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MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

DECYZJA Nr 242/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 21.06.2011 r. 

  

w sprawie wprowadzenia do użytku  

Regulaminu Służby na Okrętach Marynarki Wojennej 

 Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm. )1 oraz § 2 pkt 14) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Obrony Narodowej Dz. U. Nr 94 poz. 426 ), ustala się co następuje: 

1. Wprowadza się do użytku „Regulamin Służby na Okrętach Marynarki Wojennej”, 

stanowiący załącznik do decyzji. 

2. Traci moc „Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej RP (Tymczasowy)” sygn. 

Mar. Woj. 1084/90. 

3.  „Regulamin Służby na Okrętach Marynarki Wojennej RP” zostaje wydany w formie 

wydawnictwa wojskowego – sygn. Mar. Woj. ……./……. . 

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.  

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

/-/ BOGDAN KLICH 

 

                                                      
1 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2004, Nr 277, poz. 2742  Dz.U. 2005, Nr 180, poz. 1496 Dz.U. 2005, Nr 180, poz. 1496 Dz.U. 2006, Nr 104, poz. 708 Dz.U. 2006, Nr 104, 

poz. 711 Dz.U. 2006, Nr 220, poz. 1600 Dz.U. 2007, Nr 107, poz. 732 Dz.U. 2007, Nr 176, poz. 1242 Dz.U. 2007, Nr 107, poz. 732 Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1056 Dz.U. 2008, Nr 180, poz. 1109 

Dz.U. 2008, Nr 206, poz. 1288 Dz.U. 2008, Nr 208, poz. 1308 Dz.U. 2008, Nr 223, poz. 1458 Dz.U. 2009, Nr 22, poz. 120 Dz.U. 2009, Nr 97, poz. 801Dz.U. 2009, Nr 161, poz. 1278 Dz.U. 2009, 

Nr 161, poz. 1278 Nr 190, poz. 1474  Nr 219, poz. 1706 Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 745 Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679 Dz.U. 2010, Nr 127, poz. 857 Dz.U. 2010, Nr 182, poz. 1228 Dz.U. 2010, Nr 

240, poz. 1601 Dz.U. 2011, Nr 22, poz. 114 Dz.U. 2010, Nr 217, poz. 1427 Dz.U. 2011, Nr 22, poz. 114  
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ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1000. Regulamin zawiera zasady regulujące tok życia i służby na okrętach i pozostałych 
jednostkach pływających Marynarki Wojennej (MW). 

1001. W skład jednostek pływających MW wchodzą okręty bojowe, jednostki pomocnicze, 
bazowe środki pływające oraz jachty i łodzie: 

a) okręty bojowe – jednostki pływające MW przeznaczone do wykonywania zadań 
bojowych; 

b) jednostki pomocnicze – okręty i jednostki pływające przeznaczone do realizacji zadań 
wsparcia, zabezpieczenia bojowego i specjalnego działań okrętów bojowych;  

c) bazowe środki pływające – jednostki pływające przeznaczone do zabezpieczenia 
działań okrętów bojowych i jednostek pomocniczych; 

d)  jachty i łodzie – żaglowe i motorowe jednostki pływające przeznaczone do szkolenia, 
wykonywania zadań ratowniczych, specjalnych i pomocniczych.  

1002. Klasyfikacji jednostek pływających dokonuje się w oparciu o rangi, klasy i podklasy. 
Najwyższą jest ranga pierwsza a najniższą - czwarta. Podział jednostek pływających MW 
na rangi, klasy i podklasy określa rozkaz dowódcy MW. 

1003. Dla okrętu muzeum zostaje zachowana ranga, którą okręt posiadał będąc w linii.  

1004. Okręt jest to jednostka pływająca należąca do MW, nosząca należną jej banderę MW, 
dowodzona przez oficera MW wpisanego na listę oficerów, posiadająca załogę 
podlegającą dyscyplinie wojskowej.  

1005. Okręty MW podlegają wyłącznie władzom Rzeczypospolitej i posiadają immunitet.  
Poza wyjątkami wskazanymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską przepisach 
prawa międzynarodowego żadne organy obcego państwa nie mogą wykonywać 
w stosunku do okrętów aktów władczych ani ingerować w ich życie wewnętrzne.  Wszelkie 
próby ingerencji stosunku do okrętów powinny być zdecydowanie odparte, a w razie 
zagrożenia życia załogi, bądź siłowego naruszenia immunitetu przysługującego okrętowi 
należy postępować zgodnie zasadami użycia sił (Rules Of Engagement) oraz przepisami 
prawa międzynarodowego. Wyjątek stanowi udział w składzie sił sojuszniczych,  
w stosunku do których obowiązują dokumenty sojusznicze, pod warunkiem, że nie są 
sprzeczne z przepisami narodowymi.  

1006. Na obcych wodach wewnętrznych, morzach terytorialnych i w strefach ekonomicznych 
oraz w portach zagranicznych jednostki pływające MW zobowiązane są do przestrzegania 
przepisów lokalnych państwa nadbrzeżnego. 

1007. Każda jednostka pływająca, wchodząca w skład MW, nosi należną jej banderę wojenną. 
Bandera wojenna przysługuje jednostce pływającej od daty wcielenia w skład MW do daty 
skreślenia z jej składu. 

Rodzaj bandery wojennej należnej jednostce pływającej określa rozkaz organizacyjny 
dowódcy MW. 

Bandera wojenna symbolizuje tradycje marynarki wojennej, męstwo, honor oraz gotowość 
załogi okrętu do obrony Ojczyzny i jej praw na morzu. Bandera wojenna podniesiona  
na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do MW. 

W żadnym wypadku nie wolno opuścić bandery przed przeciwnikiem.  

Jeśli w czasie walki bandera zostanie zestrzelona lub zniszczona, natychmiast podnosi się 
następną.  

Okręt podwodny nie nosi bandery w położeniu podwodnym. 
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1008.  „Regulamin służby na okrętach MW" /RSO/ obowiązuje na wszystkich jednostkach 
pływających MW. 

1009. Znajomość RSO jest obowiązkiem stanów osobowych Dowództwa MW i COM, ośrodków 
szkolenia MW, Akademii MW, dowództw Flotyll, zespołów okrętów i komend portów 
wojennych. Znajomość RSO w zakresie zachowania się na okręcie i przestrzegania 
warunków bezpieczeństwa obowiązuje wszystkie osoby dodatkowo zaokrętowane. 

Zakres znajomości RSO przez jednostki brzegowe i lotnicze MW określa dowódca MW. 
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ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA OKRĘTU 

2.1. Zasady ogólne 

2000. Organizacja okrętu powinna być podporządkowana jego przeznaczeniu w taki sposób, 
aby załoga okrętu była zdolna wykonywać zadania na morzu. Podstawą do opracowania 
organizacji okrętu są: etat, ustalenia niniejszego regulaminu, przeznaczenie i właściwości 
taktyczno-techniczne. 

2001. Okrętem dowodzi dowódca okrętu (d.o.). Każdy dowódca okrętu posiada swojego 
zastępcę.  

2002. Jachtem dowodzi kapitan jachtu posiadający odpowiednie uprawnienia.  

2003. Zależnie od gotowości do wykonywania zadań okręty zaliczane są do odpowiednich 
stopni gotowości bojowej. 

2.2. Działy okrętowe, piony, stanowiska dowodzenia, stanowiska bojowe  

2004. Podstawowa organizacja okrętu opiera się o podział na działy okrętowe (dz.).  
W zależności od rangi i klasy jednostki pływającej, organizacja okrętu może grupować 
dz.o. lub inne elementy organizacyjne okrętu w piony okrętowe (p.o.). 

2005. Piony zasadniczo organizuje się na okrętach II rangi.  

2006. Piony okrętowe:  

a) ogólny (p.ogól.)  

b) operacyjny (p.oper)  

c) uzbrojenia (p.uzbr)  

d) eksploatacji (p.eksp);     

e) zaopatrywania (p.zaop);   

f) specjalistyczne (np.ratowniczy, hydrograficzny). 

2007. Dział okrętowy jest podstawową jednostką organizacyjną na okręcie. Działy okrętowe 
obejmują etatowy i przydzielony skład osobowy oraz uzbrojenie i sprzęt wojskowy,  
wraz z pomieszczeniami lub miejscami ich rozmieszczenia. 

2008. Działy okrętowe: 

a) nawigacyjny (dz.I); 

b) rakietowo-artyleryjski (artyleryjski) (dz.II); 

c) broni podwodnej (dz.III); 

d) łączności (dz.IV); 

e) obserwacji technicznej (dz.V); 

f) elektromechaniczny/napędu głównego (dz.VI); 

g) OPBMR (dz.VII); 

h) zdrowia (dz.VIII); 

i) kwatermistrzowski (dz.IX); 

j) informatyczny (dz.X). 

2009. Organizacja okrętu dzieli się na codzienną i bojową. 
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2010. W organizacji codziennej dział okrętowy dzieli się na sekcje, grupy i drużyny. Ich nazwy 
ustala się według przeznaczenia, np.: sekcja analizy, grupa rakietowa, drużyna 
bosmańska itp.  

2011. W organizacji bojowej wyróżnia się: stanowiska dowodzenia /SD/ oraz podległe im 
stanowiska bojowe /SB/. 

2012. W zależności od potrzeb w organizacji okrętu tworzy się inne elementy organizacyjne 
niewchodzące w skład dz.o. np.: Bojowe Centrum Informacji /BCI/. 

2013. Pionami dowodzą dowódcy pionów, a działami okrętowymi dowódcy działów /kierownicy 
działów/. Jeżeli organizacja okrętu nie przewiduje dowódcy działu /kierownika działu/,  
to działem tym dowodzi zastępca dowódcy okrętu lub dowódca innego działu. Dopuszcza 
się możliwość dowodzenia kilkoma działami okrętowymi. 

2014. Stanowiskiem dowodzenia (SD) nazywa się miejsce (część pokładu, pomieszczenie  
lub grupę pomieszczeń) na okręcie, z którego dowódca dowodzi i kieruje czynnościami 
podległych mu obsad, użyciem uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz walką o żywotność, 
a także utrzymuje łączność z przełożonym oraz współdziała z innymi SD i stanowiskami 
bojowymi (SB).  

2015. W celu zapewnienia ciągłości dowodzenia okrętem oprócz głównego stanowiska 
dowodzenia (GSD) organizuje się zapasowe stanowiska dowodzenia (ZSD). 

2016. Stanowiska dowodzenia (zapasowe stanowiska dowodzenia) działów okrętowych i pionów 
oznacza się napisem w postaci ułamka, np.:  

 

III

SD
 

oznacza to stanowisko dowodzenia działem trzecim – broni podwodnej; 

..uzbrp

SD

 
oznacza to stanowisko dowodzenia pionem uzbrojenia okrętu. 

 

II

ZSD

 
oznacza to zapasowe stanowisko dowodzenia działem drugim - rakietowo-artyleryjskim 
(artyleryjskim); 

2017. Stanowiskiem bojowym nazywa się miejsce na okręcie, wraz z uzbrojeniem i sprzętem 
wojskowym, przeznaczonym do wykonywania czynności z zakresu ich użycia. 
Stanowiskiem bojowym obsadzonym przez więcej niż jedną osobę dowodzi dowódca SB. 

2018. Stanowiskom bojowym w poszczególnych działach okrętowych nadaje się odpowiednie 
oznaczenia i przydziela kolejne numery. Mają one postać ułamka, w liczniku, którego 
podaje się kolejny numer stanowiska bojowego w danym dziale okrętowym,  
a w mianowniku - numer działu okrętowego.  

2019. Przykład: 

II

SB 3

 
oznacza trzecie stanowisko bojowe działu rakietowo-artyleryjskiego (artyleryjskiego). 

2020. Na okrętach nawodnych stanowiska bojowe numeruje się w kolejności od dziobu do rufy  
i z góry w dół, rozpoczynając od nadbudówek. Na jednostkach pływających, na których 
nie ma działów okrętowych stanowiska bojowe oznacza się tylko kolejnymi numerami. 
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2021. Na przykład: 
SB-3  - oznacza trzecie stanowisko bojowe. 

Na okrętach podwodnych obowiązuje zasada, że każdy przedział wodoszczelny jest 
stanowiskiem bojowym w obronie przeciwawaryjnej okrętu (OPA) i stąd przypisuje mu się 
kolejny numer (cyfrą rzymską), licząc od dziobu w kierunku rufy oraz od najwyższego 
pokładu do najniższego. Numery stanowisk poza kadłubem mocnym poprzedzone są 
zerem.  
Na przykład:  

SB-II  -  oznacza drugi przedział wodoszczelny. 
Na okrętach podwodnych, które nie posiadają przedziałów wodoszczelnych obowiązuje 
zasada jak na okrętach nawodnych.  

2022. Oznaczenia wszystkich stanowisk maluje się farbą koloru czerwonego i umieszcza  
w okręgu tego samego koloru. Rozmieszczenie oznaczeń na podległych okrętach różnych 
typów określa dowódca zespołu. 

