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1. Wstęp

Poruszając się po wodzie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania 
regulacji zawartych w wielu dokumentach. Regulacje te zostały ustalo-
ne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a nadzór nad bezpieczeństwem 
oraz przestrzeganiem przepisów na wodach w Polsce sprawuje policja 
oraz urząd żeglugi śródlądowej. 

W 1972 roku ustanowiono międzynarodowe przepisy o zapobie-
ganiu zderzeniom na morzu. Przepisy te stosuje się na wszystkich 
morzach, a przepisy lokalne nie powinny z nimi kolidować.

W Polsce takimi przepisami są:
1) Ustawa o żegludze śródlądowej,
2) Ustawa o sporcie,
3) Rozporządzenie MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej,

Przepisy

Autor rozdziału: Filip Welz
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4) Rozporządzenie MTBiGM w sprawie bezpieczeństwa przy upra-
wianiu turystyki wodnej,
oraz ponad dwadzieścia innych ustaw i rozporządzeń. Ich lista jest do-
stępna na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

Zakres wiedzy i umiejętności które powinna opanować osoba od-
bywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego jest określony 
w systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie. Za-
kres ten na szczęście nie obejmuje nauki nazw ustaw a tym bardziej 
nauki ich treści na pamięć, warto jednak zdawać sobie sprawę, że ta-
kie przepisy istnieją.

Poniższy rozdział zawiera informacje niezbędne do uzyskania pa-
tentu żeglarza jachtowego, bezpiecznego poruszania się po wodach 
śródlądowych, oraz elementarne wiadomości dotyczące poruszania się 
po wodach morskich.

2. Defi nicje

Przepisy prawa, żeby były jednoznaczne opierają się na defi nicjach. 
Najważniejsze z nich zostały ujęte w ustawie o żegludze śródlądowej: 

Statek – urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez 
napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszko-
wiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych 
do: (…), uprawiania sportu lub rekreacji, (…).

Armator – właściciel statku lub osoba, która uzyskała od wła-ściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu; 
Szlak żeglowny – pas wody przeznaczony do żeglugi; 
Wykaz wód uznanych za żeglowne jest zawarty rozporządzeniu rady 

ministrów w sprawie śródlądowych wód żeglownych. Obejmuje on np. 
System Wielkich Jezior Mazurskich, ale bez jezior: Dobskiego i Szty-
norckiego. Wpływając na te jeziora można zauważyć pływające znaki 
„Koniec dróg żeglownych”.

Wypadek żeglugowy – zdarzenie związane z ruchem lub posto-
jem statku, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie ciała powodujące 
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rozstrój zdrowia lub śmierć człowieka, uszkodzenie mienia znacznej 
wartości albo poważną awarię w rozumieniu przepisów Prawa ochrony 
środowiska; 

Analogicznie jak na drodze – nie każda kolizja jest wypadkiem
Statkiem o napędzie mechanicznym jest statek posiadający mecha-

niczne urządzenia napędowe, niezależnie od sposobu ich zamocowania. 
Statkiem polskim jest statek, który stanowi własność: 
1) Skarbu Państwa; 
2) osoby prawnej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) obywatela polskiego zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej
Wynajmując jacht w innym kraju nie możemy podnieść na fl agsztoku 

polskiej bandery, ponieważ nie jesteśmy właścicielami tego jachtu i nie 
jest to statek polski.

3. Uprawnienia

Zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej, uprawianie turystyki 
wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub 
motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW (13,6 KM) wymaga posia-
dania dokumentu kwalifi kacyjnego wydanego przez właściwy polski 
związek sportowy (Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Mo-
torowodny i Narciarstwa Wodnego).

Wyjątkiem są jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW (102 KM) 
i długości kadłuba do 13 m których prędkość jest ograniczona kon-
strukcyjnie do 15 km/h.

W Polsce obowiązuje trzystopniowy system uprawnień żeglar-
skich:

Żeglarz jachtowy jest uprawniony do:
• Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
• Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po 

morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 
w strefi e do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
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Jachtowy sternik morski jest uprawniony do:
• Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
• Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po 

wodach morskich

Kapitan jachtowy jest uprawniony do:
• Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i mor-

skich

Niezależnie od posiadanego patentu, prowadzony jacht może być 
wyposażony w pomocniczy napęd mechaniczny.

