinien przesiąść  wszelkie  środki podyktowane sytuacją_, ł_cznie z 

odstąpieniem od przestrzegania przepisów 

Obowiązki załogi : - powinni wykonywa  polecenia kierownika 
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CHARAKTERYSYTKA ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH 

 

Charakterystyka światła nawigacyjnego to zespół łatwych do zaobserwowania cech pozwalający na odróżnienie jednego światła 

nawigacyjnego od innych (na jego identyfikację). 

Najważniejszymi cechami światła są: 

 Rodzaj - czyli sposób w jaki ono świeci, 

 Okres (ang.: Period) - czas (podawany w sekundach, w którym światło przechodzi przez wszystkie różniące się fazy (ang.: Phase). Po 

zakończeniu jednego okresu (zwanego też cyklem) rozpoczyna się kolejny z identycznymi fazami, 

 Barwa - kolor jaki światło emituje. 

Rodzaje świateł: 

 stałe (ang.: Fixed) - światło nie zmieniające się w czasie (przy tym rodzaju światła trudno mówić o okresie, a faza jest tylko jedna). 

 rytmiczne (ang.: Rythmic) - fazy świecenia i fazy zaciemnienia następują po sobie. Wśród tego rodzaju wyróżnić można trzy podrodzaje:  

o światła przerywane - (ang.: Occulting) - ogólny czas świecenia jest dłuższy od ogólnego czasu zaciemnienia, 

o izofazowe (ang.: Izophase) - obie fazy (świecenia i zaciemnienia) są równej długości. 

o światła w których czas świecenia jest krótszy od czasu zaciemnienia:  

 błyskowe (ang.: Flashing) - blaski w ilości mniejszej niż 50 na minutę 

 migające (ang.: Quick) - błyski powtarzają się z częstotliwością 50-80 na minutę 

 szybko migające - (ang.: Very quick) - błyski z częstotliwością 80-160 na minutę 

 ultraszybko migające (ang.: Ultra quick) - błyski częściej niż 160 razy na minutę 

 kodowe Morse'a (ang.: Morse Code) - światło emituje znak(i) alfabetu Morse'a 

 rozbłyskowe - (ang.: Fixed and flashing) - światło stałe wzmacniane rozbłyskami o większym natężeniu 

 zmienne lub zmiennobarwne (ang.: Alternathing) - poszczególne fazy różnią się barwą emitowanego światła. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o_nawigacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o_nawigacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sekunda
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Morse%27a
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Prawo drogi - kto ma pierwszeństwo 

Główne zasady prawa drogi  

 łódź wiosłowa ustępuje łodzi idącej pod żaglami 
 jacht idący lewym halsem ustępuje drogi jachtowi idącemu prawym halsem 
 jacht idący ostro pod wiatr lewym halsem ma pierwszeństwo przed jachtem idącym półwiatrem lewego halsu 
 łódź wyprzedzająca ustępuje drogi łodzi wyprzedzanej (wykonuj manewr tak, aby nie zmuszać wyprzedzanej łodzi do niezamierzonych manewrów) 
 łodzie idące kursem zbieżnym mijają się lewymi burtami 
 łódź idąca na silniku ustępuje drogi łodzi idącej pod żaglami 

 

Na jeziorach mazurskich nie wolno: 

 podpływać do statków pasażerskich i towarowych, tratw lub pociągów holowniczych oraz zaczepiać się do nich, aby być holowanym 
 przepływać w poprzek rzeki, kanału lub szlaku żeglownego na jeziorach, w czasie zbliżania się statku pasażerskiego lub towarowego 
 pływać pod żaglami na kanałach oraz cumować i pozostawać na postoju w pobliżu budowli wodnych, mostów, wlotów i wylotów kanałów w 

odległości mniejszej niż 50 metrów 
 kotwiczyć na szlaku żeglownym 
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Sygnały dźwiękowe 

