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BUDOWA JACHTU 
Rozelklapa tandetnie zablindowana dlatego ryksztosuje 



Brest odbijacze 

Dostosowujemy prędkość  



Typy łodzi motorowodnych 

Skutery wodne odkryto pokładowe 

kabinowe 

Pontony 

Hybrydy RIB 



Konstrukcja 

1. kil(stępka),  
2. stewa dziobowa,  
3. pawęż,  
4. żebra (wręgi),  
5. wzdłużniki denne,  
6. wzdłużniki burtowe,  
7. wzdłużniki pokładowe. 

1. uchwyt dziobowy – często knaga  
2. uchwyt rufowy 
3. dno 
4. pawęż 
5. kokpit 
6. burta 
7. dźwignia przepustnicy (manetka) 
8. koło sterowe (szturwał) 
9. falszburta 
10. listwy odbojowe 
11. knaga 
12. pokład 



Rodzaje jachtów motorowych 

Jacht ślizgowy – na powierzchni 
wody utrzymuje go siła wyporu gdy 
jacht nie porusza się lub porusza z 
mała prędkością, z dużą prędkością 
porusza się w stanie ślizgu. Są to 
jachty rozwijające duże prędkości. 

 

Jacht wypornościowy – na 
powierzchni wody utrzymuje go 
siła wyporu, zarówno na postoju 
jak i w ruchu. Są to jachty 
rozwijające małe prędkości i o 
masywnej konstrukcji 
 
 



Instalacje  
1. Instalacja elektryczna 12 V 
2. Instalacja gazowa 
3. Instalacja wodna – wasser / water  
4. Instalacja wody zaburtowej 
5. Instalacja sanitarna - waste 
6. Instalacja osuszania zęzy 
7. Instalacja paliwowa - diesel 



INSTALACJA OSUSZANIA ZĘZY 

Pompa ręczna Pompa elektryczna 



Instalacja gazowa 

Wydzielona bakista z otworem wentylacyjnym  

Butla z gazem   

Reduktor Zawór kulowy Kuchenka 

Uruchamianie  
1. odkręcamy zawór instalacji 
2. zapłon  
3. odkręcamy zawór kuchenki 
4. wyłączmy zapłon  

Odstawianie  
1. zakręcamy zawór instalacji 
2. czekamy aż zgaśnie płomień  
3. zakręcamy zawór kuchenki 

Przewód sztywny  

Przewód giętki 



Używanie instalacji gazowej inaczej 



Instalacja paliwowa 

Zbiornik wewnętrzny Zbiornik zewnętrzny 



Rodzaj paliwa 

• Mieszanka benzyny z olejem silnikowym – 
silniki dwusuwowe 
 

• Benzyna – silniki czterosuwowe 
 

• Olej napędowy  - diesel 
 



Rodzaj napędu 

Silniki 
spalinowe 
zaburtowe 
przyczepne 

Silniki 
spalinowe 
zaburtowe 

Silniki 
elektryczne 
zaburtowe 

Silniki 
spalinowe 

stacjonarne 



PAWĘŻ 

Mocowanie silnika przyczepnego 



www.hondamarine.pl 



maszynownia / komora silnika 



Manetka 



Śruby napędowe 



Napęd Strugo 

Brak śruby napędowej na 
zewnątrz układu napędowego 
Minimalizacja  ryzyka 
uszkodzenia śruby 
Minimalizacja ryzyka ranienia 
osoby w wodzie 
Mała sprawność napędu 



Skutery wodne 



Chłodzenie silników 

Układ otwarty Układ zamknięty 



Chłodzenie silników 

Kontrola chłodzenia!!! 