System uprawnień motorowodnych został opisany w rozdziale Ster-
nik Motorowodny.

4. Obowiązki i prawa prowadzącego jacht

Wybrane przepisy regulujące status prawny kierownika statku (ka-
pitana), jego obowiązki i prawa:

Rozporządzenie w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądo-
wych drogach wodnych

§ 1.02.1 Statki (…) powinny być kierowane przez osobę posia-
dającą odpowiednie kwalifi kacje stwierdzone dokumentem wyda-
nym zgodnie z obowiązującymi przepisami zwaną dalej „kierow-
nikiem”. 

Patent Żeglarza Jachtowego



62 www.ObozyZeglarskie.com

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych

Art. 7. Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego 
obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znaj-
dującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Ustawa o żegludze śródlądowej:
Art. 10. 6. Kierownik statku lub inna osoba odpowiedzialna za statek 

są obowiązani stosować się do doraźnych zaleceń w zakresie bezpie-
czeństwa żeglugi wydanych przez inspektora (żeglugi śródlądowej).

Art. 44. 1. Kierownik statku uprawiającego żeglugę jest obowiązany 
stosować się do znaków i sygnałów żeglugowych znajdujących się na 
drodze wodnej i na jej brzegach lub pokazywanych przez posterunki 
sygnalizacyjne.

Art. 53. 1. W razie zaistnienia wypadku żeglugowego kierownik 
statku podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do rato-
wania ludzi i mienia oraz do ograniczenia rozmiarów szkody. 

2. Kierownik statku znajdującego się w pobliżu miejsca wypadku 
żeglugowego jest obowiązany udzielić pomocy w działaniach ratow-
niczych.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu tu-
rystyki wodnej:

§ 2. 1. Statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa 
zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bez-
pieczeństwa statku. 

2. W przypadku gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego 
lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki 
bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przeby-
wających. 

§ 3. 1. Kierownik statku (kapitan) jest odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo na statku podczas żeglugi. 

2. Kierownik statku (kapitan) decyduje o użyciu środków bezpie-
czeństwa przez osoby przebywające na statku.
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3. Przed rozpoczęciem żeglugi kierownik statku (kapitan) powinien: 
1) sprawdzić stan techniczny statku i jego wyposażenia; 
2) zapoznać się z aktualnymi warunkami nawigacyjnymi na plano-

wanej trasie rejsu; 
3) zapoznać członków załogi z zasadami: 

a) użytkowania środków bezpieczeństwa będących na wyposa-
żeniu statku,

b) w przypadku jachtów morskich – użytkowania środków bez-
pieczeństwa wymienionych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 110 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpie-
czeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 
1068 oraz z 2013 r. poz. 852), 

c) bezpiecznego zachowania i poruszania się po statku. 
§ 4. Podczas żeglugi kierownik statku (kapitan) powinien zapewnić 

ciągłą obserwację: 
1) akwenu; 
2) warunków hydrologiczno-meteorologicznych; 
3) warunków nawigacyjnych

Kodeks Morski
Art. 53. § 1. Kapitan sprawuje kierownictwo statku i wykonuje inne 

funkcje określone przepisami. 
§ 2. Wszystkie osoby znajdujące się na statku obowiązane są pod-

porządkować się zarządzeniom kapitana wydanym w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku na statku.

Art. 56. Kapitan obowiązany jest dochować staranności sumiennego 
kapitana statku przy wszystkich czynnościach służbowych. 

Art. 57. Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie po-
dróży dołożyć należytej staranności, aby statek był zdatny do żeglugi, 
a w szczególności aby odpowiadał wymaganiom wynikającym z prze-
pisów i zasad dobrej praktyki morskiej co do bezpieczeństwa, obsadze-
nia właściwą załogą, należytego wyposażenia i zaopatrzenia. 

Art. 58. Kapitanowi nie wolno opuszczać statku, który znajduje się 
na morzu, z wyłączeniem postoju na redzie albo kotwicowisku, lub któ-
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remu zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo, chyba że wymaga tego 
bezwzględna konieczność. 