 

krótki dzwięk - trwa ok. 1 sekundy; długi dzwięk - trwa ok. 4 sekund; przerwy między kolejnymi 

następującymi po sobie dźwiękami powinny trwa  około 1 sekundy 

seria bardzo krótkich dźwięków - sekwencja co najmniej sześciu dźwięków trwających  około 0,25 

sekundy każdy, przedzielonych  przerwami trwającymi około 0,25 sekundy 

a) manewrowe 

– uwaga 

zmieniam kurs w prawo 

zmieniam kurs w lewo 

moja maszyna pracuje wstecz 

nie mogę manewrowa  

(seria krótkich >5) niebezpieczeństwo 

– – (powtarzające się  długie) wzywam pomocy 

(seria podwójnych krótkich) człowiek za burtę 

 

b) zła widoczno  – identyfikacja statku 

np. – pojedynczy statek w ruchu; – – pociąg holowniczy w ruchu 

 



 

Szkoła żeglarstwa   Szekla   ul. Legnicka 7    80-150 Gdańsk   Poland      www.ObozyZeglarskie.com          e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com      tel. +48 53 17 711 10 

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 

 
 

Strona | 29 

RATOWNICTWO 

 

Bezpieczeństwo na jachcie 

Bezpieczeństwo na jachcie jest najważniejszym czynnikiem jaki powinniśmy wziąć pod uwagę przed wypłynięciem z portu. Pamiętajcie że, 

jeżeli sprawdzimy jak najwięcej rzeczy i spróbujemy przewidzieć jak najwięcej przykrych rzeczy tym mniejsze mamy szansę na przykrą 

przygodę.  

Przed wyjściem w rejs 

Po pierwsze dowiedz się, kto umie pływać. Mimo, że w obliczu nowych przepisów karta pływacka jako dokument nie 

istnieje, to osoby gorzej utrzymujące się na powierzchni powinny nosić kamizelki asekuracyjne. To nie jest wstydem - 

to obowiązkowe wyposażenie na regatach w klasie mieczowej. Za ewentualny wypadek odpowiada prowadzący jacht 

- choćby dlatego kapitan ma prawo żądać założenia kapoka, kiedy uzna to za stosowne. Poinformuj załogę o 

postępowaniu w razie wypadku, wypadnięcia za burtę, omów podstawowe manewry (gdy płyniesz z osobami 

nieobytymi z żeglarstwem). Sprawdź stan techniczny jachtu i osprzętu (czy nic się obluzowało, czy żagle są 

prawidłowo przygotowane do wyjścia tj. liklina w likszparze i raksy na sztagu, płótno nie poskręcane itp., ogólnie 

sprawdź czy wszystko gra. Pamiętaj że i ty możesz mieć wywrotkę, więc rzeczy znajdujące się na pokładzie najlepiej 

przywiązać do stałych elementów, ale w taki sposób aby utrudniały poruszania się po jachcie. Skontroluj ilość i 

aktualny stan techniczny środków ratunkowych - pamiętaj one mogą uratować Ci życie! Środku te muszą być 

przygotowane do natychmiastowego użycia. Pamiętaj aby odpowiednio się ubrać (tak by nie przechłodzić, nie 

przegrzać i nie zmoczyć). Pogoda lubi płatać figle, dlatego powinno się mieć pod ręką coś ciepłego i suchy sztormiak. 

Nie wierz nigdy w pogodę panującą w porcie. Na wodzie zawsze wiatr wieje mocniej, fale częściej chlapią, jest 3 razy 

zimniej niż na lądzie. W czasie upałów koniecznie należy zabrać czapkę lub inne okrycie głowy. 
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Podczas żeglowania: 
Poruszaj się ostrożnie - przy przechyle i kołysaniu ryzyko poślizgnięcia wielokrotnie się zwiększa. Pamiętaj o zasadzie "jedna ręka dla jachtu, 

druga dla ciebie". Nie wystawiaj rąk, ani innych części ciała za burtę, jakiekolwiek zderzenie może je poważnie uszkodzić. Dość istotnym 

warunkiem zabezpieczenie przed wywrotką jest klar na pokładzie (w szczególności w linach). Obserwuj pogodę i jej zmiany. W przypadku 

znacznego pogorszenia się pogody lepiej przeczekać kryzys w pobliżu brzegu. Nie ryzykuj sztormowania, jeśli nie masz pewności, że ci się uda. 

Środki ratunkowe muszą znajdować się zawsze pod ręką. Wszystkie usterki i awarie usuwaj zaraz po zauważeniu. Nie odwlekaj tego na później - 

w sytuacji kiedy zajdzie potrzeba użycie zepsutego sprzętu może już nie być czasu na naprawy...  