Źródło [9] 



Poprawne użytkowanie silnika 

Serwisowanie  
• Kontrola poziomu oleju  

– pozycja 

• Kontrola chłodziwa  
• Przeglądy okresowe silnika  
• Wymiana filtrów   

Uruchamianie silnika 
• Zawór paliwa ON 
• Odpowietrzenie  
• Zrywaka  
• Manetka biegów na N 
• Manetka na start 
• Ssanie  
• Rozruch 
• Kontrola chłodzenia 

 
• Biegi zmieniamy na 

minimalnych obrotach 
 



Schowki w jachcie 

Achterpik 

Jaskółki  
Bakisty  

Forpik 



Pomieszczenia 

kubryk (sypialnia) 

mesa (salon, jadalnia) 
kambuz (kuchnia) 

Forluk 

Kabina nawigacyjna 
Kącik nawigacyjny 

Świetlik / skylight 



kingston (toaleta) 

Naucz załogę poprawnego 
korzystania z kingstona 



LOCJA 

dział wiedzy zajmujący się dokładnym opisem danego akwenu oraz 
jego oznakowania nawigacyjnego z punktu widzenia potrzeb 
bezpieczeństwa żeglugi w różnych warunkach pogodowych 



System  IALA 

region A region B 



IALA A 



Drogi 
wodne 

Naturalne 
Jeziora 

Rzeki  

Sztuczne 

Zalewy 

Kanały 



Kierunki  
na śródlądziu 

I 

II 

N 

S 

W E 

W
 górę W
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ół

 

Węgorzewo 

Pisz 

Kierunki  
na morzu 
do portu  

Morze Bałtyckie 

Góry 



BUDOWA RZEKI NIEUREGULOWANEJ 







 





BUDOWA RZEKI UREGULOWANEJ 
 





Oznakowanie brzegowe przebiegu 
szlaku żeglugowego 



Miejsce niebezpieczne  
przy lewym brzegu 

Miejsce niebezpieczne  
przy prawym brzegu 

Miejsce niebezpieczne  
na środku szlaku 

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych 



Znaki kardynalne 
Oznakowanie kardynalne - w 
systemie IALA stosuje się je do 
określenia w jakim kierunku 
znajduje się bezpieczna 
woda. 
 
Znaki kardynalne przyjmują 
nazwę od kierunku, w jakim 
są ustawione w stosunku do 
niebezpieczeństwa. Nazwa ta 
określa jednocześnie stronę, z 
której należy ten znak omijać. 
W praktyce oznacza się 
bezpieczne przejście jedynie 
od strony toru wodnego. 

 



Znak kardynalny północny 



Znak kardynalny południowy 



Znak kardynalny zachodni 



Znak kardynalny wschodni 



Boja odosobnionego 
niebezpieczeństwa 











BUDOWLE HYDROTECHNICZNE 

śluza komorowa 

zapora 

jaz 

kanał żeglugowy 



Śluza 



Wpływać do komory śluzy po całkowitym otwarciu wrót i przy 
zielonym świetle. 

 
Przepuszczać jednostki uprzywilejowane. 

 
Wchodzimy według kolejności przybycia  

 
Wyłożyć odbijacze na burty i wystawić odbijaczowych 

 
Uważać na położone maszty innych jachtów. 

 
Cumować nabiegowo, regulować napięcie cumy. 

 
Zachować szczególną ostrożność.  

ZACHOWANIE SIĘ W ŚLUZIE 

















Zezwolenie na postój, 
burta przy burcie, w 
maksymalnej liczbie 
podanej na znaku 



METEOROLOGIA 

nauka o atmosferze ziemskiej (troposferze). Bada i opisuje zjawiska 
fizyczne procesów atmosferycznych, które określają pogodę i klimat.  



Czynniki atmosferyczne 
• TEMPERATURA POWIETRZA – określa stan 

cieplny atmosfery, mierzymy termometrem 
 

• CIŚNIENIE – ciężar słupa powietrza 
przypadający na jednostkę powierzchni; 
mierzymy barometrem, aneroidem, 
barografem; jednostką jest hPa; na mapie 
oznaczane izobarami 
 

• WILGOTNOŚĆ (względna) – stosunek ilości pary 
wodnej zawartej w powietrzu do tej ilości pary, 
która by to powietrze nasyciła w danej 
temperaturze lub ciśnieniu; mierzymy 
higrometrem i podajemy w procentach; punkt 
rosy – temp. w której powietrze staje się 
nasycone wilgocią po uzyskaniu max. zawartości 
pary wodnej w danej temperaturze, 
 



Układy Baryczne 
WYŻ BARYCZNY (antycyklon) – obszar 

wysokiego ciśnienia, wokół którego 
ciśnienie jest niższe, na mapie oznaczany 
literą W, na półkuli północnej wiatr wieje 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara; 

NIŻ BARYCZNY (cyklon) – obszar niskiego 
ciśnienia, wokół którego ciśnienie jest 

wyższe, na mapie oznaczony literą N; na 
półkuli północnej wiatr wieje przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara; 
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Front ciepły   

Front chłodny  

Front zokludowany 

od ok. 40 do ok. 60 km/h. 

ok. 60 km/h. 