2023. Wzory oznaczeń stanowisk bojowych i stanowisk dowodzenia przedstawia załącznik nr 7. 

2024. Każdemu członkowi załogi przydziela się ściśle określoną funkcję na stanowisku bojowym 
lub stanowisku dowodzenia. Przydzieleni w określonym rozkładzie na stanowisko bojowe 
innego działu wchodzą na czas jego obsługi w podległość służbową w tym dziale.  
Stanowiska bojowe i stanowiska dowodzenia obsadza się na odpowiednie sygnały 
alarmowe.  
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ROZDZIAŁ 3 PODZIAŁ I NUMERACJA ZAŁOGI 

3000. Załogę okrętu dzieli się na dwie burty – prawą i lewą – oraz na trzy zmiany wachty tak, 
aby zapewnić najlepszą obsługę stanowisk dowodzenia i stanowisk bojowych  
w rozkładach okrętowych. Dopuszcza się możliwość podziału załogi na dwie zmiany 
wachty. 

3001. Każdemu etatowemu członkowi załogi przydziela się funkcję oznaczoną symbolem  
lub numerem okrętowym.  

3002. Numerów okrętowych nie przydziela się oficerom, podoficerom na stanowiskach dowódcy 
i zastępcy dowódcy jednostki pływającej, bosmanowi okrętowemu, szefom i kierownikom 
działów okrętowych.  

3003. Każdy członek załogi otrzymuje książeczkę zgodnie ze swym przydziałem. Zawiera ona 
wykaz podstawowych obowiązków i czynności w poszczególnych rozkładach okrętowych. 

3004. Podchorążym i elewom nadaje się dublujące numery okrętowe lub oznaczenia pełnionej 
funkcji.  

3005. W wypadku obsadzenia jednego stanowiska przez dwóch członków załogi, jednemu  
z nich przydziela się numer dublujący. 

3006. Numer okrętowy składa się z trzech części. 

Część pierwsza oznacza przydział do burty bojowej oraz wachty.  

Cyfry 1,3,5 oznaczają prawą burtę, a 2,4,6 – lewą.  

Ponadto cyfry 1 i 2 przypisuje się pierwszej wachcie, 3 i 4 – drugiej, a 5 i 6 – trzeciej.  

Część druga: jedna lub dwie cyfry oznaczają przydział do działu okrętowego  
oraz specjalność, do której jest przydzielony członek załogi. W tej części numeru 
poszczególne cyfry przydziela się: 

a) 1 – specjalistom dz. I; 

b) 2 – specjalistom dz. II;  

c) 3 – specjalistom dz. III;  

d) 4 – specjalistom dz. IV; 

e) 5 – specjalistom dz. V;  

f) 6 – specjalistom dz. VI;   

g) 7 – specjalistom dz. VII; 

h) 8 – specjalistom dz. VIII; 

i) 9 – specjalistom dz. IX; 

j) 0 – specjalistom dz. X. 

W drugiej części numeru mogą występować dwie cyfry oznaczające specjalistów działu 
elektromechanicznego lub tych, którzy nie wchodzą w skład działów okrętowych,  
na przykład:  

61 – motorzysta; 62 – drenażysta; 63 –elektryk okrętowy; 64 – turbinista; 65 – elektronik 

10 – hydrograf; 11 – nurek; 12 – pokładowy: 13 – obsada BCI; 14 – pozostali.  

Część trzecia: jedna lub dwie cyfry oznaczają kolejnego specjalistę w danej specjalności 
w wachcie.  

Dublujące numery okrętowe poprzedza się literę „D”. 
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Sposób odczytywania numeru okrętowego: 

1-1-4 – czwarty specjalista działu nawigacyjnego w pierwszej zmianie wachty prawej 
burty; 

4-2-12 – dwunasty specjalista działu rakietowo-artyleryjskiego w drugiej zmianie wachty 
lewej burty; 

5-63-7 – siódmy elektryk działu elektromechanicznego w trzeciej zmianie wachty prawej 
burty; 

D 1-3-9 – dziewiąty specjalista działu broni podwodnej w pierwszej zmianie wachty prawej 
burty – dublujący. 

3007. Oznaki funkcji oraz numery okrętowe załoga nosi tylko na ubiorze ćwiczebnym  
oraz ubraniach ochronnych. 
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ROZDZIAŁ 4 ROZKŁADY OKRĘTOWE 

4000. Rozkład okrętowy to opis czynności poszczególnych członków załogi podczas realizacji 
określonych zadań w działaniu zbiorowym. 

4001. Rozkłady okrętowe sporządza się w celu zapewnienia właściwej organizacji załogi  
oraz sprawnego użycia uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także celem wykonywania 
systematycznie powtarzających się przedsięwzięć i prac okrętowych.  

4002. Rozkłady okrętowe dzielą się na bojowe i codzienne. 

4003. W rozkładach okrętowych uwzględnia się wszystkie funkcje i numery okrętowe, 
przypisując im odpowiednie obowiązki i czynności. 

4004. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają samowolnego odstąpienia od czynności 
określonych w rozkładach okrętowych. Prawo wydania rozkazu w sprawie przerwania tych 
czynności i zejścia ze stanowiska przysługuje wyłącznie dowódcy okrętu.  

4005. Zasadniczym rozkładem jest „rozkład alarmu bojowego”. Na jego podstawie opracowuje 
się, odpowiednio do przeznaczenia i klasy okrętu, pozostałe rozkłady bojowe, np.: burty 
bojowej; rozkład stawiania i wybierania trałów; wachty bojowej; przygotowania okrętu  
do wyjścia na morze i do walki; wysadzania grupy kontrolnej; obsługi (lądowania –startu) 
statku powietrznego; alarmu „Do zanurzenia”, „Do wynurzenia”. 

4006. Rozkłady codzienne określają czynności załogi w codziennym funkcjonowaniu okrętu. 

4007. Do rozkładów codziennych zalicza się np.: rozkład zawiadywania, obracania 
mechanizmów oraz przeglądu uzbrojenia i sprzętu wojskowego; wachty morskiej  
i kotwicznej; alarmu manewrowego (cumowania, kotwiczenia, stawania na beczkach, 
dokowania); sprzątania okrętu (codziennego i generalnego); „Do żagli”. 

4008. Rozkłady codzienne uzupełnia się przydziałami załogi do środków ratunkowych, 
pomieszczeń, koi, hamaków, szafek, bakist i stołów. 

4009. W miarę potrzeby mogą być sporządzane inne, dodatkowe rozkłady bojowe i codzienne. 

4010. Uzupełnieniem rozkładów okrętowych są: 

a) tabela numeracji załogi; 

b) tabela stanowisk dowodzenia i stanowisk bojowych; 

c) tabela oznakowania przedziałów, grodzi, luków i włazów; 

d) schemat organizacji bojowej okrętu; 

e) schemat sektorów obserwacji wzrokowej i technicznej w alarmie bojowym  
oraz w burcie i w wachcie bojowej; 

f) schemat likwidacji skażeń; 

g) schemat rozmieszczenia pomieszczeń gazoszczelnych; 

h) schemat rozmieszczenia systemów i urządzeń do walki z wodą i pożarem; 

i) schemat organizacji codziennej okrętu; 

j) strefy występowania zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. 

4011. Projekt rozkładu alarmu bojowego na okrętach prototypowych opracowuje d.o.  
we współpracy ze specjalistami dowództwa zespołu okrętów pod nadzorem specjalistów  
z Dowództwa Marynarki Wojennej. W czasie budowy (modernizacji) kolejnych okrętów 
danej serii dowódca okrętu, przy współudziale specjalistów dowództwa zespołu, rozwija  
i uzupełnia powyższy projekt, a zatwierdza go dowódca zespołu okrętów (d.z.o).  
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Na podstawie zatwierdzonego rozkładu alarmu bojowego sporządza się pozostałe 
rozkłady okrętowe.  

4012. W miarę zebranych doświadczeń, a także po wprowadzeniu na okrętach zmian 
konstrukcyjnych i organizacyjno-etatowych, wprowadza się odpowiednie zmiany  
do poszczególnych rozkładów okrętowych. Aktualizacja organizacji bojowej i codziennej 
okrętu jest zasadniczym obowiązkiem zastępcy dowódcy okrętu. 

4013. Wszystkie rozkłady okrętowe, tabele i schematy tworzą podstawowy dokument okrętowy – 
„Organizację bojową i codzienną okrętu”. Dokument ten zatwierdza dowódca zespołu 
okrętów. 

4014. Treść rozkładów okrętowych uzupełniają instrukcje bojowe i stałe procedury okrętowe. 

4015. Instrukcje bojowe opracowuje i aktualizuje sztab zespołu okrętów, a w przypadku 
samodzielnego okrętu jego dowódca. 

4016. W celu osiągnięcia gotowości załogi do wykonywania określonych zadań na okrętach 
ogłasza się odpowiednie alarmy. Sposoby ogłaszania alarmów określa załącznik nr 3.  

4017. Alarm bojowy jest podstawowym alarmem okrętowym i ogłasza się go w celu wykonania 
czynności określonych w rozkładzie bojowym.  

4018.  Alarm bojowy zarządza dowódca okrętu, a w działaniach zespołowych – dowódca 
zespołu. 

4019. W sytuacjach zagrożenia okrętu oraz określonych przez d.o.- alarm bojowy ma prawo 
ogłosić oficer wachtowy lub oficer dyżurny okrętu.  

4020. Po ogłoszeniu alarmu bojowego załoga zajmuje przypisane stanowiska oraz przygotowuje 
uzbrojenie i sprzęt wojskowy do użycia. O obsadzeniu stanowisk, a następnie o gotowości 
do walki, melduje się bezpośredniemu przełożonemu.  

4021. W celu doskonalenia załogi w wykonywaniu czynności alarmowych na okręcie ogłasza się 
alarmy ćwiczebne, poprzedzając nazwę alarmu słowem „ćwiczebny”. W czasie tych 
alarmów nie przygotowuje się ani nie używa się środków bojowych. 

4022. Dowódca okrętu w pływaniu samodzielnym, a dowódca zespołu w działaniach 
zespołowych może – zamiast alarmu bojowego – zarządzić burtę bojową lub wachtę 
bojową, jeśli względy sytuacji bojowej, bezpieczeństwo pływania i/lub postoju lub potrzeby 
szkolenia nie wymagają obecności całej załogi na stanowiskach. 

4023. Burtę bojową dla całego okrętu lub tylko niektórych pionów lub działów zarządza się, gdy 
zachodzi konieczność długotrwałego utrzymania okrętu w gotowości bojowej,  
a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa pływania lub postoju okrętu w warunkach 
szczególnych. Na stanowiskach znajduje się połowa załogi. Druga połowa może 
odpoczywać w miejscach wyznaczonych zgodnie z zarządzeniem dowódcy okrętu. Burta 
bojowa może być zarządzona tylko dla niektórych działów okrętowych, dla pozostałych 
ogłasza się wachtę bojową. Prawą burtą bojową dowodzi dowódca okrętu, a lewą - 
zastępca dowódcy okrętu.  

4024. Wachtę bojową zarządza się w razie konieczności utrzymania okrętu w gotowości  
do działań przy użyciu dyżurnych środków bojowych, a sytuacja nie wymaga wyższego 
stopnia gotowości systemów uzbrojenia okrętu. W tym czasie na stanowiskach znajduje 
się jedna trzecia załogi. Wolne zmiany wachty szkolą się, wykonują prace okrętowe  
lub odpoczywają. Na okrętach, gdzie rozkłady przewidują wachtę dwuzmienną zarządza 
się burtę bojową. 
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ROZDZIAŁ 5 DOKUMENTY OKRĘTOWE 

5000. Dokumenty okrętowe dzielą się na następujące grupy: dokumenty organizacyjne, 
dzienniki okrętowe, szkoleniowe, eksploatacyjne i materiałowe.  

5001. Do dokumentów organizacyjnych zalicza się etat okrętu, organizację bojową i codzienną, 
formularz taktyczno-techniczny, a także rozkaz dzienny dowódcy okrętu. 

5002. Dzienniki okrętowe są najważniejszymi dokumentami, szczególnie w aspekcie 
dowodowym.  
Do tej grupy dokumentów należą dzienniki: działań bojowych, zdarzeń, nawigacyjny 
(kutrowy dziennik nawigacyjny i zdarzeń), dziennik zapisów manewrów, maszynowy, 
dyżurnego elektryka i drenażysty, korespondencji radiowej oraz obserwacji technicznej  
i wzrokowej. 

5003. Rodzaje dzienników i innych dokumentów prowadzonych na okręcie, określa dowódca 
Marynarki Wojennej na wniosek szefów pionów organizacyjnych DMW. 

5004. Za jakość prowadzenia i aktualność dokumentów okrętowych odpowiadają osoby 
funkcyjne, zgodnie z zakresem obowiązków. 

5005. Dzienniki okrętowe rozpoczyna prowadzić się z chwilą podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego. Sposób prowadzenia dzienników określają instrukcje załączone do tych 
dokumentów, a w odniesieniu do dzienników korespondencji radiowej odrębne przepisy  
i wytyczne zawarte w dokumentach łączności. 

