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 Wymagania egzaminacyjne 

 Kandydat winien wykazać się wiadomościami teoretycznymi oraz praktycznymi umiejętnościami na 

stopień sternika motorowodnego: 

 Przedmioty teoretyczne: 

 - Wiadomości ogólne. 

 - Przepisy. 

 - Licencje motorowodne. 

 - Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka. 

 - Budowa jachtów motorowych i żaglowych 

 - Silniki i urządzenia napędowe. 

 - Ratownictwo człowieka. 

 - Ratownictwo sprzętu. 

 - Podstawy meteorologii. 

 - Locja śródlądowa. 

 - Teoria manewrowania jachtem motorowym i żaglowym 

 - Prace bosmańskie. 

 Praktyka: 

 - Manewrowanie jachtem motorowym z silnikiem o mocy do 60 kW. 

 - Manewrowanie jachtem żaglowym   

 - Cumowanie jachtu i klarowanie na postój. 

 - Praca w charakterze członka załogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRAWO DROGI ORAZ PRZEPISY  

 

STERNIK MOTOROWODNY UPRAWNIONY JEST DO: 

1. Prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW ( 81,6 KM ) po wodach śródlądowych dla osób, 

które nie ukończyły 16 roku życia. 

2. Prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW 

po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia. 

3.Osoby które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.* 

4. prowadzenia łodzi motorowych do 12 m długości po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy silnika, a także 

do prowadzenia łodzi motorowych do 12 m długości po wewnętrznych wodach morskich (np. Zatoka Pucka, Zalew 

Szczeciński) oraz wodach morskich do dwóch mil od brzegu – w porze dziennej, bez ograniczeń mocy silnika dla 

osób, które ukończyły 18 rok życia. 

5. Osoby nie posiadające patentu motorowodnego mogą prowadzić jachty motorowe z silnikiem o mocy do 5 KW 

(6,67 KM) po wodach śródlądowych bez ograniczeń i po wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.* 

*Żegluga w porze dziennej na akwenie, na którym jest prowadzone ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości 

podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego 

sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba pełnoletnia pełniąca nadzór co najmniej w stopniu żeglarza 

jachtowego lub sternika motorowodnego. 

 

PRZEPISY  

 Przepisy Żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych: 

 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów żeglugi śródlądowej oraz jej bezpieczeństwem na śródlądowych 

drogach wodnych pełnią:  

               Urzędy Żeglugi Śródlądowej.  

 Wydają one lokalne przepisy Żeglugowe ogłaszane w Dzienniku Urzędowym właściwego terytorialnie urzędu 

wojewódzkiego. 

 Administracja drogi wodnej oznacza właściwego terytorialnie dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. 

 Jednostki sportowe oraz turystyczne muszą posiadać ważny Dowód Rejestracji, określający dopuszczalną 

liczbę osób na pokładzie podczas żeglugi oraz wyposażenie obowiązkowe. Okazywany jest on organom 

kontrolnym – inspektorom urzędów żeglugi śródlądowej, policji i osobom do tego upoważnionym. 

 Prowadzący jacht musi znać i przestrzegać przepisy żeglugowe oraz zachować ostrożność, która jest jedną z 

zasad dobrej praktyki żeglarskiej. 

 Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że: 

 -zabrania się wykorzystywać znaki żeglugowe (pławy, stawy, tyki itp.)  do cumowania, inaczej mówiąc nie 

wolno do nich dobijać, 

 -zabrania się uszkadzania budowli, urządzeń wodnych oraz znaków żeglugowych, 

 -zabrania się zanieczyszczania dróg wodnych płynami i przedmiotami stałymi i niszczenia środowiska 

naturalnego. 



 Jednocześnie nakłada się obowiązek niezwłocznego podjęcia wszelkich możliwych działań dla ratowania 

zagrożonych osób w wypadku żeglugowym, a następnie mienia. 

Wyróżniamy: 

 Znaki wzrokowej sygnalizacji statków. 

 Znaki żeglugowe szlaku żeglownego i przeszkody żeglugowe - omówione w części „Locja”. 

 Znaki żeglugowe regulacji ruchu na drogach wodnych - omówione w części „Locja”. 

 Sygnały dźwiękowe i ich znaczenie. 

 Śródlądowe sygnały wzywania pomocy. 