Chmury 



Cumulonimbus 



Bryza 

Dzienna Nocna 



Skala Beauforta 
B Prędkość wiatru 

Opis Stan Wody Zjawiska na lądzie 

w km/h m/s 

0 0 0 0-0,2 Cisza, flauta Gładkie Spokój, dym unosi się pionowo. 

1 1-3 1-6y 0,3-1,5 Powiew Zmarszczki na wodzie. Ruch powietrza lekko oddziałuje na dym. 

2 4-6 7-11 1,6-3,3 Słaby wiatr Małe falki. Wiatr wyczuwany na skórze. Liście szeleszczą. 

3 7-10 12-19 3,4-5,4 Łagodny wiatr Duże falki, ich grzbiety mają wygląd szklisty. Liście i małe gałązki w stałym ruchu. 

4 11-16 20-29 5,5-7,9 Umiarkowany 
wiatr 

Duże fale, na których grzbietach tworzy się piana. 
Słychać plusk. 

Kurz i papier podnoszą się. Gałęzie zaczynają 
się poruszać. 

5 17-21 30-39 8,0-10,7 Świeży wiatr Szum morza przypomina pomruk, wiatr gwiżdże, 
fale umiarkowane, gęste białe grzebienie. Małe drzewa kołyszą się. 

6 22-27 40-50 10,8-13,8 Silny wiatr Tworzą się grzywacze, długa wysoka fala, szum 
morza. Fale z pianą na grzbietach i bryzgi. 

Duże gałęzie w ruchu. Słychać świst wiatru nad 
głową. Kapelusze zrywane z głowy. 

7 28-33 51-62 13,9-17,1 Bardzo silny 
wiatr 

Morze burzy się i piana zaczyna układać się w 
pasma. 

Całe drzewa w ruchu. Pod wiatr idzie się z 
wysiłkiem. 

8 34-40 63-75 17,2-20,7 Sztorm Umiarkowanie duże fale z poprzerywanymi 
obracającymi się grzbietami. Pasma piany. 

Gałązki są odłamywane od drzew. Samochody 
skręcają pod wpływem wiatru. 

9 41-47 76-87 20,8-24,4 Silny sztorm Bardzo duże fale z gęstą pianą. Grzbiety fal 
zaczynają się zawijać. Znaczne bryzgi. Lekkie konstrukcje ulegają zniszczeniu. 

10 48-55 88-102 24,5-28,4 Bardzo silny 
sztorm 

Wielkie fale. Powierzchnia morza jest biała, fale 
przełamują się. Widoczność jest ograniczona. 

Drzewa wyrywane z korzeniami. Poważne 
zniszczenia konstrukcji. 

11 56-63 103-117 28,5-32,6 Gwałtowny 
sztorm Nadzwyczaj wielkie fale. Znaczna część konstrukcji zniszczona. 

12 63+ 117+ 32,6+ Huragan 
Olbrzymie fale. Powietrze pełne piany i bryzgów. 
Morze całkowicie białe pokryte bryzgami. 
Widzialność bardzo ograniczona. 

Masowe i powszechne zniszczenia konstrukcji. 



Prognoza pogody 
Obowiązek sprawdzania  

• Internet 
– http://www.zagle.pogodynka.pl 
– http://www.meteo.pl/ 
– http://sat24.com 

• Bosmanat 
• Radio 
• TV   
• Navtex  

http://www.zagle.pogodynka.pl/
http://www.meteo.pl/
http://sat24.com/


PRAWO  

system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych 
dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i 
funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu 
społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy 
odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z 
użyciem przymusu. 