Art. 59. § 1. Kapitan obowiązany jest osobiście prowadzić statek 
przy wchodzeniu do portów, kanałów i rzek, wychodzeniu z nich oraz 
w obrębie portów, jak również w każdym przypadku nasuwającym 
szczególne trudności lub niebezpieczeństwa.

Art. 60. § 1. Kapitan jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom 
znajdującym się na morzu w niebezpieczeństwie, jeżeli udzielenie tej 
pomocy nie naraża na poważne niebezpieczeństwo jego statku i osób 
znajdujących się na nim. 

§ 2. Armator nie odpowiada za naruszenie przez kapitana obowiąz-
ku określonego w § 1. 

Art. 61. § 1. Kapitan jest obowiązany przedsięwziąć wszystkie środki dla 
uchronienia statku oraz znajdujących się na nim osób i ładunku przed szkodą. 

§ 2. Jeżeli statkowi grozi zagłada, kapitan obowiązany jest w pierw-
szej kolejności zastosować wszelkie dostępne mu środki dla ocalenia 
pasażerów, a następnie załogi. Kapitan opuszcza statek jako ostatni, 
czuwając nad ocaleniem, jeżeli jest to możliwe, dzienników, dokumen-
tów, map, kosztowności i kasy statku.

5. Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii

Zgodnie z przytoczonymi wcześniej ustawami i rozporządzeniem 
w razie wypadku lub awarii należy przede wszystkim zadbać o bezpie-
czeństwo pasażerów i załogi, a w drugiej kolejności o bezpieczeństwo 
statku (Jak to robić zostało opisane w rozdziale Ratownictwo).

W dalszej kolejności, należy poinformować Urząd Żeglugi Śródlą-
dowej lub Izbę Morską a w uzasadnionych przypadkach także policję 
i ubezpieczyciela.

Jeżeli istnieje możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczy-
ciela należy sporządzić zgłoszenie szkody, zgodnie z określoną przez 
ubezpieczyciela procedurą. Oświadczenie powinny podpisać obie stro-
ny uczestniczące w wypadku.
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6. Zasady ruchu żeglugowego

Zasady ruchu żeglugowego określają który statek powinien ustąpić 
w sytuacji gdy dwa statki zbliżają się do siebie w sposób powodujący 
ryzyko kolizji.

Na drogach śródlądowych obowiązują zasady wynikające z roz-
porządzenia w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych 
drogach wodnych. Zasady te są zbieżne z międzynarodowymi prze-
pisami o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

O tym, który statek powinien ustąpić decyduje to jakie statki się 
spotykają, oraz w jaki sposób zbliżają się do siebie.

Rodzaje statków:
Statek o napędzie mechanicznym – statek wprowadzany w ruch 

przez mechaniczne urządzenie napędowe (…),
Warto zauważyć, że ta defi nicja statku o napędzie mechanicznym 

różni się od defi nicji zawartej w ustawie o żegludze śródlądowej! 
Tą defi nicję stosujemy do ustalenia który statek ma pierwszeństwo, 
a tamtą np. przy rejestracji statków.
Statek żaglowy – statek poruszający się wyłącznie za pomocą 

żagli; statek poruszający się równocześnie za pomocą żagli i mecha-
nicznego 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 (…) statków przystosowanych do 
przewozu więcej niż 12 pasażerów, promów oraz statków przystosowa-
nych do prowadzenia zestawów holowanych (…),

Statek zajęty połowem – statek łowiący sieciami (…) lub innymi 
narzędziami połowu które ograniczają jego zdolność manewrową (…)

Określenie to nie obejmuje wędkarzy
Statki o dużej prędkości – statki poruszające się na płatach (wodo-

loty), poduszkowce, a także inne statki pływające z prędkością większą 
niż 40 km/h
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Rodzaje sytuacji zbliżania się statków:
Mijanie – sytuacja w której dwa statki idą w przeciwnych, lub pra-

wie przeciwnych kierunkach
Wyprzedzanie – sytuacja w której statek (wyprzedzający) zbliża się 

do drugiego statku (…) z tyłu za jego trawersem i wyprzedza go
Kursy przecinające się – sytuacja w której statki zbliżają się do 

siebie w sposób inny niż mijanie i wyprzedzanie

Przygotowując się do egzaminu na patent żeglarza jachtowego, na-
leży przede wszystkim zapamiętać, że małe statki powinny ustępować 
wszystkim innym statkom z wyjątkiem statków o dużej prędkości.