 Zasady ruchu żeglugowego. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie oznaczenia świateł nawigacyjnych statku: 

    Światło masztowe - białe, świeci w sektorze 225° w przód,  

 Światło burtowe - zielone z prawej, czerwone z lewej burty świecące w sektorze 112,5° w przód,  

 Światło rufowe - białe światło świecące w sektorze 135° w tył.  

 Światło białe widoczne ze wszystkich stron(kotwiczne) - to światło o kącie świecenia 360°. 

 Drugie światło masztowe dla statku o długości 50 m lub większej. 

    Uwaga!  

    Jednostki nie będące „w drodze" nie palą świateł burtowych, rufowych i masztowych. „W drodze", oznacza statek, 

który płynie lub nie porusza się po wodzie, ale nie jest przycumowany do brzegu, nie stoi na kotwicy i nie osiadł na 

mieliźnie. 

 

 

Czerwone z lewej burty 
świecące w sektorze 

112,5° w przód. 

Zielone z prawej burty świecące w 
sektorze  
112,5° w przód. 

Zielone z prawej burty  
świecące w sektorze  
112,5° w przód. 

białe, świeci w sektorze 225°  
w przód. 

Białe rufowe światło świecące w sektorze 135° w tył 



Prawo drogi na wodzie – kolejność wyprzedzania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPOSOBY WZYWANIE POMOCY :        Notatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO DROGI 

Kursy przecinające się: 

Jeśli dwa statki idą kursem przecinającym się w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia, to statek, 

który ma drugi statek ze swej prawej burty, powinien ustąpić mu z drogi i gdy okoliczności na to pozwalają - 

uniknąć przecinania kursu przed jego dziobem.  

 

 

 

 

 Ograniczone zaufanie, mimo 

że masz prawo drogi, 

pozwoli na uniknięcie kolizji.  

 Służba „na oku" jest 

przejawem ostrożności, bo 

jeśli wydaje Ci się, że coś się 

wydarzy, to na pewno tak 

będzie. 
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2. BUDOWA JACHTÓW  
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Trzeba wyjaśnić , że śruba napędowa jest jak skrzynia biegów w samochodzie: 

im większy skok śruby tym śruba jest szybsza, ale radzi sobie z mniejszą masą, im śruba ma mniejszy skok tym jest 

wolniejsza, ale radzi sobie z większą masą. 

 

 

 

 

 

 



 

Rozróżniamy dwa rodzaje śruby napędowej: 

 Śruba prawoskrętna 

 Śruba lewoskrętna 
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Opisz części jachtu motorowodnego.  
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Opisz części jachtu żaglowego. 
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 Łodzie wypornościowe,  to łodzie których kadłub podczas ruchu zawsze zanurzony jest w wodzie, czyli siła 

wyporu hydrodynamicznego działająca na kadłub łodzi jest niewielka. 

 Łodzie ślizgowe –to łodzie których kadłub podczas ruchu prawie całkowicie wynurza się z wody dzięki 

działaniu unoszącej siły wyporu hydrodynamicznego. 

 

BUDOWA ŻAGLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MIĘDZYNARODOWY KOD SYGNAŁOWY (MKS) 

 

MKS to nic innego, jak alfabet, który został  przygotowany przez Podkomisję Międzynarodowego Kodu 

Sygnałowego przy Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie, w 1965 roku. 

Aby móc porozumieć się na odległość wymyślono kod flagowy symboli, który został zdefiniowany, jako 

     Międzynarodowy Kod Sygnałowy(MKS), który : 

 Jest niezbędny na jachcie 

 Jest pomocny na jachcie 

 Jest czytelny pomiędzy statkami 

 Nie wymaga znajomości języków obcych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio UKF, za pomocą którego nawiązujemy kontakt 

 oraz prowadzimy ciągły nasłuch stacji brzegowych  

na kanale 16 na całym świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MKS – do czego służy i po co jest? 

 Kod flagowy, czy alfabet wykorzystujemy w komunikacji pomiędzy statkami, jachtami i łodziami 

motorowodnymi. 

 Służy do komunikacji pomiędzy stacją brzegową, a wszystkim, co pływa po morzach i oceanach 

 Pozwala komunikować się pomiędzy służbami ratowniczymi, stacją nabrzeżną, a jednostką, która potrzebuje 

pomocy. 