Struktura Prawa w Polsce 

• Konstytucja RP  
• ustawy 
• ratyfikowane umowy międzynarodowe 
• rozporządzenia 
• Inne przepisy - akty prawa miejscowego (na obszarze działania 

organów, które je ustanowiły) 



Inne przepisy 

• Przepisy i regulaminy portowe 
• Dobra praktyka żeglarska, etykieta żeglarska 
• System szkolenia PZMiNW na stopnie 

 



Wyposażenie jachtów i motorówek na 
wodach śródlądowych 

• ŚR powinny być właściwie rozmieszczone i utrzymywane we właściwym stanie technicznym. 
• Pasy lub kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na 

statku oraz koła ratunkowe 
• Statek o długości równej lub mniejszej niż 20 m (...) powinien być wyposażony w gaśnice 

proszkowe o wielkości napełniania 2 kg. : 
1) do 10 m - (1 + s) gaśnic, 
2) powyżej 10 m do 15 m - (2 + s) gaśnic, 
3) powyżej 15 m do 20 m - (3 + s) gaśnic, 
s - 1 gaśnica dla silników o mocy 50-100 kW oraz dodatkowo 1 gaśnica powyżej 100 kW. 

• Statek przeznaczony wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji powinien być wyposażony 
w następujący sprzęt pokładowy: 
1) odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku; 
2) bosak; 
3) apteczka pierwszej pomocy. 
nie stosuje się do statków przeznaczonych o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m. 

• Skuter wodny powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiającą awaryjne wyłączenie 
silnika. 

Zostało określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 05.11.2010 ogłoszonym w Dzienniku Ustaw nr 216 / 2010 poz. 1423 w sprawie wymagań technicznych i 
wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. Nakłada ono na pokładzie statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji następujące obowiązki: 



Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 
kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej 

Polskie patenty motorowodne - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460  

PATENT  NOWE WYMAGANIA  NOWE UPRAWNIENIA   

Sternik Motorowodny  

Ukończone 14 lat i zdany egzamin, na którym należy okazać: 
dowód tożsamości, zdjęcie w formacjie 35*45mm a niepełnoletni 
zgodę rodziców. Osoby korzystające ze zniżek muszą też 
okazać ważną legitymację studencką lub szkolną. 
 

Prowadzenie jachtów motorowych po 
wodach śródlądowych oraz po morskich 
wodach wewnętrznych oraz pozostałych 
wodach morskich 2 mile morskie od brzegu 
w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 
lat mogą pływać na łodziach z silnikami o 
mocy do 60 kW (80 KMech). 

Motorowodny Sternik 
Morski 

 
(dawniej Starszy Sternik 

Motorowodny)  

Ukończone 18 lat, staż morski 200 godzin w minimum 2 rejsach 
i zdany egzamin na którym należy okazać: dowód tożsamości i 
zdjęcie w formacie 45*35mm. Staż dokumentuje się opiniami z 
rejsów, kartami rejsów lub oświadczeniami własnymi 
potwierzonymi przez armatora jachtu. 
 

Prowadzenie na śródlądziu łodzi motorowych 
bez ograniczeń, a na morzu jachtów o 

długości do 18 m 

Kapitan Motorowodny  

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu 
staż morski 1200 godzin w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin 

samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m 
oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na statku powyżej 20m 

oraz 1 rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 
2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).  

Prowadzenie jachtów motorowych bez 
ograniczeń  

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent, aby uzyskać "nowe" 
uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW o wystawienie nowego patentu. 



Wzory dokumentów 



Wzory dokumentów 



Definicje 

noc — okres między zachodem i wschodem słońca 

dzień — okres między wschodem i zachodem słońca 

statek — statek uprawiający żeglugę śródlądową, w tym mały statek i prom, a także urządzenie 
pływające i statek morski 

statek o napędzie mechanicznym — statek wprowadzany w ruch przez mechaniczne urządzenie 
napędowe, z wyjątkiem statków, których  mechaniczne urządzenie napędowe jest używane 
wyłącznie do małych przemieszczeń, w szczególności w portach lub miejscach załadunku i 
wyładunku, albo do zwiększenia sterowności statków podczas ich pchania albo holowania, 

statek żaglowy — statek poruszający się wyłącznie za pomocą żagli; statek poruszający się 
równocześnie za pomocą żagli i mechanicznego urządzenia napędowego uznawany jest za statek 
o napędzie mechanicznym 

mały statek — statek, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m; 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 

prom — statek zakwalifikowany przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako prom i służący 
do przewozu osób i ładunków w poprzek drogi wodnej 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na 
śródlądowych drogach wodnych. (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) 