Dla przykładu pływające po Mazurach statki pasażerskie, nawet 
jeżeli nie mają 20 m długości, ani nie mają proporczyka pierwszeń-
stwa przejścia, to są przystosowane do przewozu ponad 12 osób, 
w związku z czym mają (z pomijalnymi wyjątkami) pierwszeństwo 
przed jachtami turystycznymi.

Statki o dużej prędkości poruszają się tak szybko, że inne jednost-
ki nie zdążyłyby zejść im z drogi, dlatego mają ustąpić pierwszeń-
stwa także małym statkom.

Poniżej przedstawione są sytuacje w których zbliżają się do siebie 
dwa statki lub dwa małe statki.

Przy wyprzedzaniu statek wyprzedzający 
ustępuje pierwszeństwa statkowi wyprze-
dzanemu.

Przy mijaniu statki odbijają w prawo, aby 
minąć się prawymi burtami.
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Jeżeli na kursie kolizyjnym znajdzie się 
statek o napędzie mechanicznym i statek ża-
glowy, statek motorowy ustępuje pierwszeń-
stwa statkowi żaglowemu.

Jeżeli na kursie kolizyjnym znajdą się dwa 
statki żaglowe na różnych halsach, statek na 
lewym halsie ustępuje pierwszeństwa stat-
kowi na prawym halsie.

Jeżeli na kursie kolizyjnym znajdą się dwa 
statki żaglowe na tym samym halsie, jacht 
nawietrzny ustępuje pierwszeństwa statkowi 
zawietrznemu.

Jeżeli na kursie kolizyjnym znajdą się dwa 
statki o napędzie mechanicznym, obowią-
zuje (tak samo jak na skrzyżowaniu równo-
rzędnym) zasada prawej ręki – statek który 
ma drugi statek z prawej burty, ustępuje mu 
pierwszeństwa.

7. Dźwiękowa sygnalizacja statkówNa wodzie, w szczególności w przypadku dużych statków, każdy manewr zajmuje więcej czasu niż na lądzie. Na przykład jeżeli sta-tek wychyli ster, albo zaczyna pracować silnikiem wstecz, to minie trochę czasu zanim statek faktycznie zmieni kurs albo zacznie pły-nąć wstecz. Dla innych statków może nie być to od razu czytelne, w związku z tym przepisy przewidują nadawanie w określonych sytuacjach sygnałów dźwiękowych.Przepisy przewidują także, że statki żaglowe i małe statki o na-pędzie mechanicznym które nie posiadają mechanicznych urządzeń 
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do nadawania sygnałów dźwiękowych będą te sygnały nadawać za pomocą trąbki lub rogu mgłowego. Jest to delikatnie rzecz biorąc rzadko praktykowane, natomiast warto wiedzieć co komunikują nam inne (większe) statki.

8. Wzrokowa sygnalizacja statkówAnalogicznie do trudności których może nastręczyć odczytanie manewrów innego jachtu, jeżeli dwa statki spotkałyby się w nocy to rozpoznanie który z nich jest statkiem dużym a który małym, który statek ma włączony silnik a który nie, a nawet czy inny statek się do nas zbliża czy od nas oddala byłoby bez systemu odpowiednich 
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sygnałów niezwykle trudne. Aby temu zaradzić wykorzystuje się wzrokową sygnalizację statków.
Jak odczytywać światła innych statków:
Jeżeli widzimy któreś ze świateł burtowych statku (czerwone lub 

zielone), oznacza to, że statek ten jest w drodze i możemy odczytać 
którą burtę tego statku widzimy (lewą lub prawą), a w związku z tym 
w którą stronę płynie.