 Pomaga w wyraźnym przekazaniu komunikatu pomiędzy jednostką patrolową, a wzywaną do kontroli przez 

straż graniczną, straż przybrzeżną lub celną.  
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4. LOCJA – JAK CZYTAĆ OZNAKOWANIA NA AKWENIE WODNYM  

Locja to dział wiedzy żeglarskiej zajmujący się opisem wszystkich akwenów na kuli ziemskiej oraz ich oznakowaniem 

nawigacyjnym mającym na celu bezpieczeństwo żeglugi. 

Locja śródlądowa – zajmuje się akwenami na śródlądziu, a więc jeziorami, rzekami i kanałami oraz sztucznymi 

zbiornikami wodnymi. 



 

Budowle hydrotechniczne 

 Kanały żeglugowe to sztuczne drogi wodne. Mają na celu połączenie naturalnych dróg wodnych, skrócenie 

trasy żeglownej, np. na meandrującej rzece (przekopy), przedłużenie drogi wodnej lub stworzenie jej w 

celach ekonomicznych. Większość kanałów zabrania używania żagli, więc pozostaje silnik, hol lub 

burłaczenie, dla którego na brzegach kanału tworzy się ścieżki holownicze (dla sprzętu zmechanizowanego 

lub holowania ręcznego). 

 Burłaczenie - holowanie jachtu przez żeglarza idącego brzegiem (najczęściej kanału) zwane też „na burłaka". 

Odbywa się przy mieczu opuszczonym lub lekko podniesionym, na holu zaczepionym do masztu. Można 

również wykorzystać do holowania fał foka. 

 Szlak żeglowny to tor wodny albo farwater. Szlak żeglowny jest oznakowany na wodzie i na lądzie. Na 

wodzie są to znaki pływające: pławy oraz tyki (żerdzie) pływające, na lądzie są to znaki brzegowe stałe: 

stawy, tablice itp. 

 Szlak żeglowny musi być bezpieczny i jedną z jego cech jest dostępna głębokość, tzw. głębokość tranzytowa. 

Każdy szlak żeglowny ma lewą i prawą stronę. 

 W rozumieniu przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Europejskiego Kodu żeglugi 

Śródlądowej), za prawą stronę szlaku żeglownego lub prawy brzeg należy uważać tę stronę brzegu, która 

dla statku płynącego w dół rzeki znajduje się na prawo. 

 Określenie kierunku „w górę" na rzekach, łącznie z akwenami, przez które przepływają, oraz na kanałach 

lateralnych oznacza ruch w kierunku źródeł rzeki. 

 Kierunki ruchu na kanałach i jeziorach określają odpowiednie przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach 

wodnych. 

 

Nazwij budowle hydrotechniczne które widzisz na obrazkach. 
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Znaki kardynalne (pławy) - Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych. 

 PÓŁNOC : dół żółty, góra czarna, znak szczytowy dwa czarne stożki (wierzchołki w gór ę) światło białe 

migające  

 WSCHÓD : czarna z żółtym pasem w środku, znak szczytowy czarne stożki (złączone podstawami) światło 

białe 

 migające (3 błyski w grupie) 

 POŁUDNIE : dół czarny, góra żółta, znak szczytowy dwa czarne stożki (wierzchołki w dół) światło białe 

migające (6 błysków + 1 blask) 

 ZACHÓD : żółta z czarnym pasem w środku, znak szczytowy dwa czarne stożki (złączone wierzchołkami), 

światło białe migające (9 błysków w grupie)  
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Inne wybrane oznakowanie systemu IALA „A” 
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5. RATOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO NA JACHCIE  

 

Przed wejściem na wodę: 

 Przed każdym wyjściem z portu zawsze należy: 

 Sprawdzić stan techniczny jachtu – zawleczki, ściągacze, ster, olinowanie stałe i ruchome, instalacje 

(elektryka, gaz, woda, paliwo), sprawność silnika, szczelność jednostki etc., 

 Sprawdzić wyposażenie ratunkowe – wystarczająca ilość kół ratunkowych, kamizelek ratunkowych, 

kamizelek pneumatycznych, itp., środków sygnalizacyjnych, 

 Sprawdzić środki p. poż. – gaśnice, koce azbestowe, wiadro, 

 Nowa załoga musi przejść podstawowe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa: 

 Zasady poruszania się na jachcie – jedna ręka dla jachtu, druga dla ciebie; nie stoimy bez potrzeby, 

 Posługiwanie się środkami ratunkowymi i p. poż., 

 Zagrożenia na jachcie – przelatujący bom, możliwość poślizgnięcia się, porządek w linach, tzw. klar na 

pokładzie 

 Zachowanie się w przypadku wywrotki, wypadku 

 

Instalacje jachtowe: 

Instalacja gazowa: 

 Propan butan – mieszanka wybuchowa, cięższy od powietrza – zbiera się w zęzie 

 Przechowywanie butli – dobrze wentylowana bakista na zewnątrz jachtu 

 Zapalanie – odkręcić butlę, zapalić zapalniczkę, na końcu odkręcić kurek 

 Gaszenie – najpierw zakręcić butlę, wypali się gaz z przewodów, a następnie zakręcić kurek w kuchence. 