Przy manewrach portowych: 
Podczas podchodzenie do kei nigdy nie skacz z cumę w ręku. Zaplątanie dłoni w linę skończy się kąpielą uderzeniem w kant nabrzeża, 

wyhamowaniem jachtu na własnym grzbiecie lub wszystkim naraz. Nie skacz na ląd ze znacznej odległości. Burta oraz pokład jachtu są 

najczęściej wilgotne i nie zapewniają właściwej przyczepności. Zadaniem sternika jest tak podejść do kei, aby człowiek obsługujący cumy mógł 

bezpiecznie zejść na ląd. W sytuacjach awaryjnych nie odpychaj się rękami od sąsiednich jachtów. Jeżeli już musisz to robić, to użyj do tego 

bosaka lub odbijaczy, nie bądź nadgorliwy - lepiej strzaskać listwę odbojową niż kończynę. Podczas odchodzenia od kei pamiętaj, że człowiek 

wypychający jacht na wodę musi jeszcze na niego wrócić.  

Środki ratunkowe i asekuracyjne 

Jachty muszą być wyposażone w środki ratunkowe w ilości co najmniej liczbie załogi. Środki ratunkowe oznaczają kamizelki ratunkowe, koła 

ratunkowe pełne i podkowy, pasy lub tratwy pneumatyczne. Osoby nie umiejące pływać i małe dzieci powinny podczas pływania mieć założone 

środki asekuracyjne, np. kamizelki.  
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Podstawowe środki ratunkowe i asekuracyjne: 

- ratunkowe - te, które gwarantują uniemożliwienie utonięcia. 

Tratwy ratunkowe pneumatyczne - znajdują się na dużych jachtach (najczęściej morskich), po znalezieniu się w wodzie lub po ręcznym odpaleniu same się 

nadmuchują, stanowią bazę dla rozbitków. Często zawierają nadajniki radiolokacyjne, pożywienie długoterminowe, leki itp. 

Koła ratunkowe (pełne i podkowy) - stanowią środki zdolne utrzymać na powierzchni wody rozbitków, nie gwarantują jednak przetrwania ujemnych 

temperatur. Na każdym kole powinien być umieszczony napis podający nazwę jednostki i port macierzysty. Dookoła obwodu koła znajdują się uchwyty 

linowe. 

Pasy ratunkowe - specjalne kamizelki, dawniej wypełnione styropianem lub korkiem, obecnie z pianek sztucznych, posiadających kołnierz pod głowę, 

uniemożliwiając jej tym samym zanurzenie pod wodę. 

Każdy pas ratunkowy powinien być wyposażony w środki sygnałowe umieszczone w specjalnych kieszeniach, takie jak:  

 gwizdek sygnałowy (przymocowany do pasa na cienkiej lince) emitujący sygnał akustyczny o natężeniu nie niższym niż 110 db.  
 lampka elektryczna zainstalowana w górnej części pasa i zasilana z baterii elektrycznej uaktywnionej w chwili gdy zostanie usunięty korek z jej 

korpusu, a woda morska przedostanie się do ogniwa (czas świecenia nie krótszy niż 10 godzin).  
 torebka z tzw. proszkiem "na rekiny" - czyli barwnikiem anilinowym, który po wysypaniu barwi wodę na kolor pomarańczowy w celu wskazania 

miejsca. gdzie należy szukać ratowanego.  
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Środki te muszą być przechowywane razem z pasem, okresowo przeglądane oraz chronione przed uszkodzeniami. 

Rzutki ratunkowe piłkowe lub rękawowe - tych pierwszych się raczej na jachtach nie stosuje z uwagi na nieporęczność. Oba typy służą do podania 

tonącemu znajdującego się na końcu 25 metrową liny pływaka i przyholowanie go do burty jachtu lub brzegu. 

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy - węgorze, bojki, służące do przeprowadzania akcji ratowniczej przez wyszkolonych ratowników.  

- asekuracyjne jedynie pomagają w chwilach zagrożenia. 

Kamizelki asekuracyjne - cienkie i wygodne, bez kołnierzy, zwiększają wyporność w razie wypadnięcia za burtę. 