5006. W czasie pobytu okrętu na morzu z dziennikiem zdarzeń i nawigacyjnym codziennie 
zapoznaje się i podpisuje dowódca okrętu; 

5007. Podczas postoju okrętu w porcie obowiązek codziennego sprawdzenia dziennika zdarzeń, 
spoczywa na zastępcy dowódcy okrętu.  

5008. Z treścią zapisów w pozostałych dziennikach okrętowych zapoznają się i podpisują osoby 
funkcyjne zgodnie z instrukcją ich prowadzenia. 

5009. Dokumenty eksploatacyjne i materiałowe dotyczą uzbrojenia, sprzętu wojskowego  
i wyposażenia okrętu. Do tej grupy dokumentów miedzy innymi należą: protokół zdawczo-
odbiorczy, formularze techniczne i świadectwa uwierzytelnienia, świadectwa legalizacji, 
książki ewidencji sprzętu i materiałów oraz dowody urządzeń. 

5010. Do zasadniczych dokumentów szkoleniowych na okręcie zalicza się: dziennik szkolenia, 
dzienniki wyszkolenia SB, tygodniowy plan szkolenia oraz dzienniki ewidencji szkolenia.  

5011. Za opracowanie i prowadzenie dziennika szkolenia okrętu odpowiada zastępca dowódcy 
okrętu, a dzienników szkolenia na SB - dowódcy SB. Nadzór nad opracowaniem  
i prowadzeniem dokumentów szkoleniowych sprawuje dowódca okrętu. 
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ROZDZIAŁ 6 SZKOLENIE I WYCHOWANIE 

6.1. Szkolenie 

6000. Celem szkolenia prowadzonego na okręcie jest wszechstronne przygotowanie załogi  
do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem okrętu. Proces szkolenia podzielony jest  
na okresy, w których osiąganie poszczególnych poziomów wyszkolenia regulują programy 
szkolenia i inne dokumenty normatywne. 

6001. Istotę procesu szkolenia stanowi planowa i systematyczna realizacja przedsięwzięć 
szkoleniowych i metodycznych mających na celu osiąganie, utrzymanie i doskonalenie 
indywidualnych oraz zespołowych umiejętności załogi, a także doskonalenie metod 
procesu szkolenia.  

6002. Treścią szkolenia jest przygotowanie załóg w zakresie organizacji, przygotowania  
i prowadzenia działań bojowych przez okręt, a także wykorzystania jego uzbrojenia  
i sprzętu.  

6003. Celem szkolenia jest: 

a) opanowanie nawyków w sprawnym wykonywaniu obowiązków i czynności  
we wszystkich rozkładach okrętowych podczas realizacji zadań w porcie i na morzu; 

b) nabycie praktyki morskiej i przygotowanie załogi do wykonywania zadań w każdych 
warunkach oraz umiejętności niezbędnych w walce; 

c)  kształtowanie odporności psychofizycznej załogi na trudy służby na morzu; 

d) właściwe wykorzystanie okrętu oraz prawidłowa eksploatacja uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego, jak również doskonalenie umiejętności walki o jego żywotność. 

6004. Organizatorem procesu szkolenia na okręcie jest dowódca okrętu. 

6005. Na podstawie zadań postawionych przez dowódcę zespołu, dowódca okrętu określa treść 
zadań dla okrętu w każdym okresie szkolenia programowego. 

6006. Sposoby, terminy oraz wykonawcy zadań w poszczególnych dziedzinach działalności 
szkoleniowej powinny być określone w dzienniku szkolenia na dany rok, za prowadzenie 
którego odpowiedzialny jest z.d.o.  

6007. Szkolenie prowadzi się zarówno w porcie jak i na morzu i obejmuje ono:  

a) szkolenie bojowe; 

b) szkolenie morskie; 

c) szkolenie ogólne; 

d) szkolenie techniczno-specjalistyczne; 

e) podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego. 

6008. Szkolenie w porcie przygotowuje załogę do wykonywania zadań na morzu.  
Prowadzi się je na okręcie, a także przy wykorzystaniu bazy szkoleniowej zespołów 
okrętów i ośrodków szkolenia. 

6009. Szkolenie na morzu przygotowuje do prowadzenia działań przez pojedynczy okręt i zespół 
okrętów, samodzielnie i we współdziałaniu z innymi siłami.  

6010. Każdy członek załogi obowiązany jest do zaliczenia znajomości okrętu oraz uzyskania 
dopuszczenia do samodzielnego wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, 
w terminie określonym przez d.o. Fakt dopuszczenia do samodzielnego wykonywania 
obowiązków stwierdza się w rozkazie dziennym d.o./dowódcy zespołu. 
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6.2. Wychowanie 

6011. Zakres i treść wychowania na okręcie określa dowódca okrętu, posługując się 
odpowiednimi dokumentami normatywnymi, a także wytycznymi Dowództwa Marynarki 
Wojennej, dowódcy flotylli, dywizjonu i grupy oraz treścią obowiązujących programów 
szkolenia. 

6012. Wychowanie załogi jest obowiązkiem dowódców wszystkich szczebli. 

6013. Do zasadniczych celów wychowania należy: 

a) krzewienie świadomości narodowej i patriotyzmu; 

b) kształtowanie osobistej odpowiedzialności za obronę Ojczyzny oraz wpajanie 
wierności    biało- czerwonej banderze i poczucia honoru marynarza Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

c) kształtowanie wymaganych na okręcie cech osobowości, zwłaszcza dyscypliny, 
odwagi i rzetelności, a także inicjatywy i samodzielności w służbie; 

d) rozwijanie osobistej kultury oraz życzliwości pomiędzy przełożonymi a podwładnymi 
i starszymi a młodszymi; 

e) wyrabianie morale załogi, zapewniającego jak najlepsze wykonanie zadań i sprawny 
tok życia okrętowego; 

f) upowszechnianie najlepszych tradycji oręża polskiego, zwłaszcza Marynarki 
Wojennej; 

g) zapewnienie kultury dowodzenia, połączonej z wysoką wymagalnością  
i poszanowaniem godności osobistej podwładnych. 
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ROZDZIAŁ 7 ZAŁOGA OKRĘTU  

7.1. Zasady ogólne  

7000. Załogę okrętu stanowią wszystkie osoby zaokrętowane i wyznaczone na stanowiska 
zgodnie z organizacją okrętu. 

7001. Podstawowym obowiązkiem załogi jest utrzymanie okrętu w zdolności do wykonania 
zadań. Szczegółowe zakresy obowiązków na zajmowanych stanowiskach określają 
odrębne dokumenty.  

7002. Każdy członek załogi ponosi odpowiedzialność majątkową za powierzony mu sprzęt  
i mienie wojskowe, w trybie i na zasadach wskazanych przez obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

7003. Każdy członek załogi ma obowiązek dbać o honor polskiego marynarza i dobre imię 
okrętu i właściwy wizerunek Marynarki Wojennej. 

7004. Osobisty przykład wzorowego wykonywania obowiązków, odważnego i sprawnego 
działania na okręcie, a także gotowość do poświęceń są codzienną powinnością każdego 
dowódcy. 

7005. W trudnych i niebezpiecznych sytuacjach każdy członek załogi powinien zachować 
opanowanie oraz zdecydowanie przeciwdziałać przejawom rozluźnienia dyscypliny.  

7.2. Osoby funkcyjne 

7.2.1. Dowódca okrętu 

7006. Dowódca okrętu jest przełożonym załogi i osób czasowo zaokrętowanych, z wyjątkiem 
swych przełożonych. Postępuje on zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego 
ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską, prawa krajowego, jak również regulaminami 
i rozkazami przełożonych, a w wypadkach szczególnych, według własnej wiedzy, mając 
na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo załogi i okrętu. Powinien wykazywać 
samodzielność w podejmowaniu szybkich i zdecydowanych działań niezbędnych  
dla zapewnienia bezpieczeństwa załodze i okrętowi, a w działaniach wojennych – dla 
wykonania zadań. 

7007. Dowódca okrętu jest odpowiedzialny za: 

a) gotowość bojową okrętu; 

b) terminowe wykonanie zadań; 

c) bezpieczeństwo pływania, manewrowania oraz postoju okrętu; 

d) organizację szkolenia oraz tok służby i życia na okręcie; 

e) ochronę zdrowia załogi i stan sanitarny okrętu; 

f) gospodarkę materiałową; 

g) dyscyplinę na okręcie; 

h) ochronę informacji niejawnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego; 

i) morale i nastroje załogi. 

Pozostałe obowiązki zawiera się w kompetencyjnym zakresie obowiązków  
na zajmowanym stanowisku.  
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7008. Dowódca okrętu ma prawo do: 

a) wydawania rozkazów załodze i innym zaokrętowanym osobom, za wyjątkiem 
przełożonych; 

b) kształtowania załogi, celem najlepszego przygotowania jej do realizacji zadań; 

c) wydania rozkazu opuszczenia i zatopienia okrętu, w sytuacjach utraty zdolności 
bojowej podczas walki, a w czasie pokoju w sytuacji, gdy wyczerpane zostaną 
wszystkie możliwości uratowania okrętu, a dalszy pobyt na nim załogi stanowi 
bezpośrednie zagrożenie życia;  

d) wpływania na dobór załogi okrętu; 

e) wyróżniania, karania oraz występowania z wnioskami o wyróżnienie lub karanie  
do wyższych przełożonych; 

f) ograniczenia racji wody i żywności, jeśli warunki pływania tego wymagają; 

g) określania okrętu, którym dowodzi: „mój okręt” i załogi okrętu „moja załoga” (pozostali 
członkowie tylko „nasz okręt”); 

h) podnoszenia znaku dowódcy okrętu oraz otrzymywania przysługujących mu honorów 
określonych niniejszym regulaminem; 

i) nie odstępowania swojej kabiny, także zaokrętowanym przełożonym; 

j) używania okrętowych środków pływających jako środka osobistego transportu 
podczas wykonywania zadań służbowych. 

7009. Dowódca okrętu podlega bezpośrednio dowódcy zespołu okrętów (grupy, dywizjonu, itp.). 
Inną podległość określa rozkaz właściwego przełożonego.  

7010. Obecność na okręcie dowódcy grupy okrętów lub wyższych przełożonych nie zwalnia 
dowódcy okrętu od odpowiedzialności za dowodzenie okrętem i bezpieczeństwo 
pływania. 

7011. Dowódca okrętu jest zobowiązany: 

a) znać okręt oraz zasady użycia jego uzbrojenia i środków technicznych; 

b) utrzymywać okręt w odpowiednim stopniu gotowości bojowej; 

c) zapewnić właściwą organizację służby i tok życia na okręcie;  

d) ukierunkowywać pracę wychowawczą na scalenie załogi i kształtowanie jej cech 
osobowości niezbędnych na morzu; 

e) znać załogę okrętu w zakresie niezbędnym do celowej organizacji szkolenia  
oraz przydziału funkcji w rozkładach okrętowych; 

f) traktować sprawiedliwie załogę, rozwijać u niej poczucie godności osobistej i troszczyć 
się o jej warunki bytowe; 

g) nadzorować prowadzenie gospodarki materiałowej oraz okresowo sprawdzać stan 
zapasów; 

h) szkolić osobiście swojego zastępcę, dowódców pionów i dowódców działów 
okrętowych w pełnieniu wachty morskiej i dowodzeniu okrętem; 

i) prowadzić ćwiczenia taktyczne i ogólnookrętowe; 

j) nadzorować prawidłowość i aktualność prowadzenia dokumentów okrętowych; 

k) wykonywać nie rzadziej niż raz w tygodniu obchód okrętu; 
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l) przyjmować, podczas postoju w porcie, od zastępcy dowódcy okrętu, codziennie 
przed podniesieniem bandery, meldunek o zdarzeniach ubiegłej doby,  
a po zakończeniu obracania mechanizmów - o sprawności uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego; 

m) przyjmować od zastępcy dowódcy okrętu, codziennie po zakończeniu zajęć, meldunki 
o wykonaniu planu dnia i zdarzeniach zaistniałych na okręcie oraz wydawać polecenia 
na następną dobę; 

n) meldować niezwłocznie dowódcy zespołu o zaistniałych na okręcie wypadkach  
i awariach oraz podejmować działania zapewniające szybkie usunięcie skutków  
oraz ustalenie przyczyn ich powstania. 

7012. Po otrzymaniu zadania, dowódca okrętu zarządza przygotowanie uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego oraz uzupełnienia zapasów do wyjścia na morze. Ponadto jest zobowiązany: 

a) dokonać analizy otrzymanego zadania i określić zamiar jego wykonania; 

b) wydać zastępcy i dowódcom działów (pionów) rozkazy związane z otrzymanym  
dla okrętu zadaniem oraz przygotowaniem okrętu do wyjścia na morze;  

c) zapoznać oficerów wachtowych z rejonem pływania, trasą przejścia, sytuacją bojową, 
warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrometeorologicznymi, granicami wód 
terytorialnych, akwenami zamkniętymi i niebezpiecznymi dla żeglugi oraz innymi 
elementami mającymi wpływ na wykonanie zadania; 

d) zatwierdzić wstępny nakres drogi i poprawność obliczeń nawigacyjnych; 

e) sprawdzić poprawność wyliczeń planu załadunku i rozmieszczenia przyjmowanych 
przez okręt dodatkowych ciężarów pod względem bezpieczeństwa prac  
oraz stateczności okrętu; 

f) zatwierdzić teoretyczne wyważanie okrętu podwodnego, a po wyjściu z portu 
przeprowadzić zanurzenie kontrolne; 

g) zameldować przełożonemu o gotowości okrętu do realizacji zadania. 