Jeżeli widzimy światło rufowe statku, statek ten zapewne oddala się 
od nas, więc nie jesteśmy z nim na kursie kolizyjnym.

Jeżeli widzimy światło burtowe i światło masztowe (umieszczone 
w przedniej części statku) oznacza to, że statek ten płynie na silniku.

Statki o napędzie mechanicznym o długości 50 m i większej 
w drodze mają dwa światła masztowe. Światła te są oddalone od 
siebie – to znajdujące się bliżej rufy statku jest wyżej, a bliżej dzio-
bu niżej.

Poniżej przedstawiona jest sygnalizacja wzrokowa najczęściej spo-
tykanych rodzajów statków.

Sektory świecenia
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Mały statek o napędzie mecha-
nicznym, o długości mniejszej 
niż 7 m i prędkości mniejszej 
niż 10 km/h może być ozna-
czony jedynie białym świa-
tłem widocznym ze wszyst-
kich stron (dotyczy to także 
łodzi wiosłowych itp.)

Mały statek żaglowy o dłu-
gości mniejszej niż 7 m może 
być oznaczony jedynie bia-
łym światłem widocznym ze 
wszystkich stron, oraz drugim 
białym światłem pokazywa-
nym przy zbliżaniu się innych 
jednostek
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Mały statek o napędzie mechanicznym powinien pokazywać 
światła burtowe , rufowe i masztowe. 
Światła burtowe mogą być połączone w jednej latarni.
Światło masztowe i rufowe może być zamienione na jedno 
światło widoczne ze wszystkich stron
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Mały statek żaglowy w nocy powinien pokazywać światła bur-
towe i światło rufowe, przy czym światła burtowe powinny być 
złączone razem lub świecić w jednej latarni w pobliżu dziobu, 
albo światła burtowe i światło rufowe powinny świecić w tej 
samej latarni na szczycie masztu.
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Statek żaglowy w nocy powinien pokazywać światła burtowe 
i światło rufowe. 
Na maszcie może dodatkowo pokazywać światło czerwone 
nad zielonym widoczne ze wszystkich stron
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Jeżeli statek żaglowy lub 
mały statek żaglowy korzysta 
w dzień równocześnie z żagli 
i silnika, powinien pokazy-
wać czarny stożek skierowany 
w dół

Jeżeli statek żaglowy korzy-
sta z silnika w nocy, powinien 
pokazywać światło masztowe 
(nie pokazuje wtedy światła 
czerwonego nad zielonym) 
czyli pokazuje światła iden-
tyczne jak jacht motorowy
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Statek stojący z dala od brzegu 
na kotwicy w nocy powinien 
pokazywać dwa białe światła 
(na dziobie i na rufi e) widocz-
ne ze wszystkich stron

Mały statek stojący z dala od 
brzegu na kotwicy w nocy po-
winien pokazywać jedno białe 
światło widoczne ze wszyst-
kich stron
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Statek lub mały statek stojący 
z dala od brzegu na kotwicy 
w dzień powinien pokazywać 
czarną kulę

Statek z pierwszeństwem 
przejścia powinien pokazywać 
czerwony proporzec
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Prom na uwięzi w dzień powi-
nien pokazywać zieloną kulę

Prom na uwięzi w nocy po-
winien pokazywać światło 
zielone nad białym widoczne 
z każdej strony
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Prom przemieszczający się 
swobodnie z pierwszeństwem 
przejścia w dzień powinien 
pokazywać zieloną kulę nad 
białym walcem, oraz światła 
burtowe i rufowe

Prom przemieszczający się swo-
bodnie z pierwszeństwem przej-
ścia w nocy powinien pokazywać 
dwa zielone światła nad białym 
widoczne z każdej strony, oraz 
światła burtowe i rufowe
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9. Zasady noszenia BanderyBandera jest lagą o ściśle określonych barwach, symbolice i pro-porcjach, podnoszoną na jednostkach pływających i określającą przy-należność państwową oraz wskazującą rodzaj jednostki pływającej.Wybrane polskie bandery:

Równie ściśle określone jest miejsce noszenia bander i proporców.
Jeżeli jacht nie płynie na żaglach, banderę nosimy zawsze na fl agsz-

toku – specjalnym drzewcu na rufi e jachtu.
Jeżeli jacht płynie na żaglach, to miejsce wywieszenia bandery jest 

zależne od typu jachtu, jak na rysunku:
Polską banderę wieszamy tylko na polskich jachtach (patrz defi nicje 

na początku rozdziału), czarterując jacht w innym kraju nie możemy 
wywiesić polskiej bandery na fl agsztoku.