Prawo drogi 
• Statek wychodzący z portu ma pierwszeństwo przed 

wchodzącym  
• Przecinanie kursu lub wyprzedzanie dozwolone jest tylko 

wówczas gdy szerokość drogi wodnej jest dostateczna 
dla jednoczesnego przejścia statków z uwzględnieniem 
warunków na danym akwenie oraz ruchu innych statków 

•  Statek ustępujący z drogi drugiemu statkowi powinien 
zdecydowanie zmienić swój kurs (nie przechodzi przed 
dziobem drugiego statku) 

•  Statek posiadający prawo drogi powinien zachować swój 
kurs oraz prędkość 
 



Szybki (o prędkości większej niż 40km/h) 
ustępuje drogi pozostałym,  

a mech ustępuje wioślarzom  



Mały statek ustępuje drogi statkom 



Mech ustępuje żaglom  



Prawa strona 



Mijamy się lewymi burtami 



Statek wyprzedzany ma pierwszeństwo 



Przy granicy 



 



Oznakowania statków 
• Oznakowanie dzienne i nocne statków ma na celu:  
•  Wskazanie w jakiej pozycji względem obserwatora   

znajduje się dziób innego jachtu 
•  Informacja o napędzie używanym na statku 
•  Informacja o wielkości statku (kategoria) 
•  Informacja o czynności wykonywanej przez statek 
•  Informacja o awariach i zagrożeniach na statku 

 
• W dzień stosuje się figury: kule, stożki, walce, proporce, flagi 
• W nocy stosuje się światła: białe, zielone, czerwone, żółte i 

niebieskie 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Wzywanie pomocy 



Wzywanie Pomocy 
• flagi lub innego podobnego przedmiotu, którym zatacza kręgi, 
• flagi i umieszczonej nad nią lub pod nią kuli lub przedmiotu 

podobnego do kuli, 
• światła, którym zatacza się kręgi, 
• rakiet lub pocisków wyrzucających czerwone gwiazdy, 

wystrzeliwanych w krótkich odstępach czasu, 
• sygnału świetlnego składającego się z grupy ...---... (SOS), nadanego 

znakami Morse'a (trzy krótkie błyski, trzy długie błyski i trzy krótkie 
błyski), 

• płomienia na statku (np. palącej się beczki smoły, oleju itp.), 
• rakiety spadochronowej lub pochodni ręcznej palącej się 

czerwonym płomieniem, 
• powtarzanego powolnego podnoszenia i opuszczania obu ramion 

wyprostowanych w bok. 



Ochrona środowiska 
• Posiadanie na jachcie worków na śmieci i opróżnianie ich w 

miejscach  do tego przeznaczonych 
• Korzystamy z sanitariatów nabrzeżnych, jeśli to niemożliwe 

potrzeby fizjologiczne załatwiamy w oddali od brzegu 
zabierając saperkę w celu zakopania nieczystości 

• Używamy detergentów ulegających biodegradacji 
• Naczynia zmywamy w porcie a jeśli to niemożliwe wodę po 

zmywaniu wylewamy z dala od brzegu 
• Rozpalanie ognisk w miejscach do tego przeznaczonych 
• Przestrzeganie ciszy i spokoju oraz przepisów 

obowiązujących na terenach chronionych 
•  Tankując paliwo do silnika pilnujemy aby nic nie wykapało 

do wody 



Obowiązek rejestracja  

• Obowiązkowi rejestracji nie podlegają śródlądowe jachty żaglowe o 
długości kadłuba do 12 m i śródlądowe jachty motorowe o napędzie 
mechanicznym o mocy silników do 15 kW oraz jednostki napędzane 
wyłącznie siłą ludzkich mięśni używane wyłącznie do uprawiania 
sportu lub rekreacji. 

• Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego 
wpisane na wniosek właściciela. Po zarejestrowaniu statku 
wystawiany jest dokument rejestracyjny statku. 

• Statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o 
iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o 
napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW podlegają obowiązkowi 
rejestracji w starostwie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 66 
poz. 750 z późn. zm./. 
 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm./, 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu 
rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji /Dz. U. z 2013 r. poz. 749/. 
 