7013. Dowódca okrętu wyznacza czas rozpoczęcia bezpośredniego przygotowania okrętu  
do wyjścia na morze i do walki, z takim obliczeniem, aby mogło ono być zakończone 15 
minut przed odcumowaniem (odkotwiczeniem). 

7014. Przed wyjściem na morze i do walki dowódca okrętu jest obowiązany: 

a) uściślić w sztabie zespołu dane dotyczące: 

 sytuacji bojowej na trasie przejścia i w rejonie działań; 

 zasad korzystania z torów wodnych oraz systemów i środków nawigacyjno-    
hydrograficznego zabezpieczenia; 

 organizacji łączności i wykorzystania środków radioelektronicznych; 

 stanu pogody, zalodzenia i hydrologii w rejonie działań; 

 sił i środków zabezpieczających; 

 organizacji wyjścia z portu (odkotwiczenia) i pływania okrętu w zespole; 

 zasad użycia uzbrojenia.  

b) uaktualnić dane o sytuacji nawigacyjnej i operacyjnej w rejonie, w którym zadanie 
będzie wykonywane oraz uzyskać zgodę na wyjście z portu (odkotwiczenia),  
w przypadku pływania samodzielnego, od Oficera Dyżurnego Operacyjnego (ODO); 
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c) przyjąć od zastępcy dowódcy okrętu meldunek o gotowości okrętu do wyjścia  
na morze i do walki; 

d) zameldować przełożonemu o gotowości okrętu do wyjścia na morze i wykonania 
zadań. 

7015. Alarmowe przygotowanie okrętu do wyjścia w morze i do walki zarządza dowódca okrętu 
na rozkaz lub samodzielnie, gdy wymaga tego sytuacja. W tym wypadku uzbrojenie  
i sprzęt techniczny przygotowuje się w jak najkrótszym czasie. 

7016. W czasie pobytu okrętu na morzu dowódca okrętu jest zobowiązany: 

a) podczas pływania samodzielnego: 

 zarządzić odpowiedni stan gotowości okrętu (alarm bojowy, burta lub wachta 
bojowa); 

 wykorzystywać czas pobytu na morzu do doskonalenia zastępcy dowódcy okrętu  
i oficerów wachtowych w kierowaniu i manewrowaniu okrętem oraz wyrabiania 
samodzielności, inicjatywy i zdecydowania w działaniu; 

 zapewnić bezpieczeństwo pływania okrętu oraz ustalać odpowiedni reżim użycia 
środków łączności i obserwacji technicznej; 

 znać pozycje okrętu i systematycznie kontrolować sposoby jej określania  
z częstotliwością zależną od rejonu żeglugi; 

 zapewniać racjonalne zużycie limitów pracy mechanizmów głównych; 

 analizować prognozy pogody oraz podejmować stosowne decyzje w razie jej 
gwałtownej zmiany; 

 udzielać pomocy innym okrętom(statkom), samolotom (śmigłowcom) ich załogom  
i pasażerom, jeżeli może to uczynić bez narażania na niebezpieczeństwo swojego 
okrętu i załogi; 

 składać przełożonemu i dyżurnej służbie operacyjnej meldunki o miejscu  
i czynnościach okrętu, zgodnie z ustalonymi zasadami oraz o zaistniałych 
wypadkach i awariach w czasie pobytu na morzu, a po powrocie - o rezultatach 
wyjścia na morze, stanie zdrowia załogi i sprawności technicznej okrętu; 

 meldować dyżurnej służbie operacyjnej o stwierdzonych zmianach  
w oznakowaniu nawigacyjnym i spotkanych przeszkodach nawigacyjnych, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi; 

 omówić z załogą wykonane zadania, wykazując dobre i złe strony jej działania; 

 odtworzyć gotowość bojową okrętu bezpośrednio po powrocie z morza  
oraz doprowadzić okręt do pełnej sprawności technicznej przy współdziałaniu 
służb logistycznych; 

 stosować zasady zwykłej praktyki morskiej oraz przepisy MPZZM; 

b) podczas pływania w zespole: 

 znać zamiar dowódcy zespołu; 

 manewrować według obowiązujących sygnałów lub zgodnie z zamiarem dowódcy 
zespołu; 

 wykorzystywać w pełni możliwości bojowe i techniczne okrętu; 
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 kontrolować prowadzenie nakresu drogi oraz określać pozycje okrętu tak,  
jak przy pływaniu samodzielnym; 

 ostrzegać okręty zespołu, jeśli ich kurs jest niebezpieczny; 

 zmieniać kurs i prędkość okrętu o wartość konieczną do uniknięcia 
niebezpieczeństwa, meldując o tym dowódcy zespołu; 

 stosować zasady dobrej praktyki morskiej oraz przepisy MPZZM; 

c) podczas pływania w trudnych warunkach (w rejonach ścieśnionych, w pobliżu 
przeszkód nawigacyjnych, w rejonach o dużej intensywności żeglugi, w pobliżu 
brzegów, w lodach, w czasie mgły, itp.): 

 zarządzić odpowiedni stan gotowości okrętu, w tym zapewnić łączność 
wewnętrznej pomiędzy GSD a SD i SB mającymi wpływ na bezpieczne 
manewrowanie okrętu; 

 wymagać ciągłego kontrolowania pozycji okrętu wszystkimi dostępnymi 
sposobami; 

 zmniejszyć prędkość okrętu do prędkości bezpiecznej lub zastopować maszyny  
do czasu wyjaśnienia sytuacji; 

 prowadzić ciągły pomiar głębokości; 

 wzmocnić obserwację wzrokową, słuchową i techniczną;  

 być gotowym do wykonania manewru antykolizyjnego; 

 przebywać stale na GSD (mostku lub pomoście manewrowym) oraz sprawować 
nadzór nad bezpieczeństwem pływania; 

 stosować zasady dobrej praktyki morskiej oraz przepisy MPZZM. 

d) podczas pływania z pilotem dowódca ponosi pełną odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo okrętu; 

7017. Jeżeli postępowanie oficera wachtowego zagraża bezpieczeństwu pływania, dowódca 
okrętu niezwłocznie przejmuje bezpośrednie dowodzenie wachtą (burtą).  

7018. Podczas walki w składzie zespołu dowódca okrętu jest zobowiązany: 

a) znać zamiar dowódcy zespołu oraz miejsce w ugrupowaniu i zadania swojego okrętu; 

b) znać miejsce i zadania sąsiednich okrętów oraz sił współdziałających; 

c) utrzymywać wyznaczone miejsce w szyku /ugrupowaniu/ i manewrować według 
sygnałów dowódcy zespołu; 

d) wykorzystać w pełnym zakresie możliwości bojowe i techniczne swojego okrętu  
dla wykonania zadania zespołu; 

e) wykorzystać umiejętności i zaangażowanie załogi do usunięcia lub zmniejszenia 
skutków ataku przeciwnika, zachowania pływalności i niezatapialności okrętu  
oraz szybkiego odtworzenia zdolności bojowej okrętu; 

f) składać dowódcy zespołu meldunki w ustalonym przez niego trybie. 

7019. Dowódca okrętu może przerwać walkę w wypadku utraty zdolności bojowej okrętu  
lub na rozkaz przełożonego.  

7020. W czasie walki dowódca okrętu jest zobowiązany: 

a) utrzymywać nakazaną  gotowość bojową okrętu; 
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b) prowadzić ciągłą obserwacje zapewniającą wczesne wykrycie i identyfikację 
przeciwnika; 

c) określić miejsce, czas i obiekt ataku oraz sposób jego wykonania; 

d) wykonać zdecydowany manewr i użyć uzbrojenia, dążąc do pełnego wykorzystania 
możliwości bojowych i technicznych okrętu; 

e) śledzić sytuację taktyczną, dążąc do kolejnego użycia uzbrojenia; 

f) zameldować w ustalonym trybie dowódcy zespołu o rezultatach walki  
oraz powiadomić siły współdziałające o sytuacji w rejonie działań; 

g) informować załogę o działalności bojowej okrętu; 

h) przedstawić dowódcy zespołu dokumenty z wykonanego zadania i odtworzyć 
gotowość bojową okrętu. 

7021. Dowódca okrętu ma prawo odstąpić od wykonania zadania bojowego tylko wówczas, gdy 
uzna on, że na skutek zmian w sytuacji taktycznej utraciło ono swe znaczenie, a łączność 
z dowódcą zespołu jest zerwana. O powyższym fakcie powinien zameldować  
po odtworzeniu łączności. 

7022. Dowódca okrętu w czasie awarii okrętowej jest zobowiązany: 

a) ocenić zagrożenie i zadbać o bezpieczeństwo własnego okrętu i załogi; 

b) podjąć działania mające na celu uratowanie okrętu przed zatonięciem, a jeśli zachodzi 
konieczność, osadzić okręt na mieliźnie; 

c) przedsięwziąć wszystkie środki, aby zmniejszyć rozmiary zniszczeń i uszkodzeń;  

d) spowodować udzielenie pierwszej pomocy osobom, które doznały urazów i obrażeń 
ciała;  

e) podjąć decyzję o opuszczeniu okrętu, jeśli sytuacja tego wymaga (w pierwszej 
kolejności wyokrętować chorych i rannych, a w razie obecności pasażerów – rannych, 
kobiety i dzieci, w dalszej kolejności -załogę nie zajętą czynnościami ratowniczymi);  

f) zdecydować o opuszczeniu okrętu przez pozostałą załogę, gdy jego uratowanie jest 
niemożliwe; 

g) w czasie działań wojennych zatopić okręt, po dokonaniu zniszczeń uniemożliwiających 
jego wydobycie przez przeciwnika; 

h) skierować, w miarę możliwości, załogę pozostającą na środkach ratunkowych  
na wybrzeże własne, państwa zaprzyjaźnionego lub neutralnego; 

i) zabezpieczyć przed zniszczeniem dzienniki okrętowe, mapy z ostatnim nakresem 
drogi oraz dokumenty niejawne i inne urządzenia specjalne określone w odpowiednich 
instrukcjach; 

j) zniszczyć dokumenty niejawne i urządzenia specjalne, jeśli uratowanie ich jest 
niemożliwe lub, gdy istnieje groźba ich przejęcia przez przeciwnika; 

k) kierować ratowaniem mienia okrętowego, jeśli istnieje taka możliwość;  

l) opuścić okręt, po zejściu z pokładu wszystkich członków załogi. 

7023. Po opuszczeniu okrętu dowódca okrętu i podległa mu osoby funkcyjne zachowuje w pełni 
swoje prawa i obowiązki w stosunku do podwładnych, do czasu rozformowania załogi. 
Jeżeli załoga zostanie uratowana przez okręty innego państwa, dowódca okrętu powinien 
zapewnić godne zachowanie się swojej załogi oraz pełne przestrzeganie przez nią 
porządku obowiązującego na tych okrętach. 
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7024. Dowódca okrętu po zderzeniu z innym okrętem (jednostką pływającą) ma obowiązek: 

a) zatrzymać okręt;  

b) ocenić zagrożenie i zadbać o bezpieczeństwo własnego okrętu i załogi; 

c) nawiązać łączność i przekazać dane (ustalić nazwę (numer burtowy), sygnał 
rozpoznawczy, port macierzysty i port wyjścia); 

d) upewnić się, czy jednostka nie potrzebuje pomocy; 

e) ocenić bezpieczeństwo własnego okrętu; 

f) nieść pomoc poszkodowanym o ile nie powoduje to niebezpieczeństwa dla własnego 
okrętu; 

g) określić rozmiary uszkodzeń, w tym upewnić się czy uczestnik zderzenia może 
samodzielnie kontynuować pływanie i w zależności od rozmiarów uszkodzeń jednostki 
podjąć decyzję o wezwaniu pomocy ratowniczej; 

h) w sytuacji zagrożenia zatonięciem uszkodzonej jednostki, podjąć akcję ratowniczą,  
do czasu nadejścia pomocy ratowniczej; 

i) asystować w razie konieczności i możliwości uszkodzonej jednostce;  

j) sporządzić, gdy jest to możliwe wraz z dowódcą okrętu (kapitanem statku) 
uczestniczącego w zderzeniu, protokół z przebiegu zdarzenia i powstałych 
uszkodzeniach albo wręczyć uczestnikowi zderzenia (dowódcy okrętu lub kapitanowi) 
protest morski; 

k) w miarę możliwości sporządzić dokumentację fotograficzna lub video z miejsca 
zdarzenia; 

l) powiadomić niezwłocznie o zderzeniu swojego przełożonego podając rozmiar 
uszkodzeń i podjęte czynności. 

