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4. Sposób wykonywania obowiazków przez oficera wachtowego
a. Bezposrednio po zaokretowaniu oficer przechodzi szkolenie w zakresie regulaminu,
alarmów, rozmieszczenia sprzetu ratunkowego i p.poz, rozmieszczenia i obslugi
urzadzen nawigacyjnych i sygnalizacyjnych oraz obslugi takielunku i urzadzen
pokladowych. Kazdy z oficerów jest zobowiazany do jak najlepszego przyswojenia
sobie wiadomosci w w/w zakresie zawartych w dalszej czesci niniejszego podrecznika
przed zaokretowaniem tak, aby szkolenie na statku bylo tylko przypomnieniem i
ugruntowaniem juz posiadanej wiedzy.
b. Nastepnie oficer wachtowy przeprowadza szkolenie swojej wachty w zakresie zgodnym
z dostarczonym mu przez starszego oficera wykazem kontrolnym. Szkolenie to
obejmuje:
− zapoznanie ze statkiem
− alarmy i role alarmowe
− uzycie pasów ratunkowych
− bezpieczenstwo przy wejsciu na maszty
− znajomosc podstawowych wezlów
− uzycie cum i rzutek
− stawianie i zrzucanie zagli
− obowiazki wachty nawigacyjnej, portowej, kotwicznej i gospodarczej :
c. W celu sprawdzenia efektów szkolenia i koordynacji poczynan wszystkich wacht
przeprowadza sie alarmy cwiczebne w mozliwie szerokim zakresie, przed wyjsciem
statku z portu oraz w czasie pierwszych dni zeglugi.
d. W czasie alarmu manewrowego i alarmu do zagli oficerowie zajmuja stanowiska
przy swoich wachtach. Mostek jest zarezerwowany dla kapitana i mechanika, który
zwykle jest sternikiem manewrowym. Oficer pozostaje na mostku jedynie w przypadku,
gdy zostal przez kapitana wyznaczony do kierowania manewrem.
e. Zadaniem oficerów jest kierowanie praca i nadzór nad wykonywaniem polecen
kierowanych do ich wacht. W szczególnosci oficer powinien pokierowac obsadzaniem
wszystkich stanowisk niezbednych do przeprowadzenia danego manewru przez
poszczególnych zeglarzy oraz dopilnowaniem zajecia miejsc w poblizu
diametralnej statku przez zeglarzy nie bioracych czynnego udzialu w manewrze
poprzedzonym sygnalem alarmu manewrowego.
f. Na czas alarmu manewrowego i alarmu do zagli w kabinie nawigacyjnej pozostaje
zeglarz - asystent nawigacyjny z wachty nawigacyjnej w celu prowadzenia zapisów w
brudnopisie dziennika jachtowego.
g. W przypadku alarmu do zagli oficerowie kieruja obsadzaniem wszystkich lin
uzywanych w danym manewrze z tym, ze trudniejszymi manewrami zaglowymi takimi
jak stawianie i brasowanie zagli rejowych, stawianie i zrzucanie grotzagla w
poczatkowej fazie rejsu kieruja starszy oficer i bosman. Wskazane jest, aby oficerowie
w mozliwie krótkim czasie nauczyli sie kierowania tymi manewrami samodzielnie.
h. Stanowiska wacht w alarmach do zagli pomyslane sa w ten sposób, aby wachty w
razie potrzeby uzupelnialy lub zastepowaly sie wzajemnie - ich rejony dzialania przy
obsludze lin czesciowo zachodza na siebie. I tak przykladowo:
I i II wachta wspólnie stawiaja i biora na gordingi i gejtawy zagle rejowe
II i III wachta wspólnie brasuja reje
III i IV wachta wspólnie obsluguja grota i ewentualnie bezana
Nalezy przy tym przypomniec, ze na reje chodza ochotnicy ze wszystkich wacht
skierowani tam przez ich oficerów.
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i. W czasie wachty nawigacyjnej oficer wachtowy powinien przebywac przez wiekszosc
czasu na mostku, schodzac do kabiny nawigacyjnej tylko w niezbednych przypadkach i
na mozliwie krótki okres czasu oraz zwracac uwage na wlasciwe pelnienie sluzby
przez wachtowych na poszczególnych stanowiskach. I tak:
− Przy zmianie sternika schodzacy powinien pozostac przy stanowisku tak dlugo, az
nowy nabierze wprawy w sterowaniu na danym kursie.
− Obserwatorzy na oku pelnia sluzbe na stojaco. Stanowisko oka w trudnych
warunkach przemieszcza sie z dziobu do want bezana.
− Nasluch radiowy i obserwacje radaru oraz brudnopis dziennika prowadzi asystent
nawigacyjny wewnatrz kabiny nawigacyjnej, a nie w zejsciówce. Sluzba ta odbywa
sie stale, lecz nie na lezaco i z ksiazka w reku.