Bandera Polskiej Marynarki Wo-
jennej

Bandera Polskiej Marynarki Han-
dlowej

Bandera Polskiego Związku Że-
glarskiego

tę banderę noszą polskie jachty 
morskie

Flaga państwowa Rzeczypospolitej 
Polskiej
fl agę państwową noszą polskie 

jachty śródlądowe
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Zasady noszenia bandery

Gala fl agowa
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Banderę podnosi się gdy na jachcie jest załoga o godzinie ósmej 
rano, a opuszcza o zachodzie słońca. Jest zwyczaj salutowania banderą 
(także ściśle uregulowany), jednak jest to zwyczaj coraz rzadziej prak-
tykowany. 

Jeżeli jacht wpływa na wody innego państwa, wiesza banderę tego 
państwa pod prawym salingiem.

Pod lewym salingiem (lub na topie grotmasztu) można wywiesić pro-
porzec klubu, organizacji żeglarskiej, właściciela lub kapitana jachtu.

W trakcie niektórych uroczystości na jachtach wywieszana jest gala 
fl agowa. Wielka gala fl agowa wywieszana jest kiedy jacht stoi w porcie 
lub na kotwicy, a mała kiedy płynie na silniku (np. na paradzie).

10. Etykieta żeglarska

Zasady noszenia bandery są częściowo wymogiem prawnym, a czę-
ściowo elementem etykiety żeglarskiej. Etykieta żeglarska to zbiór 
zasad zachowania się. Ukształtowała się pod wpływem wielu czynni-
ków i jest pewną kombinacją tradycji, doświadczeń, praw, przesądów 
i praktycznych porad jak funkcjonować w specyfi cznych warunkach 
jakie stwarza uprawianie żeglarstwa.

W dużej części etykieta żeglarska pokrywa się z „lądowymi” zasada-
mi kulturalnego zachowania. Bycie koleżeńskim, uprzejmym, pomaga-
nie sobie na wzajem jest szczególnie ważne kiedy grupa ludzi spędza ze 
sobą dużo czasu na małej przestrzeni. Szczególne względy ma kapitan 
jako „pierwszy po Bogu” i osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo 
całej załogi. Ważnymi zasadami etykiety jest utrzymanie porządku na 
jachcie i dyscypliny, oraz dbanie o środowisko (nie śmiecić, nie cumo-
wać na dziko jeżeli nie mamy saperki, a jak mamy to z niej korzystać!). 
Nie należy hałasować w portach (być może ktoś po trudnym rejsie chce 
się w końcu wyspać). 

Poza ogólną kulturą osobistą, wybitnie rażącymi naruszeniami ety-
kiety żeglarskiej są:



• brudny, niesklarowany jacht,
• wchodzenie na obcy jacht bez zaproszenia,
• wystawianie rąk i nóg za burtę,
• pływanie z odbijaczami za burtą,
• rozpoczęcie posiłku bez kapitana,
• gwizdanie na jachcie
• sikanie pod wiatr pomimo, że nie opłynęło się przylądka Horn,
• wchodzenie do portu bez kompletnego ubioru.
Etykieta to żeglarski savoir vivre. Oczywiście, że w gronie dobrych 

znajomych można sobie pozwolić na więcej luzu, ale wypada wiedzieć 
jak należy się zachować. Dla porównania – jeżeli ktoś zaprosi nas 
w gości na obiad, a my nie będziemy przestrzegać przynajmniej pod-
stawowych zasad kulturalnego zachowania, to szanse na to, że zaprosi 
nas znowu są znikome. Warto o tym pamiętać, jeżeli jesteśmy na rejsie 
i mamy nadzieję ponownie dostać zaproszenie do tej czy innej załogi.