7025. Po zaistnieniu awarii, kolizji lub innego wypadku dowódca okrętu ma obowiązek zamknąć  
i zaplombować w sejfie okrętowym: dziennik zdarzeń, nawigacyjny i maszynowy, mapę  
z nakresem drogi, zapis kursografu i echosond, dzienniki obserwacji technicznej  
i wzrokowej oraz dzienniki łączności radiowej. Dalsze zapisy i nakres prowadzić w nowych 
dziennikach i na nowej mapie.  

7026. Po wejściu do portu dowódca okrętu przedstawia dowódcy zespołu pisemny meldunek,  
do którego załącza meldunki osób funkcyjnych bezpośrednio związane z wypadkiem  
oraz dokumenty okrętowe podlegające zabezpieczeniu i zaplombowaniu po zaistnieniu 
zderzenia (awarii). Przedstawione dowódcy zespołu pisemne meldunki powinny 
odpowiadać wymogom odrębnych przepisów o awariach i wypadkach okrętowych, 

7027. Po wyrządzeniu szkody w porcie lub na redzie, dowódca okrętu jest zobowiązany: 

a) odnotować w dzienniku zdarzeń przyczyny i okoliczności mające wpływ na zaistnienie 
zdarzenia; 

b) ustalić wspólnie z przedstawicielem administracji portowej rozmiar wyrządzonej 
szkody i sporządzić protokół; 

c) zameldować dowódcy zespołu o zaistniałym zdarzeniu, a w razie naruszenia 
oznakowania w porcie lub na redzie-powiadomić również kapitanat (bosmanat) portu; 

d) przedstawić dowódcy zespołu pisemny meldunek o wyrządzonych szkodach, osobach 
rannych  i wypadkach śmiertelnych wraz z protokołem i wyciągami z odpowiednich 
dokumentów okrętowych. 
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7028. Po wypadnięciu człowieka za burtę, w czasie pokoju, dowódca okrętu ma obowiązek 
przedsięwziąć wszelkie środki w celu jego uratowania. Podczas pływania w zespole 
dowódca okrętu postępuje zgodnie z zasadami pływania zespołowego, w czasie wojny  
–  w zależności od sytuacji w rejonie działań. 

7029. W wypadku urazu lub ciężkiej choroby członka załogi, pasażera dowódca okrętu jest 
zobowiązany zapewnić poszkodowanemu pomoc medyczną. 

7030. Podczas pływania z dala od własnych portów w czasie pokoju dowódca okrętu powinien 
skorzystać z porad lekarskich przekazywanych drogą radiową lub zażądać udzielenia 
pomocy poszkodowanemu (choremu) w najbliższym porcie zagranicznym. Powinien  
przy tym postępować zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa morskiego. 

7031. W razie śmierci członka załogi (pasażera) na morzu lub w porcie zagranicznym dowódca 
okrętu, po osobistych oględzinach zwłok, sporządza protokół zgonu i wpisuje go  
do dziennika zdarzeń oraz sporządza jednocześnie odpis dokonanego wpisu.  
Poza dowódcą okrętu protokół podpisuje nie mniej niż dwóch świadków, w tym lekarz 
okrętowy bądź ratownik medyczny (jeśli są w składzie załogi).  

7032. W protokole wymienia się nazwisko i imię (imiona) zmarłego, jego nazwisko rodowe, datę 
lub rok oraz miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, datę zgonu, określenie miejsca 
zgonu, imiona i nazwiska rodowe rodziców oraz przyczynę zgonu. 

7033. O śmierci członka załogi (pasażera) dowódca okrętu powinien niezwłocznie zameldować 
dowódcy zespołu, zabezpieczyć zwłoki i wejść do najbliższego portu polskiego, po czym 
przekazać protokół zgonu przełożonemu lub na polecenie przełożonego przekazać zwłoki 
wraz z protokołem dowódcy okrętu idącego do portu polskiego.  

7034. W porcie zagranicznym o śmierci członka załogi (pasażera) dowódca okrętu powiadamia 
przedstawiciela dyplomatycznego (konsula) i postępuje w myśl jego poleceń,  
co do przetransportowania zwłok do kraju, jeśli okręt pozostaje nadal w porcie obcym.  

7035. W czasie wojny, podczas pływania z dala od własnych baz, dowódca okrętu może 
zarządzić pochowanie zwłok przez zatopienie w morzu zgodnie ze zwyczajami morskim  
z uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Morskiego, jednakże w przypadkach,  
kiedy okręt może w przeciągu 24 godzin przybyć do portu objętego planem rejsu, należy 
zwłoki przewieźć na ląd i tam pochować. Wyjątki od postanowień punktu 7035 mogą być 
czynione przez dowódcę  okrętu uwzględnieniem wskazań sanitarnych i wojskowych. 

7036. Po wejściu okrętu do portu czasowego postoju, dowódca okrętu jest zobowiązany: 

a) powiadomić osobiście starszego dowódcę morskiego (dowódcę garnizonu) o wejściu 
okrętu do portu i czasie jego postoju, a jeśli to konieczne – o potrzebach 
materiałowych i technicznych; 

b) uzgodnić z komendantem portu wojennego (z kapitanatem /bosmanatem/ portu) 
terminy i warunki korzystania z urządzeń portowych, jak również zadania okrętu 
wynikające z systemu bazowania; 

c) zapoznać załogę z przepisami i zarządzeniami obowiązującymi w porcie  
i w garnizonie. 

7037. W czasie budowy i remontu okrętu dowódca okrętu jest zobowiązany ustalić zasady 
nadzorowania wykonywanych prac oraz nadzorować jakość i terminowość ich realizacji. 

7038. Dowódca okrętu ponosi odpowiedzialność za terminowe oraz zgodne z przepisami 
przygotowanie okrętu do remontu. 

7039. W czasie budowy i remontu okrętu dowódca okrętu jest zobowiązany: 

a) wymagać od załogi przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie stoczni; 
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b) sprawować nadzór nad realizacją prowadzonych prac stoczniowych zgodnie  
z wykazami prac remontowych; 

c) wydawać osobiście zezwolenia na wykonywanie prac z otwartym ogniem,  
po uzgodnieniu z administracją stoczni zakresu prac, czasu ich wykonania i sposobu 
zabezpieczenia; 

d) kierować walką o żywotność okrętu oraz podjąć współpracę z przybyłymi na miejsce 
akcji jednostkami specjalistycznymi; 

e) współpracować z administracją stoczni, odpowiednimi komórkami MON  
oraz specjalistami zespołu w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji 
harmonogramu prac. 

7040. Przed zadokowaniem okrętu dowódca okrętu realizuje wszystkie określone w przepisach 
o remontach okrętów czynności przygotowawcze. Odpowiedzialność dowódcy okrętu  
za bezpieczeństwo okrętu podczas wprowadzania go do doku kończy się z chwilą wejścia 
dziobnicy (tylnicy) na krawędź doku (bataporty doku), a przy slipowaniu - dziobnicy  
na linię wózków. Podczas wyprowadzania okrętu z doku odpowiedzialność dowódcy 
okrętu rozpoczyna się z chwilą zejścia dziobnicy (tylnicy) z krawędzi doku, a przy zejściu 
ze slipu – dziobnicy z linii wózków. 

7041. Dowódca okrętu zdający stanowisko przygotowuje okręt do przekazania nowemu 
dowódcy. W tym celu dowódcy działów okrętowych (pionów) przedstawiają dowódcy 
okrętu pisemne meldunki o stanie podległych im działów (pionów). 

7042. Obejmujący dowódca zapoznaje się z przedstawionym przez zdającego stanem załogi  
i okrętu, przeprowadza przegląd załogi i okrętu, sprawdza aktualność dokumentacji 
szkoleniowej i technicznej oraz przyjmuje meldunki dowódców działów (pionów). 

7043. Obejmujący dowódca może wnioskować do przełożonego o zgodę na sprawdzenie stanu 
technicznego okrętu i poziomu wyszkolenia załogi podczas wyjścia okrętu na morze. 

7044. Objęcie stanowiska dowódcy okrętu następuje z chwilą podpisania protokołu. Protokół 
zdania i objęcia stanowiska dowódcy okrętu podlega zatwierdzeniu przez dowódcę 
zespołu okrętów w obecności zdającego i obejmującego obowiązki.  

7045. Zdanie i objęcie stanowiska dowódcy okrętu odnotowuje się w dzienniku zdarzeń  
oraz ogłasza w rozkazie dziennym dowódcy zespołu i dowódcy okrętu. 

7046. Pod nieobecność dowódcy zdającego - objęcie obowiązków dowódcy okrętu dokonuje się 
przy udziale komisji powołanej rozkazem dowódcy zespołu. W tym wypadku formalności 
objęcia stanowiska dowódcy następują w późniejszym terminie. 

7047. Nowego dowódcę okrętu przedstawia załodze dowódca zespołu. Objęcie i zdanie 
stanowiska dowódcy okrętu odbywa się na zbiórce załogi, w sposób określony  
w ceremoniale morskim. 

7048. Czasowo nieobecnego dowódcę okrętu zastępuje zastępca dowódcy okrętu.  
Dowódców jednostek pływających, których etat nie przewiduje stanowiska zastępcy 
dowódcy, zastępuje osoba funkcyjna wyznaczona przez przełożonego.  

7049. Przed zejściem z okrętu dowódca okrętu jest zobowiązany przekazać zastępcy dowódcy 
okrętu lub osobie zastępującej wszystkie polecenia otrzymane od dowódcy zespołu,  
a także określić zadania, które załoga powinna wykonać w czasie jego nieobecności. 

7.2.2. Zastępca dowódcy okrętu 

7050. Zastępca dowódcy okrętu (z.d.o.) podlega bezpośrednio dowódcy okrętu. Zastępca 
dowódcy okrętu jest przełożonym całej załogi. Bezpośrednio podlegają mu dowódcy 
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działów okrętowych (pionów), bosman okrętowy oraz kierownicy innych komórek 
organizacyjnych, jeżeli etat okrętu takie przewiduje.  

7051. Zastępca dowódcy okrętu powinien być przygotowany do zastąpienia dowódcy okrętu  
w każdych warunkach. Zdobycie uprawnień do samodzielnego dowodzenia okrętem jest 
jego podstawowym obowiązkiem. 

7052. Zastępca dowódcy okrętu jest odpowiedzialny za: 

a) planowanie, przygotowanie i realizację szkolenia, warunki życia i dyscyplinę załogi; 

b) zgranie działalności wszystkich działów okrętowych (pionów); 

c) tok życia i służby na okręcie, wygląd okrętu i załogi; 

d) opracowanie organizacji bojowej i codziennej, rozkładów i instrukcji okrętowych  
oraz ich systematyczną aktualizację; 

e) ukompletowanie i ewidencję załogi; 

f) stan zapasów okrętowych; 

g) przygotowanie okrętu do wyjścia na morze i do walki; 

h) konserwację i utrzymanie okrętu; 

i) organizację i bezpieczeństwo prac okrętowych; 

j) ukompletowanie i sprawność środków ratunkowych; 

k) porządek w miejscu postoju okrętu; 

l) nadzór nad właściwym wykorzystaniem systemu alarmowego ochrony pomieszczeń 
służbowych; 

m) nadzór nad organizacją i pełnieniem służb i wacht okrętowych.  

7053.  Zastępca dowódcy okrętu jest zobowiązany: 

a) znać faktyczny stan okrętu, uzbrojenia i sprzętu technicznego; 

b) dbać o terminowe i właściwe zaopatrywanie okrętu oraz utrzymywanie stanu zapasów 
okrętowych zgodnie z obowiązującymi tabelami należności; 

c) opracowywać dokumenty związane ze szkoleniem załogi i przedstawiać je  
do zatwierdzenia dowódcy okrętu; 

d) organizować wyżywienie załogi oraz nadzorować przestrzeganie obowiązujących 
przepisów w kuchni i magazynach żywnościowych; 

e) przekazywać załodze zarządzenia dowódcy okrętu i jego przełożonych  
oraz nadzorować ich realizacje; 

f) szkolić załogę okrętową w pełnieniu służby dyżurnej oraz prowadzić z nią instruktaże  
w tym zakresie; 

g) uczestniczyć w opracowaniu planów Dni Technicznych oraz nadzorować ich 
realizacje; 

h) przeprowadzać codziennie obchód okrętu w celu bieżącej kontroli przestrzegania 
porządku dnia, porządku w pomieszczeniach okrętowych i na pokładzie  
oraz utrzymania uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 

i) kontrolować prowadzenie dziennika zdarzeń i innych dokumentów okrętowych; 

j) zapoznawać załogę z planami szkolenia; 
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k) nadzorować sprzątanie generalne okrętu oraz prace okrętowe i alarmowe, zapewnić 
bezpieczeństwo ich wykonania; 

l) sporządzać plany urlopów załogi okrętu; 

m) nadzorować zwalnianie załogi na ląd, zgodnie z ustaleniami dowódcy okrętu; 

n) przydzielać pomieszczenia mieszkalne załodze okrętu oraz osobom czasowo 
zaokrętowanym; 

o) nadzorować wykorzystanie okrętowych środków pływających; 

p) kontrolować gazoszczelność i wodoszczelność okrętu;  

q) składać dowódcy okrętu, przed podniesieniem bandery, meldunek o zdarzeniach 
ubiegłej doby, a po obracaniu mechanizmów - o sprawności uzbrojenia i sprzętu 
technicznego; 

r) składać dowódcy okrętu, po zakończeniu zajęć, meldunek o wykonaniu planu  
i zdarzeniach dnia, a także przedstawić wnioski dotyczące realizacji planu w dniu 
następnym. 