Instalacja wodna: 

 Zawory odpływowe – pamiętać o zamykaniu, w przechyle woda może cofać się do zlewu; w skrajnym 

przypadku może przyczynić się do zatopienia jachtu 

 Instalacja elektryczna: 

 Niesprawna instalacja – zagrożenie pożarowe 

◦ iskra w połączeniu z gazem lub oparami paliwa może spowodować wybuch 

◦ tlące się przewody mogą spowodować zapalenie się kadłuba lub wnętrza  jachtu 



 Brak prądu 

◦ brak możliwości uruchomienia silnika (z rozrusznikiem elektrycznym) 

◦ brak oświetlenia nawigacyjnego w nocy 

 Ładowanie akumulatorów / prąd z kei 

◦ napięcie 230 V – możliwość porażenia elektrycznego 

◦  - nie moczyć przewodów!!! 

  

 

Instalacja paliwowa i silnik: 

 Silnik zaburtowy 

◦ kanistry przechowywać należy w wentylowanej bakiście 

◦ opary benzyny wysoce wybuchowe 

◦ silnik ze zbiornikiem zewnętrznym – kontrola szczelności przewodów paliwowych 

◦ kontrola chłodzenia 

  

 Silnik zabudowany/stacjonarny 

◦ możliwość przedostawania się spalin do wnętrza jachtu – ryzyko zatrucia 

◦ kontrola układu wydechowego / wentylacji komory silnika 

◦ opary oleju napędowego (silnik stacjonarny) zdecydowanie mniej palą 

◦ silnik stacjonarny Diesla rzadko spotykany na jachtach śródlądowych (gabaryty, waga, koszt), 

wymaga kontroli chłodzenia 

 

ŚRODKI ASEKURACYJNE(wymienić jakie)  
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ŚRODKI RATOWNICZE (wymienić jakie) 
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Podaj kolejność wykonywania czynności podczas manewru „Człowiek za burtą” : 

Podjęcie człowieka na pokład jachtu Udzielenie możliwej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu /   Podejście 

jachtem do tonącego /  Podanie środków ratunkowych  / Podejście jachtem do tonącego /  Wyznaczenie „oka /  

Ogłoszenie alarmu „Człowiek za burtą!”   

 

1. ………………………………………………………………………………….  2. …………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………….  4. …………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………….  6.……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. METEOROLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tego rodzaju chmury powinny być dla każdego ostrzeżeniem i sygnałem rychłego pogorszenia pogody. Dlatego 

warto bacznie przyglądać się temu, co dzieje się nad naszymi głowami. Zwłaszcza, gdy jesteśmy na wodzie. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO NA WODZIE  

 

Szkwał: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kipiel: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wiatr - Wiatr wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni. Termin wiatr jest 

używany w meteorologii prawie wyłącznie na określenie pionowego ruchu powietrza. 

 

 

 

 

• Wiatr - Skala Beauforta – 13 stopniowa skala służąca do opisu siły wiatru w stopniach Beauforta (symbol B) 

• Zasadniczą jej cechą jest możliwość względnej oceny siły wiatru na podstawie obserwacji powierzchni morza 

lub obiektów na lądzie. Rodzaj fali i użyta do jej określenia wysokość odnosi się do stanu na pełnym morzu.  

• Znając prędkość wiatru w węzłach można określić z dość dobrym przybliżeniem stopień skali Beauforta, 

korzystając z wzoru: 

• gdzie v to prędkość wiatru w węzłach. 

 

SKALA BEAUFORTA 

 



 

Kilka adresów www, gdzie sprawdzać pogodę: 

- www.windguru.cz 

- www.sailingweather.de 

-      www.windyty.com 

- www.xcweather.co.uk 

http://www.windguru.cz/
http://www.sailingweather.de/
http://www.windyty.com/
http://www.xcweather.co.uk/