Profilaktyczne - np. tzw. "lifelina" wpinana karabińczykiem w reling lub do specjalnych mocowań na pokładzie - głownie w żeglarstwie morskim, powinno się 

ją stosować w każdych, a zwłaszcza cięższych warunkach atmosferycznych. W razie wypadnięcia za burtę eliminuje ona ryzyko odpłynięcia jachtu. Często 

używane są przez żeglarzy tzw. szelki, które posiadają 2 linki zakończone karabińczykami, pozwalające się wpiąć w "lifelinę". 

Rodzaje kamizelek ratunkowych 

Kamizelki asekuracyjne 

Jeśli osoba znajdująca się w wodzie potrafi pływać, jest przytomna i zachowuje się spokojnie, kamizelka asekuracyjna pomoże jej utrzymać się 

na powierzchni w oczekiwaniu na pomoc. Z takich kamizelek najczęściej korzystają zawodnicy z łódek regatowych. Ale w sklepach znajdziemy 

także modele dla wędkarzy, kajakarzy, deskarzy, motorowodniaków, narciarzy wodnych, amatorów kitesurfingu, dla załogantów balastujących 

na trapezie, dla żeglarzy z łódek typu skiff, a nawet dla czteronożnych pupili, towarzyszących nam na pokładzie podczas urlopowego rejsu. 

Dobrej klasy kamizelka asekuracyjna kosztuje od 200 do 260 zł. Ma bardzo małą objętość. Posiada ściągacze (w pasie oraz na ramionach), dzięki 

którym można ją dopasować do ciała. Każdy pasek wystający po ściągnięciu regulacji chowany jest do szlufki lub kieszeni, więc nie przeszkadza 

podczas żeglowania. Niektóre modele mają kieszeń z zamkiem (można zabrać na trening telefon komórkowy lub mały baton). 

Jeżeli jednak osoba ubrana w taką kamizelkę straci przytomność (w wyniku zasłabnięcia czy na przykład na skutek uderzenia bomem), niestety, 

będzie się unosić na wodzie plecami do góry, z twarzą zanurzoną w wodzie. 
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Kamizelki ratunkowe 

Kamizelka ratunkowa powinna osobę nieprzytomną lub nie umiejącą pływać unosić na wodzie twarzą 

do góry. Nawet jeśli ktoś po wpadnięciu do wody dryfuje przez chwilę, leżąc na brzuchu, kamizelka 

powinna obrócić bezwładne ciało na plecy. Dlaczego piszemy „powinna”? Bo, niestety, w wypadku 

sporej grupy modeli to fikcja. – Wielokrotnie testowaliśmy klasyczne kamizelki o stałej wyporności, 

które mimo że posiadały kołnierz i dużą wyporność w części piersiowej, nie spełniały tego zadania – 

mówi Marcin Siwek z firmy Kevisport, żeglarz i specjalista od sprzętu ratowniczego. – Takie kamizelki 

są po prostu źle zaprojektowane. Nawet jeśli producent przekonuje nas o doskonałości swego wyrobu. 

Prawidłowo uszyta kamizelka ratunkowa powinna być asymetryczna – w piersiowej części jedna strona 

powinna mieć materiał o wyraźnie większej wyporności. Tylko wówczas nieprzytomna osoba 

przebywająca w wodzie zostanie odwrócona twarzą do góry. Niestety, większość klasycznych 

kamizelek ratunkowych ma konstrukcję symetryczną. 

Kamizelki ratunkowe pneumatyczne 

Kamizelki pneumatyczne są znacznie wygodniejsze od tradycyjnych. Wyglądają jak grube szelki. Nie 

przeszkadzają w pracach pokładowych, można je nosić nawet podczas łagodnej pogody, przez cały rejs. 

Często wyposażone są dodatkowo w zintegrowaną uprząż. Mają mechanizm napełniający je tlenkiem 

węgla (CO2) oraz (w zależności od modelu) regulowany pas biodrowy, stalową klamrę, gwizdek, cięgno 

do ręcznego uruchomienia, tubę do nadmuchania oraz taśmy odblaskowe w części nadmuchiwanej 

(często są one także naszywane na części zewnętrznej). 