7054. Zastępca dowódcy okrętu osobiście kieruje przygotowaniem okrętu do wyjścia na morze  
i do walki i odpowiada za: 

a) sporządzenie, na podstawie zamiaru d.o. planu szkolenia na morzu i przedstawienie 
go do zatwierdzenia; 

b) kierowanie uzupełnieniem zapasów okrętowych;  

c) sprawdzenie ukompletowania załogi oraz obsadzenia stanowisk zgodnie z organizacją 
bojową i codzienną okrętu; 

d) sprawdzenie zasztormowania na okręcie;  

e) przygotowanie innych dokumentów związanych z wyjściem, np. planu załadunku  
i rozmieszczenia dodatkowych ciężarów; 

f) ponadto bezpośrednio przed wyjściem okrętu na morze: 

 ogłoszenie przygotowania okrętu do wyjścia na morze i do walki; 

 sprawdzenie realizacji zadań wynikających z rozkładów okrętowych; 

 przyjęcia meldunków od dowódców działów okrętowych (pionów) o przygotowaniu 
działów (pionów) do wyjścia na morze i do walki; 

 zameldowania dowódcy okrętu  o gotowości okrętu do wyjścia na morze i do walki. 

7055. W czasie pobytu okrętu na morzu zastępca dowódcy okrętu jest zobowiązany: 

a) kierować szkoleniem załogi zgodnie z planem szkolenia bojowego okrętu na morzu; 

b) dowodzić lewą burtą bojową; 

c) nadzorować prowadzenie dziennika zdarzeń i innych dokumentów okrętowych; 

d) kontrolować dyscyplinę pełnienia wachty morskiej oraz przestrzegania przez załogę 
przepisów bezpieczeństwa i porządku dnia; 

e) przeprowadzać rondę wieczorną; 

f) organizować prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na okręcie. 

7056. W czasie walki zastępca dowódcy okrętu jest zobowiązany: 

a) znać zamiar dowódcy okrętu i sytuację taktyczną w rejonie działań; 
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b) nadzorować ewakuację rannych z okrętu; 

c) znać sytuację bojową na okręcie oraz uzupełniać straty w obsadach SB; 

d) meldować dowódcy okrętu o stanie zapasów okrętowych. 

7057. Zastępca dowódcy okrętu kieruje czynnościami załogi, związanymi z opuszczeniem 
okrętu. Dba przede wszystkim o zachowanie spokoju i porządku przy wsiadaniu  
do środków ratunkowych. Jeśli nie otrzyma innego rozkazu, opuszcza okręt  
przed dowódcą okrętu. 

7058. Podczas remontu okrętu zastępca dowódcy okrętu jest zobowiązany: 

a) zapoznać załogę z przepisami obowiązującymi na terenie stoczni; 

b) zorganizować służbę dyżurną i wachtową oraz kontrolować sposób jej pełnienia; 

c) dostosować porządek dnia do czasu pracy stoczni; 

d) organizować prace konserwacyjne i remontowe, wykonywane we własnym zakresie; 

e) kontrolować przestrzeganie przez załogę i pracowników stoczni przepisów 
bezpieczeństwa; 

f) przygotować okręt do prób zdawczo - odbiorczych. 

7059. Zastępcę dowódcy okrętu zastępuje dowódca działu (pionu) okrętowego posiadający 
największą praktykę morską.  

7060. Obejmowanie i zdawanie stanowiska zastępcy dowódcy okrętu odbywa się zgodnie  
z ustaleniami dowódcy okrętu. Zdający obowiązki powinien przekazać obejmującemu 
dane dotyczące gotowości bojowej i stanu technicznego okrętu, a także uaktualnioną 
dokumentację okrętową. 

7061. Protokół zdania i objęcia stanowiska zastępcy dowódcy okrętu zatwierdza dowódca 
okrętu. Zmianę na stanowisku zastępcy dowódcy okrętu odnotowuje się w dzienniku 
zdarzeń i ogłasza w rozkazie dziennym dowódcy okrętu. 

7.2.3. Dowódca działu 

7062. Dowódca działu (d.dz.) podlega bezpośrednio z.d.o. (dowódcy pionu) i jest przełożonym 
obsady działu. 

7063. Dowódca działu kieruje szkoleniem obsady podległego działu oraz użyciem uzbrojenia  
i sprzętu wojskowego. Dowódca działu jest odpowiedzialny za: 

a) gotowość bojową działu oraz terminową realizację stawianych przed nim zadań; 

b) utrzymanie oraz prawidłowe użycie uzbrojenia i sprzętu technicznego działu; 

c) utrzymanie morale i dyscypliny oraz wychowanie obsady działu; 

d) przygotowanie działu do walki o żywotność uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 

e) gospodarkę materiałową działu; 

f) organizację służby wachtowej i dyżurnej w dziale. 

7064. Dowódca działu jest zobowiązany: 

a) znać uzbrojenie i sprzęt wojskowy działu oraz zasady jego eksploatacji i taktycznego 
użycia; 

b) zapewnić sprawność techniczną zawiadywanego uzbrojenia i sprzętu; 

c) planować, organizować i prowadzić szkolenie obsady działu oraz dodatkowo 
przydzielonej załogi (numery dochodzące, dublujące); 
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d) prowadzić instruktaże do zajęć i ćwiczeń w dziale; 

e) kierować pobieraniem na okręt zapasów działu, a także nadzorować ich 
przechowywanie i wykorzystanie; 

f) znać poziom wyszkolenia obsady działu, jej nastroje i morale; 

g) nadzorować utrzymanie porządku oraz stanu sanitarnohigienicznego w przydzielonych 
pomieszczeniach; 

h) przedstawiać z.d.o. (dowódcy pionu) wnioski i propozycje dotyczące usprawnienia 
organizacji okrętu oraz uczestniczyć w uaktualnianiu rozkładów okrętowych; 

i) zapewnić i wymagać od obsady działu przestrzegania warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy i obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; 

j) prowadzić dokumentację szkoleniową i eksploatacyjną działu oraz gromadzić  
i aktualizować niezbędne do funkcjonowania działu publikacje narodowe i sojusznicze 
i dokumenty normatywne; 

k) przeprowadzać codziennie przegląd działu, podczas którego sprawdzać utrzymanie 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, stan zapasów oraz porządek w przydzielonych 
pomieszczeniach w dziale; 

l) meldować przełożonemu i informować właściwego specjalistę sztabu zespołu  
o usterkach uzbrojenia i sprzętu technicznego w podległym dziale, a także o podjętych 
przedsięwzięciach w celu ich usunięcia; 

m) sporządzać plany Dni Technicznych i remontu bieżącego w podległym dziale  
oraz kierować ich realizacją; 

n) meldować dowódcy pionu (z.d.o.) o realizacji planu dnia, zdarzeniach w podległym 
dziale i zamierzeniach na dzień następny. 

7065. Dowódca działu kieruje przygotowaniem podległego działu do wyjścia na morze  
i do walki, podczas którego jest zobowiązany: 

a) sprawdzić sprawność techniczną zawiadywanego uzbrojenia i sprzętu;  

b) uzupełnić zapasy do ustalonych norm; 

c) ocenić przygotowanie obsady działu do wykonania zadań na morzu, a jeśli to 
konieczne, przedstawić przełożonemu propozycje niezbędnych uzupełnień lub zmiany 
specjalistów; 

d) opracować dokumenty związane z wykonywaniem zadań na morzu; 

e) zameldować z.d.o. (dowódcy pionu) o przygotowaniu działu do wyjścia na morze  
i do walki. 

f) ponadto bezpośrednio przed wyjściem okrętu na morze: 

 kierować przygotowaniem działu do wyjścia w morze i do walki;  

 przyjąć meldunki od podległych dowódców (szefów) o przygotowaniu 
poszczególnych stanowisk bojowych;  

 w wyznaczonym terminie zameldować z.d.o. (dowódcy pionu) o gotowości działu 
do wykonania zadania.  

7066. W czasie walki dowódca działu znajduje się na SD działu, kieruje użyciem uzbrojenia  
oraz sprzętu wojskowego i jest zobowiązany: 

a) wykonać obliczenia taktyczne i przygotowywać dane do użycia uzbrojenia  
i wykorzystania sprzętu wojskowego; 
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b) zapewnić ciągłość pracy sprzętu technicznego oraz użycie sprzęt i uzbrojenie zgodnie  
z decyzją z.d.o (dowódcy pionu); 

c) znać sytuację w dziale oraz wprowadzać niezbędne zmiany w obsadach stanowisk 
bojowych; 

d) przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w zachowaniu obsady działu, zwłaszcza 
przejawom paniki; 

e) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy rannym; 

f) meldować na SD pionu lub GSD o stanie zapasów oraz o niesprawnościach  
i uszkodzeniach ograniczających wykonanie zadania. 

7067. Podczas awarii dowódca działu kieruje czynnościami podległej załogi, zgodnie  
z ustaleniami i rozkazami.  

7068. Dowódca działu skierowany na budowany (remontowany) okręt powinien poznać jego 
konstrukcję oraz zawiadywane uzbrojenie i sprzęt techniczny, a także szkolić w tym 
zakresie podległą mu obsadę działu. Uwagi i wnioski dotyczące wykonania prac 
stoczniowych i montażowych powinien przedstawiać dowódcy pionu (okrętu) oraz 
właściwemu specjaliście sztabu zespołu. 

7069. W okresie międzyremontowym dowódca działu powinien odnotowywać wszystkie usterki 
w dziale, a w ustalonym terminie sporządzić wykazy prac remontowych zawiadywanego 
sprzętu i uzbrojenia oraz prac wykonywanych we własnym zakresie.  
Jest on odpowiedzialny za zgodne z odpowiednimi przepisami przygotowanie działu  
do remontu. 

7070. Podczas remontu okrętu dowódca działu jest zobowiązany: 

a) nadzorować przebieg prac remontowych prowadzonych w podległym dziale zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w zakresie remontów okrętów i sprzętu wojskowego; 

b) kontrolować prace wykonywane przez obsadę działu;  

c) wymagać od podległego stanu osobowego i pracowników stoczni przestrzegania 
warunków bezpieczeństwa; 

d) meldować dowódcy okrętu i właściwemu specjaliście sztabu zespołu o realizacji 
harmonogramu prac remontowych; 

e) nadzorować przygotowanie podległego działu do prac zdawczo – odbiorczych  
oraz uczestniczyć w próbach zdawczo-odbiorczych okrętu. 

7071. Dowódcę działu zastępuje osoba funkcyjna posiadająca odpowiednie przygotowanie 
specjalistyczne. 

7072.  Obejmowanie i zdawanie stanowiska dowódcy działu odbywa się zgodnie z ustaleniami 
dowódcy okrętu oraz właściwego specjalisty sztabu zespołu. Protokół zdania i objęcia 
stanowiska dowódcy działu zatwierdza dowódca pionu (z.d.o.). Zmianę na stanowisku 
dowódcy działu ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy okrętu. 

7073. Szczegółowe zadania i obowiązki wynikające z przeznaczenia okrętu i specyfiki działu 
określają przełożeni w odrębnych dokumentach. 

7.2.4. Dowódca pionu 

7074. Dowódca pionu (d.p.) podlega bezpośrednio z.d.o. i jest przełożonym stanów osobowych 
pionu. 

7075. Dowódca pionu nadzoruje szkolenie podległego pionu oraz kieruje użyciem uzbrojenia 
 i sprzętu wojskowego. 
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7076. Dowódca pionu jest odpowiedzialny za: 

a) gotowość bojową pionu oraz terminową realizację stawianych przed nim zadań; 

b) utrzymanie oraz prawidłowe użycie uzbrojenia i sprzętu wojskowego wchodzącego  
w skład pionu; 

c) utrzymanie morale i dyscypliny oraz wychowanie obsady pionu; 

d) koordynowanie zaopatrzenia pionu i gospodarkę materiałową w jego działach; 

7077. Dowódca pionu jest zobowiązany: 

a) znać uzbrojenie i sprzęt techniczny pionu, oraz zasady jego użycia; 

b) planować, organizować i nadzorować szkolenie oraz prowadzić zajęcia z podległym 
stanem osobowym; 

c) nadzorować pobieranie na okręt zapasów w działach wchodzących w skład pionu, 
oraz ich przechowywanie i wykorzystanie; 

d) znać obsadę pionu, jej nastroje i morale oraz przydatność służbową, jak również 
wspomagać podległych dowódców działu w procesie dowodzenia; 

e) przedstawiać z.d.o. propozycje dotyczące usprawnienia organizacji okrętu  
oraz uaktualnienia rozkładów okrętowych; 

f) nadzorować przestrzegania warunków bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas zajęć  
i wszelkiego rodzaju prac przy uzbrojeniu i sprzęcie; 

g) sprawdzać dokumentację szkoleniową w działach wchodzących w skład pionu; 

h) wykonywać przynajmniej raz w tygodniu przegląd pionu, sprawdzać utrzymanie 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, stan zapasów w podległych działach oraz porządek 
w przydzielonych pomieszczeniach wchodzących w skład pionu; 

i) meldować niezwłocznie z.d.o. o niesprawności uzbrojenia i sprzętu wojskowego  
w podległym pionie, a także o podjętych przedsięwzięciach w celu ich usunięcia; 

j) nadzorować prowadzenie Dni Technicznych i prac remontowych w podległym pionie; 

k) po zakończeniu zajęć, składać z.d.o. meldunek o realizacji planu, zdarzeniach 
w podległym pionie i zamierzeniach na dzień następny; 

l) realizować wytyczne i wskazówki właściwego specjalisty sztabu zespołu, dotyczące 
problematyki specjalistycznej oraz meldować z.d.o. o uwagach i zadaniach od niego 
otrzymanych. 