RATOWNICTWO  
 

Jest to ogół czynności mających na celu niesienie pomocy w warunkach 
zagrożenia życia i mienia oraz likwidację skutków wypadków 



Pomoc 

VHF 16 601 100 100 



Przyczyny wypadków 

Niewiedza  
Lekkomyślność  

Rutyna  

Lepiej zapobiegać niż leczyć 



ŚRODKI RATUNKOWE 

Kamizelka 
ratunkowa 

Pas ratunkowy 
Pneumatyczna 
kamizelka 
ratunkowa 

Norma PN-EN 395 



ŚRODKI RATUNKOWE 

Koło ratunkowe Podkowa ratunkowa 



ŚRODKI RATUNKOWE 

Pneumatyczna tratwa ratunkowa 



ŚRODKI ASEKURACYJNE 

Kamizelka asekuracyjna Szelki bezpieczeństwa 

Norma PN-EN 393 



Dobra praktyka 
• Porządek na jachcie  
• Wszystko ma swoje miejsce  
• Obrys jachtu = koniec kończyn  
• Do ochrony używamy odbijaczy 
• Do portu wchodzimy kompletnie ubrani  
• Przed wejściem mają być przygotowane cumy i odbijacze  
• Nie pływamy z odbijaczami  
• Odpowiednie obuwie  
• Poruszać się bezpiecznie po jachcie 
• Używać kamizelek ratunkowych w trudnych warunkach 
• Obserwować akwen manewrowy i sytuację pogodową 
• Nauczyć załogę z obsługi jachtu i sprzętu ratunkowego 

 



CZŁOWIEK ZA BURTĄ - POSTĘPOWANIE 

Sposób postępowania: 
 
1. Ogłosić alarm 
2. Rzucić środek ratunkowy 
3. Wyznaczyć obserwatora 
4. Rozpocząć manewr podjęcia 
 
Koło ratunkowe rzucamy od 
nawietrznej strony człowieka ! 



CZŁOWIEK ZA BURTĄ - ZAGROŻENIA 

Człowiekowi w wodzie grozi: 
 
1. Utopienie 
2. Utonięcie / Wyczerpanie 
3. Wychłodzenie organizmu 
4. Szok termiczny 

Po wyciągnięciu człowieka z wody należy go przebrać w  
suche ubrania i stopniowo ogrzewać 



POSTĘPOWANIE PO WYWROTCE JACHTU 
1. Odnaleźć i policzyć członków załogi 
2. Zebrać całą załogę przy kadłubie jachtu (nie odpływać) 
3. Założyć ubrania i kamizelki ratunkowe (wszyscy) 
4. WEZWAĆ POMOC 

 
5. Zabezpieczyć jacht przed obrotem masztem w dół 
6. Pozbierać odpływający osprzęt 
7. Postawić jacht samodzielnie lub przygotować do 

holowania 

Jeżeli jacht zaczyna tonąć sternik podejmuje decyzję o opuszczeniu jachtu  
i płynięciu do brzegu (z wiatrem)!!! 

 
Cała załoga trzyma się razem a z pływających przedmiotów można zbudować tratwę 



POŻAR NA JACHCIE 

Źródła pożaru: 
 
1. Paliwo do silnika 
2. Instalacja gazowa 
3. Instalacja elektryczna 
4. Podpalenie sklejki,  
   materaców, papieru 



OGRANICZENIE POŻARU: 
 

Pożar na dziobie – kurs pełny 
Pożar na śródokręciu – półwiatr 
Pożar na rufie - bajdewind 

 POŻAR NA JACHCIE - POSTĘPOWANIE 

1. Ogłoszenie alarmu pożarowego 
2. Wywołanie całej załogi na pokład 
3. Natychmiastowe gaszenie pożaru 
4. Zrzucenie żagli 
5. Pozbycie się łatwopalnych elementów 

Gaśnica  
proszkowa 



www.hondamarine.pl 



Tomasz Jarzębski Telefon: 501 892 942,  
Żeglarz: SJM PZŻ/8211, Instruktor PZŻ: MIŻ4334,  

Instruktor ISSA: Inland 00420, Instruktor ISSA: SEA 00394 
http://www.pro-skippers.com/skipper/343,Tomasz_Jarzebski 
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