− Asystent nawigacyjny prowadzac nasluch na kanale 16 UKF powinien reagowac nie
tylko na wywolanie bezposrednie naszego statku, ale powinien reagowac na
wszystkie wolania statków przez podanie pozycji statku wywolywanego dla
stwierdzenia, czy to, aby nie chodzi o nasz statek. W tym celu porównuje uslyszana
pozycje z odczytem naszej pozycji na ekranie radaru.
− Oficer okresla, jakie echa na ekranie radarów i kiedy nalezy meldowac. Zwykle sa to
nowe echa, echa szybko przemieszczajace sie, szczególnie w kierunku srodka
ekranu oraz echa wchodzace w ustalony przez oficera krag bezpieczenstwa.
− Nalezy dopilnowac przeprowadzania obchodów wnetrza statku w nocy.
Zmiany wachty nawigacyjnej nalezy dokonywac w nastepujacy sposób:
− Na pokladzie rufowym zbiera sie cala wachta wstepujaca i ta czesc wachty
schodzacej, która nie obsadza w tym momencie stanowisk na oku, sterze i w
kabinie nawigacyjnej.
− wachta wstepujaca kolejno dokonuje zmian na stanowiskach w/g dyspozycji
starszego wachty. Schodzacy ze stanowisk dolaczaja do swojej wachty na rufie. Po
zmianie na wszystkich stanowiskach na rufie jest cala wachta schodzaca oraz
czesc wachty wstepujacej, która nie obsadza stanowisk.
− w miedzyczasie oficerowie dokonuja przekazania wachty miedzy soba zgodnie z
regulami dobrej praktyki morskiej t.j. oficer wachty schodzacej konczy wpis w
dzienniku i udziela swojemu nastepcy wszelkich informacji niezbednych do
wprowadzenia go w sytuacje statku. Wachta jest przekazana po wyraznym
stwierdzeniu przez oficera wachty wstepujacej, ze sytuacja statku jest dla niego
jasna.
− wachta schodzaca jest zwalniana przez jej oficera po przekazania przez niego
sluzby nastepcy.
− czesc wachty sluzbowej nie obsadzajaca w danym momencie stanowisk pozostaje
do dyspozycji oficera wachtowego na pokladzie lub w tzw. “szkole”. Kazde zejscie
wachtowego pod poklad nastepuje za wiedza i zgoda oficera.
Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszej procedury podyktowane wylacznie
wzgledami bezpieczenstwa (wysoki stan morza) na polecenie kapitana, które moze
byc wydane z inicjatywy oficera wachtowego.
j. W czasie wachty kotwicznej nalezy szczególna uwage poswiecic obserwacji, czy
statek nie dryfuje pamietajac, ze najwazniejsza jest obserwacja zmian namiaru na
obiekt ladowy lezacy na kierunku prostopadlym lub najbardziej zblizonym do
prostopadlego w stosunku do kierunku wiatru lub pradu. Do obserwacji nalezy
wykorzystywac namiernik na kompasie, radar, echosonde oraz GPS.
k. Dzien wachty gospodarczej nie jest dniem wolnym dla oficera wachtowego. Co
prawda nie wymaga sie od niego bezposredniego uczestnictwa w pracach wachty, a
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rozdzial prac powinien prowadzic starszy wachty, to jednak niezbedny jest nadzór nad
jakoscia wykonywanych prac oraz wsparcie moralne dla starszego wachty, który
czesto nie jest w stanie w pelni zdyscyplinowac swoich kolegów.
l. W czasie wachty portowej oficer wachtowy powinien byc na statku, a w razie zejscia
zapewnic sobie zastepstwo innego oficera. W nocy oficer wachtowy moze spac
korzystajac z koi w kabinie nawigacyjnej, w gotowosci do natychmiastowego podjecia
dzialania bezposrednio po obudzeniu.
m. Wachta bosmanska jest do dyspozycji bosmana, lecz obowiazkiem oficera
wachtowego jest wspólpraca z bosmanem w zakresie rozdzialu i nadzoru nad
przeprowadzonymi pracami.
n. Posilki. Jedynie sniadanie zorganizowane jest w ten sposób, ze przed podniesieniem
bandery jedza wachty wolne od sluzby, a pózniej wachta schodzaca i gospodarcza.
Nalezy zwrócic uwage na prawidlowa obsluge sniadania wachty schodzacej przez
wachte gospodarcza. Na pozostale posilki schodzi czesc wachty nawigacyjnej
(kotwicznej) nie obsadzajaca stanowisk, a po zjedzeniu wymienia kolegów na ich
stanowiskach. Oficer sluzbowego na czas posilku zastepuje oficer wachty
gospodarczej.
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