 

Złożona kamizelka jest symetryczna, ale po „odpaleniu” nadmuchiwana jest asymetrycznie. Dzięki temu 

osoba nieprzytomna lub nie umiejąca pływać zostaje szybko odwrócona twarzą do góry. Kamizelka 

zaczyna się wypełniać po kilku sekundach od zanurzenia w wodzie. 
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Rodzaje pneumatycznych kamizelek ratunkowych 

Kamizelki mogą być uruchamiane ręcznie lub automatycznie. Te, które możemy „odpalić” 

wyłącznie poprzez pociągnięcie cięgna, wykorzystywane są na przykład przez służby ratownicze. 

Podczas akcji na wodzie często trzeba zanurkować lub na przykład wejść pod przewrócony jacht. 

Wówczas kamizelka z automatycznym systemem napełniania utrudniałaby pracę. 

W wielu modelach uruchamianych automatycznie można zdemontować mechanizm zwalniający. 

Warto o to zapytać sprzedawcę. Taka funkcja może nam się przydać na przykład wtedy, gdy chcemy 

oczyścić dno jachtu lub musimy zanurkować, by rozplątać linę zawiniętą o śrubę. Demontujemy 

wówczas mechanizm zwalniający, wchodzimy do wody, a w razie zagrożenia uruchamiamy 

kamizelkę ręcznie. Po powrocie na pokład suszymy i składamy kamizelkę, montujemy mechanizm 

zwalniający i wkładamy nowy nabój z CO2. Jeśli jednak podczas użytkowania nie ma takiej 

konieczności, lepiej nie demontować samodzielnie mechanizmu zwalniającego. Poza tym zalecamy 

regularnie oddawać nową kamizelkę do serwisu. – Coroczny przegląd w specjalistycznym punkcie 

pozwala nam utrzymać trzyletnią gwarancję. Jeśli mieszkamy daleko od punktu serwisowego, 

możemy wysłać ją pocztą. Pamiętajmy, że dbając o kamizelkę, dbamy o własne bezpieczeństwo – mówi 

Marek Kwaczonek z firmy Makanu, która jest polskim przedstawicielem marki Crewsaver. 

W modelach „odpalanych” automatycznie stosowane są dwa systemy uruchamiania. Pierwszy polega na 

wykorzystaniu tabletek lub kapsuł nasiąkających wodą i włączających mechanizm zwalniający nabój 

CO2. Ważne jest, że taka kamizelka uruchomi się tylko wtedy, gdy woda dostanie się do niej od dołu. 

Nie musimy się więc obawiać bryzgów wody ani ulewnego deszczu. Mechanizm nie powinien zadziałać 

nawet wówczas, gdy wejdziemy pod prysznic. Ale na przykład gdy kucniemy w wannie wypełnionej 

wodą, kamizelka z pewnością zacznie się wypełniać. Może to nastąpić także wtedy, gdy pozostawimy ją 

w mokrej lub podtopionej wodą bakiście. Wyróżniamy dwa najpopularniejsze systemy: ULM (United 

Moulders – www.uml.co.uk) oraz HL (Halkey Roberts – www.halkeyroberts.com). Własny system oraz 

tabletki posiada znana firma Secumar (www.secumar.com). 

Drugi system uruchamiania wykorzystuje hydrostatyczny zawór Hammar (www.cmhammar.com). 

Mechanizm ten aktywuje się pod wpływem ciśnienia, po zanurzeniu go w wodzie na głębokość ponad 10 

cm (na 3 sekundy). Kamizelki wyposażone w zawór Hammar nie uruchomią się poprzez zawilgocenie. 
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W sprzedaży dostępne są zaślepki do Hammara, które na przykład w kamizelkach firmy Crewsaver pozwalają zaślepić otwór po demontażu 

zaworu. Wówczas kamizelka może być aktywowana tylko manualnie. 

Wybierając rodzaj mechanizmu zwalniającego, warto zapytać sprzedawcę o dostępność elementów wymiennych w krajach, do których 

najczęściej wyruszamy. Kupując nową kamizelkę, warto od razu zamówić przynajmniej jeden dodatkowy zestaw zwalniający z nabojem, by 

podczas rejsu kamizelka mogła być używana po raz drugi. 

Krzysztof Olejnik 

Klasy wyporności 

50N. Kamizelka asekuracyjna dla dobrze pływających. Zapewnia asekurację, jeśli użytkownik jest przytomny. 