7078. Dowódca pionu osobiście nadzoruje przygotowanie działów wchodzących w skład pionu 
do wyjścia na morze i do walki, podczas którego jest zobowiązany: 

a) nadzorować sprawdzanie sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego  
w pionie przez dowódców działów; 

b) sprawdzić uzupełnienie zapasów do ustalonych norm; 

c) ocenić przygotowanie obsady pionu do wykonania zadań na morzu, a jeśli to 
konieczne, przedstawić z.d.o. propozycje niezbędnych uzupełnień lub zmiany 
specjalistów; 

d) nadzorować opracowanie dokumentów dotyczących wykonywania zadań na morzu; 

e) przyjąć meldunki od podległych dowódców działów o przygotowaniu działów  
do wyjścia na morze; 

f) zameldować z.d.o. o przygotowaniu pionu do wyjście na morze. 
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g) ponadto bezpośrednio przed wyjściem okrętu na morze: 

 nadzorować przygotowanie pionu do wyjścia na morze i walki; 

 przyjąć meldunki od podległych dowódców działów o przygotowaniu 
poszczególnych stanowisk; 

 zameldować z.d.o. o gotowości pionu do wyjścia w morze.     

7079. W czasie walki dowódca pionu znajduje się na SD pionu, podlega bezpośrednio dowódcy 
okrętu i kieruje użyciem uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego i jest zobowiązany: 

a) koordynować walkę o żywotność uzbrojenia i sprzętu wojskowego w pionie, celem 
zachowania lub przywrócenia jego zdolności do walki; 

b) znać sytuację w pionie oraz wprowadzać niezbędne zmiany w obsadach stanowisk 
bojowych; 

c) przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w zachowaniu obsady pionu, zwłaszcza 
przejawom paniki; 

d) nadzorować udzielanie pierwszej pomocy rannym; 

e) meldować na GSD o stanie zapasów oraz o usterkach i uszkodzeniach 
ograniczających zdolność bojową pionu. 

7080. Podczas awarii dowódca pionu kieruje czynnościami podległej załogi, zgodnie  
z ustaleniami dowódcy okrętu.  

7081. Dowódca pionu skierowany na budowany okręt powinien poznać jego konstrukcję  
oraz podległe uzbrojenie i sprzęt wojskowy, a także nadzorować szkolenie w tym zakresie 
podległej mu obsady pionu. Uwagi i wnioski dotyczące wykonania prac stoczniowych  
i montażowych powinien przedstawiać dowódcy okrętu oraz właściwemu specjaliście 
sztabu zespołu. 

7082. W okresie międzyremontowym dowódca pionu powinien odnotowywać wszystkie usterki  
w pionie, w ustalonym terminie nadzorować sporządzanie wykazów prac remontowych 
podległego sprzętu i uzbrojenia przez dowódców działów oraz prac wykonywanych we 
własnym zakresie. Jest on odpowiedzialny za nadzór nad właściwym przygotowaniem 
działów wchodzących w skład pionu do remontu. 

7083. Podczas remontu okrętu dowódca pionu jest zobowiązany: 

a) nadzorować przebieg prac remontowych prowadzonych w podległym pionie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w zakresie remontów okrętów i sprzętu wojskowego; 

b) kontrolować prace wykonywane przez obsadę pionu;  

c) wymagać od podległego stanu osobowego i pracowników stoczni przestrzegania 
warunków bezpieczeństwa; 

d) meldować dowódcy okrętu i właściwemu specjaliście sztabu zespołu o realizacji 
harmonogramu prac remontowych; 

e) nadzorować przygotowanie podległych działów do prac zdawczo-odbiorczych  
oraz uczestniczyć w próbach zdawczo-odbiorczych okrętu. 

7084. Dowódcę pionu zastępuje osoba funkcyjna posiadająca odpowiednie przygotowanie 
specjalistyczne.  

7085. Obejmowanie i zdawanie stanowiska dowódcy pionu odbywa się zgodnie z ustaleniami 
dowódcy okrętu oraz właściwego specjalisty zespołu. Protokół zdania i objęcia stanowiska 
dowódcy pionu zatwierdza jego bezpośredni przełożony.  
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7086. Szczegółowe zadania i obowiązki wynikające z przeznaczenia okrętu i specyfiki pionu 
określają przełożeni w odrębnych dokumentach. 

7.2.5. Bosman okrętowy 

7087. Bosman okrętowy (b.o.) podlega bezpośrednio z.d.o. i jest przełożonym drużyny 
bosmańskiej. 

7088. Bosman okrętowy jest pomocnikiem z.d.o. w utrzymaniu porządku na okręcie, uczestniczy 
w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia morskiego oraz wszelkiego rodzaju prac,  
jak również w utrzymaniu i wykorzystaniu okrętowych środków pływających. 

7089. Bosman okrętowy ma prawo wydawać załodze (za wyjątkiem oficerów i kierowników 
działów) polecenia związane z przestrzeganiem przepisów okrętowych, utrzymaniem 
porządku na okręcie oraz wykorzystaniem sprzętu i urządzeń pokładowych. 

7090. Bosman okrętowy jest odpowiedzialny za: 

a) szkolenie, wychowanie i dyscyplinę drużyny bosmańskiej; 

b) wykorzystanie urządzeń pokładowych, środków ratowniczych, ich przeglądy  
i atestację; 

c) utrzymanie burt, nadbudówek, pokładu i urządzeń pokładowych; 

d) organizację i wykonywanie prac konserwacyjnych na okręcie; 

e) utrzymanie w gotowości do użycia oraz wyposażenie okrętowych środków 
pływających; 

f) prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie środków do konserwacji kadłuba 
i eksploatacji urządzeń pokładowych i ratowniczych;  

g) porządek w miejscu postoju okrętu. 

7091. Na niektórych jednostkach pływających MW może wykonywać obowiązki innych osób 
funkcyjnych załogi okrętu określonych w niniejszym regulaminie. 

7092. Bosman okrętowy jest zobowiązany: 

a) znać: 

 zasady eksploatacji urządzeń cumowniczych, holowniczych, kotwicznych  
i podnośnych; 

 stan i rozmieszczenie środków ratunkowych na okręcie; 

 przepisy służby redowej oraz zasady sygnalizacji wzrokowej; 

 przepisy służby żywnościowej i mundurowej dotyczące okrętu; 

b) nadzorować wykorzystanie urządzeń podnośnych oraz bezpieczeństwo prac 
za- i wyładowczych; 

c) prowadzić przeglądy urządzeń pokładowych oraz kierować ich konserwacją; 

d) utrzymywać w należytym stanie takielunek okrętowy oraz systematycznie wymieniać 
zużyte olinowanie; 

e) utrzymywać w sprawności urządzenia kotwiczne oraz sprawdzać okresowo 
zamocowanie łańcuchów w komorach; 

f) kierować konserwacją łańcuchów kotwicznych oraz ich oznakowaniem; 

g) dbać o czystość okrętowych środków pływających oraz utrzymywać w nich należyty 
porządek; 
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h) posiadać uprawnienia do kierowania okrętowymi środkami pływającymi; 

i) sprawdzać utrzymanie środków ratunkowych, cum, rzutek i odbijaczy; 

j) sprawować nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach 
mieszkalnych i sanitarnych okrętu; 

k) bezpośrednio kierować generalnym i codziennym sprzątaniem okrętu. 

7093. Na żaglowych jednostkach pływających MW bosman okrętowy sprawdza codziennie 
omasztowanie, olinowanie i ożaglowanie. 

7094. W czasie przygotowania okrętu do wyjścia na morze i do walki bosman okrętowy kieruje 
przygotowaniem urządzeń pokładowych oraz sprawdza:  

a) umocowanie okrętowych środków pływających i przedmiotów ruchomych; 

b) rozmieszczenie środków ratunkowych, rzutek i odbijaczy; 

c) zaryglowanie włazów oraz zamknięcie luków i iluminatorów; 

d) przygotowanie kotwic do rzucenia; 

e) rozwinięcie i umocowanie lin sztormowych na pokładzie. 

7095. O przygotowaniu urządzeń pokładowych melduje z.d.o. 

7096. Bosmana okrętowego zastępuje wyznaczona osoba posiadająca odpowiedni staż  
i praktykę morską. Fakt ten stwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy okrętu. 

7097. Szczegółowe zadania i obowiązki wynikające z przeznaczenia i specyfiki okrętu określają 
przełożeni w odrębnych dokumentach. 

7.2.6. Dowódca grupy. 

7098. Stanowisko dowódcy grupy obsadzane jest przez oficerów lub podoficerów w zależności 
od specyfiki okrętu. 

7099. Dowódca grupy (d.gr.) podlega bezpośrednio dowódcy/kierownikowi działu (szefowi 
działu) i jest przełożonym całej obsady grupy. W skład grupy mogą wchodzić drużyny 
zapewniające wykonywanie określonych obowiązków. Dowódca grupy kieruje szkoleniem 
obsady grupy oraz użyciem uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

7100. Dowódca grupy jest odpowiedzialny za: 

a) sprawność i eksploatację zawiadywanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 

b) wyszkolenie dochodzącej obsady w wykonywaniu czynności na stanowiskach 
bojowych grupy; 

c) przygotowanie grupy do walki o żywotność uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 

d) utrzymanie porządku w pomieszczeniach grupy. 

7101. Dowódca grupy jest zobowiązany: 

a) znać uzbrojenie i sprzęt wojskowy grupy oraz zasady jego użycia; 

b) kierować szkoleniem obsady grupy oraz prowadzić instruktaże do zajęć i ćwiczeń; 

c) wymagać od obsady grupy przestrzegania warunków bhp; 

d) nadzorować prace stoczniowe oraz kierować pracami remontowymi i konserwacyjnymi 
wykonywanymi przez podległą grupę; 

e) znać poziom wyszkolenia oraz morale podległej obsady; 
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f) nadzorować utrzymanie porządku w pomieszczeniach grupy oraz wykonywać 
codziennie przegląd tych pomieszczeń; 

g) przygotować podwładnych do pełnienia służby i wachty; 

h) meldować niezwłocznie dowódcy/kierownikowi działu (szefowi działu)  
o niesprawnościach zawiadywanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego  
oraz o podjętych działaniach w celu ich usunięcia. 

7102. Szczegółowe zadania i obowiązki wynikające z przeznaczenia i specyfiki okrętu określają 
przełożeni w odrębnych dokumentach. 

7.2.7. Szef działu (grupy) 

7103. Szef działu (grupy) podlega bezpośrednio dowódcy działu (grupy) i jest przełożonym  
podoficerów i marynarzy działu (grupy).  

7104. Szef działu (grupy) uczestniczy w procesie szkolenia i wychowania podwładnych oraz jest 
odpowiedzialny za: 

a) sprawność uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz prawidłową jego eksploatację; 

b) przygotowanie podwładnych do pełnienia służb i wacht; 

c) utrzymanie porządku w pomieszczeniach działu (grupy); 

d) przestrzeganie przez obsadę działu (grupy) przepisów bhp i instrukcji 
eksploatacyjnych. 

7105. Szef działu (grupy) jest zobowiązany: 

a) znać zawiadywane uzbrojenie i sprzęt techniczny na poziomie umożliwiającym jego 
eksploatację oraz nadzorować utrzymanie i konserwację; 

b) prowadzić osobiście treningi i ćwiczenia na SB oraz nadzorować szkolenie 
realizowane przez dowódców drużyn; 

c) meldować niezwłocznie dowódcy działu (grupy) o wszelkich zdarzeniach w dziale  
a przede wszystkim o niesprawnościach zawiadywanego uzbrojenia i sprzętu 
technicznego; 

d) nadzorować prace stoczniowe oraz uczestniczyć w pracach remontowych, 
wykonywanych we własnym zakresie; 

e) znać podwładnych, ich cechy osobowe oraz wyniki osiągane w procesie szkolenia; 

f) wyznaczać, instruować i sprawdzać przygotowanie podwładnych do pełnienia służby  
i wachty. 