100N. Kamizelka ratunkowa dla potrafiących pływać, zapewnia ograniczone bezpieczeństwo w razie utraty przytomności użytkownika. 

Skuteczność zależna od ciężaru poszkodowanego i wagi jego ubioru. 

150N. Kamizelka ratunkowa dla nie umiejących pływać, zapewnia bezpieczeństwo także w wypadku utraty przytomności. 

275N. Kamizelka ratunkowa zapewniająca bezpieczeństwo w razie utraty przytomności, także przez osoby o większej masie, w trudnych 

warunkach morskich. Zwiększona wyporność zapewni szybkie odwrócenie twarzą do góry, także poszkodowanych ubranych w bardzo ciężką 

wodoodporną odzież. 
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Apteczka 

Apteczka powinna zawsze znajdować się na jachcie, bez względu czy jest to rejs szkoleniowy, turystyczny czy tylko krótki wypad z przyjaciółmi na żagle. Nigdy nie 

jesteśmy do końca przewidzieć co się może wydarzyć. Dlatego posiadanie apteczki powinno być obowiązkowe. 

I. Zestaw podstawowy: 

Zranienia i urazy:  

1. Gaziki dezynfekcyjne 20 sztuk alkoholowe, 20sztuk nie alkoholowe (Cutisoft wipes), 

2. Plaster opatrunkowy 6cm i 8cm (cutiplast) po 1 pudelku, plaster zwykły – taśma- 1 sztuka, 

3. Bandaż zwykły 10cm – 5 sztuk, bandaż elastyczny 2 sztuki, 

4. Gaziki 10x10cm- 4 pakiety po 5 sztuk, 

5. Chusta trójkątna 2 sztuki, 

6. Szyna elastyczna typu Sam-Splint 36 cali 1 sztuka, 

7. Koc ratowniczy aluminiowy (emergency Blanket) -2 sztuki, 

8. Rękawice lateksowe 5 par, 

9. Peseta plastikowa niejałowa (duża), 

10. Nożyczki zwykle NORMALNE (nie dla dzieci do wycinanek), 

11. Sol fizjologiczna a 10ml - 5 sztuk do płukania ran (tez do szkieł kontaktowych), 

12. Agrafki. 

Leki: 

1. Leki przeciwgorączkowe, przewiwbulowe np. Ibuprofen tableki - 400 mg - opakowanie, Paracetamol tablelki 500mg - opakowanie, 
2. Leki przeciwuczuleniowe: Claritine tabletki 1 opakowanie, Hydrocortyzon krem - 1 tuba, Epi-PEn ampułkostrzykawka - 1 sztuka, 
3. Leki przeciwbiegunkowe: Imodium tabletki - 1 opakowanie, 
4. Maści: Panthenol - 1 sztuka, Tribiotic - 10 szaszetek po 1g (1 opakowanie), wazelina 1 tuba, 
5. Krople do oczu: Sulfacetamid 1 opakowanie, 
6. Środki przeciw zgadze: Ranitydyna 300 mg - 1 opakowanie, 
7. Leki rozkurczowe: No-Spa tabletki - 1 opakowanie, Krem z wysokim filterm UV 
8. Choroba morska: Aviomarin tabletki 3 opakowania, Cinnarizinum tabletki 1 opakowanie, 
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Standardowe metody wzywania pomocy 

a) zataczanie kręgów flagą lub innym i widocznym przedmiotem, 

b) zataczanie kręgów światłem 

c) umieszczenie w widocznym miejscu flagi i kuli pod nią lub nad ni°ą 

d) strzelanie rakiet jednogwiezdnych o barwie czerwonej, 

e) strzelanie rakiet spadochronowych czerwonych lub zapalenie pochodni  

f) nadanie sygnału świetlnego SOS [ ... | ... ], 

g) powtarzanego podnoszenia i opuszczania obu ramion wyprostowanych w bok, 

h) zapalenie płomienia na statku, 

i) powtarzane ciągłego, długiego dźwięku 

j) powtarzane serie uderzeń   w dzwon. 

Zabronione jest używanie jakiegokolwiek z powyższych sygnałów w celu innym niż 

wzywanie pomocy 

 