7106. Szczegółowe zadania i obowiązki wynikające z przeznaczenia i specyfiki okrętu określają 
przełożeni w odrębnych dokumentach. 

7.2.8. Dowódca drużyny 

7107. Dowódca drużyny (d.dr.) podlega bezpośrednio dowódcy grupy lub szefowi działu i jest 
przełożonym obsady drużyny.  

7108. Dowódca drużyny uczestniczy w procesie szkolenia i jest odpowiedzialny za: 

a) stan wyszkolenia swoich podwładnych; 

b) dyscyplinę i morale drużyny; 

c) utrzymanie i eksploatację zawiadywanego uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego; 

d) porządek na SB i w pomieszczeniach mieszkalnych drużyny. 
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7109. Dowódca drużyny jest zobowiązany: 

a) znać zawiadywane uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz prowadzić jego konserwację; 

b) kształtować u podwładnych cechy marynarskie oraz wpajać im nawyki kultury 
morskiej, a także wyrabiać u marynarzy przywiązanie do okrętu i zamiłowanie  
do służby na morzu; 

c) znać każdego podwładnego, jego cechy osobowe oraz wyniki w wyszkoleniu  
i w dyscyplinie; 

d) znać obowiązki podwładnych wynikające z rozkładów okrętowych; 

e) sprawdzać codziennie utrzymanie podległych stacji zawiadywania oraz meldować 
przełożonemu o stwierdzonych niesprawnościach; 

f) wymagać od podwładnych przestrzegania porządku dnia, ustalonego ubioru  
i przepisów okrętowych; 

g) przygotować podwładnych do pełnienia służby i wachty oraz do prac okrętowych; 

h) uczestniczyć w pracach remontowych. 

7110. W czasie walki dowódca drużyny (jako dowódca SB) jest zobowiązany: 

a) zapewnić działanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usuwanie zaistniałych 
niesprawności; 

b) prowadzić walkę z wodą i pożarem na SB; 

c) organizować pierwszą pomoc rannym oraz zapewnić porażonym częściowe zabiegi 
sanitarne. 

7111. Szczegółowe zadania i obowiązki wynikające z przeznaczenia i specyfiki okrętu określają 
przełożeni w odrębnych dokumentach. 

7.2.9. Dowódca przedziału na okręcie podwodnym 

7112. Dowódcę przedziału na okręcie podwodnym (OP) wieloprzedziałowym wyznacza się 
spośród załogi obsługującej dany przedział zgodnie z rozkładem alarmu bojowego. 

7113. Pod względem organizacji życia i utrzymania porządku w przedziale dowódca przedziału 
podlega z.d.o., a w zakresie przygotowania przedziału do za- i wynurzenia i obrony 
przeciwawaryjnej przedziału – dowódcy pionu eksploatacji. 

7114. Dowódca przedziału kieruje obracaniem mechanizmów, przygotowaniem przedziału  
do wyjścia w morze i zanurzenia oraz czynnościami obsady przedziału w czasie 
wszystkich alarmów i w obronie przeciwawaryjnej. 

7115. Podczas przygotowania okrętu do wyjścia na morze i zanurzenia dowódca przedziału 
osobiście sprawdza ukompletowanie indywidualnych środków ratunkowych i urządzeń do 
regeneracji powietrza oraz sprawność latarek do oświetlenia awaryjnego i przyrządów 
pomiarowych. Sprawdza również przygotowanie wszystkich systemów oraz umocowanie 
sprzętu ruchomego. O przygotowaniu przedziału do wyjścia na morze i zanurzenia 
melduje z.d.o. 

7116. Dowódca przedziału jest zobowiązany: 

a) znać swój przedział, jego budowę i wyposażenie; 

b) znać poziom wyszkolenia oraz morale podległej obsady przedziału; 

c) utrzymywać łączność z GSD oraz niezwłocznie meldować o niesprawnościach  
w przedziale; 
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d) sprawdzać systematycznie szczelność przedziału; 

e) kierować uruchamianiem urządzeń do regeneracji powietrza oraz wykonywaniem 
pomiarów zawartości gazów w przedziale; 

f) kontrolować ukompletowanie sprzętu obrony przeciwawaryjnej i apteczki 
przedziałowej; 

g) doskonalić umiejętności obsady przedziału w walce z wodą i pożarem. 

7.2.10. Marynarz 

7117. Marynarz podlega bezpośrednio dowódcy drużyny lub bosmanowi okrętowemu.  
W zależności od rangi okrętu marynarz może podlegać bezpośrednio dowódcy 
grupy/szefowi grupy, działu/kierownikowi działu/zastępcy dowódcy okrętu. Jest on 
odpowiedzialny za dokładne i terminowe wykonywanie obowiązków określonych  
w rozkładach okrętowych, a także za utrzymanie zawiadywanego uzbrojenia i sprzętu 
technicznego.  

7118. Marynarz jest zobowiązany: 

a) znać swoje obowiązki określone w rozkładach okrętowych, zawiadywane uzbrojenie, 
sprzęt wojskowy, przeznaczenie, zasady wykorzystania oraz rozmieszczenie środków 
walki o żywotność SB; 

b) znać podstawowe dane okrętu oraz obowiązujące na nim przepisy; 

c) podnosić kwalifikacje oraz doskonalić systematycznie swoją wiedzę specjalistyczną; 

d) umieć obsługiwać powierzone uzbrojenie i sprzęt wojskowy; 

e) dbać o mienie wojskowe oraz utrzymywać w czystości wyposażenie osobiste  
i przechowywać je zgodnie z przepisami, a także przestrzegać ustalonego na okręcie 
ubioru; 

f) przestrzegać przepisy bhp przy obsłudze uzbrojenia i sprzętu technicznego  
oraz w czasie wykonywania prac okrętowych. 

7119. Podległość oraz obowiązki innych, niewymienionych w niniejszym regulaminie, osób 
funkcyjnych, niewchodzących w skład etatowy okrętu określa dowódca okrętu zgodnie  
z wytycznymi dowódcy zespołu. Szczegółowe obowiązki tych osób ujmuje się  
w dokumentach okrętowych. 
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ROZDZIAŁ 8 OSOBY CZASOWO ZAOKRĘTOWANE 

8000. Osoby zaokrętowane, nie wchodzące w skład załogi, jeśli inaczej nie określają przepisy 
organizacyjno-etatowe, określa się jako osoby czasowo zaokrętowane.  

8001. Do osób czasowo zaokrętowanych zalicza się np.: kadrę dydaktyczną oraz praktykantów 
uczelni wojskowych i ośrodków szkolenia, skład osobowy przewożonych pododdziałów 
wojskowych, członków załóg okrętów innych państw biorących udział we wspólnych 
ćwiczeniach, a także pasażerów.  

8002. Wszystkie osoby czasowo zaokrętowane podlegają dowódcy okrętu za wyjątkiem jego 
przełożonych. 

8003. Dowódca okrętu może przyjąć na okręt dodatkowe osoby tylko za zgodą dowódcy 
zespołu. Fakt zaokrętowania odnotowuje się w dzienniku zdarzeń. 

8004. Przydział osób niewchodzących w skład załogi do środków ratunkowych ustala z.d.o.  
Wszystkie osoby czasowo zaokrętowane są zobowiązane do udziału w treningach  
z użyciem środków ratunkowych.  

8.1. Kadra dydaktyczna i praktykanci 

8005. Uczelnia lub ośrodek szkoleniowy wyznacza kierownika praktyki oraz określa jego 
podległość, zakres uprawnień i obowiązków, w porozumieniu z dowódcą zespołu okrętów.  
W miarę możliwości kierownikowi praktyki przydziela się na okręcie oddzielne 
pomieszczenie. 

8006. Kierownik praktyki jest odpowiedzialny za: 

a) realizację programu praktyki;  

b) udział kadry dydaktycznej w realizacji programu praktyki; 

c) utrzymanie dyscypliny i przestrzeganie RSO oraz bhp przez uczestników praktyki.  

8007. Zakres praktyk okrętowych określają programy uczelni i ośrodków szkolenia.  

8008. Praktykanci uczelni i ośrodków szkoleniowych podlegają przepisom obowiązującym 
załogę okrętu.  

8009. Praktykanci pełnią wachty i służby okrętowe tylko jako dublerzy.  

8010. Kadra dydaktyczna zaokrętowana wraz z praktykantami podlega bezpośrednio 
kierownikowi praktyki i jest odpowiedzialna za terminową realizację obowiązującego 
programu. Kadrę dydaktyczną można wyznaczyć do pełnienia służby i wachty zgodnie  
z jej uprawnieniami. 

8011. Indywidualne praktyki okrętowe kadry dydaktycznej realizuje się zgodnie z otrzymanymi 
programami uczelni i ośrodków szkolenia. 

8.2. Pododdziały wojskowe 

8012. Pododdział wojskowy rozmieszcza się na okręcie zgodnie z odpowiednim rozkładem  
lub według planu sporządzonego przez zastępcę dowódcy okrętu. Poza pomieszczeniami 
mieszkalnymi, z.d.o. wyznacza również miejsce przechowywania broni i wyposażenia 
pododdziału. 

8013. Kolejność przyjęcia na okręt ludzi i techniki bojowej określają szczegółowe rozkłady  
i instrukcje okrętowe. 

8014. Z chwilą zaokrętowania skład osobowy pododdziału podlega d.o. oraz przepisom 
okrętowym i jest zobowiązany do ścisłego ich przestrzegania.  
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8015. Dowódca pododdziału odpowiada za zdyscyplinowanie podwładnych i terminowe 
wykonywanie czynności przewidzianych w porządku dnia. 

8016. Skład osobowy przewożonego pododdziału może być wyznaczony do prac okrętowych, 
zgodnie z wytycznymi dowódcy okrętu w uzgodnieniu z dowódcą pododdziału.  

8017. W celu utrzymania należytego porządku w przydzielonych pomieszczeniach dowódca 
pododdziału wyznacza odpowiedni skład służby dyżurnej. 

8018. Przewożony pododdział żywi się oddzielnie lub wspólnie z załogą okrętu w zależności  
od istniejących warunków. Organizację żywienia pododdziału na okręcie ustala z.d.o.  
w porozumieniu z dowódcą pododdziału. Sposób zaopatrzenia pododdziału w żywność 
określają właściwi dowódcy. 

8019. Przed wyjściem okrętu na morze skład osobowy przewożonego pododdziału musi być 
zapoznany z czynnościami wykonywanymi po ogłoszeniu sygnałów alarmowych. 
Wykonywanie tych czynności sprawdza się podczas ćwiczenia ogólnookrętowego.  

8020. Przed przyjęciem na okręt pododdziału kompletuje się dodatkowe środki ratunkowe  
dla wszystkich zaokrętowanych osób. 

8.3. Pasażerowie   

8021. Osoby czasowo przebywające na okręcie i niewykonujące na nim określonych zadań 
służbowych nazywa się pasażerami. 

8022. Pasażerów przyjmuje się na okręt za zgodą dowódcy zespołu, a do odbycia rejsu 
zagranicznego – za zezwoleniem dowódcy Marynarki Wojennej.  

8023. W szczególnych okolicznościach dowódca okrętu może przyjąć pasażerów  
bez zezwolenia, o czym powinien zameldować właściwemu dowódcy. Przyjęcie 
pasażerów bez zezwolenia w zasadzie ogranicza się do ratowania rozbitków na morzu  
w czasie prowadzonej akcji ratowniczej.  

8024. Uratowani w czasie pokoju rozbitkowie powinni być przekazani odpowiednim miejscowym 
władzom w jak najkrótszym czasie. W przypadku konfliktu zbrojnego postępowanie  
z rozbitkami określają obowiązujące Rzeczpospolitą Polską normy prawa 
międzynarodowego. 

8025. Przyjęcie każdego pasażera na okręt odnotowuje się w dzienniku zdarzeń,  
z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, miejsca i podstawy zaokrętowania, a przy jego 
wyokrętowaniu - czasu i miejsca zejścia z okrętu. 

8026. Pasażerów rozmieszcza na okręcie z.d.o. zgodnie z ustaleniami dowódcy okrętu, 
uwzględniając w miarę możliwości wiek i starszeństwo. Kobiety umieszcza się  
w oddzielnych pomieszczeniach, jeśli warunki na to pozwalają. Wszystkich pasażerów 
przydziela się do środków ratunkowych. 

8027. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów okrętowych. Nie mogą oni 
naruszać ustalonego porządku dnia, ani ingerować w zarządzenia dowódcy okrętu. Nikt  
z pasażerów nie ma prawa zejść z okrętu bez zezwolenia z.d.o. 

8028. Osoby wojskowe zaokrętowane w charakterze pasażerów mogą być wykorzystane  
do prac okrętowych na równi z załogą.  

8029. Z.d.o. ma prawo wyznaczyć do prac podoficerów i marynarzy, natomiast dowódca okrętu-
oficerów. Osobom wyznaczonym do prac okrętowych udziela się instruktażu związanego 
z charakterem wykonywanych prac.  

8030. Wszelkie kwestie sporne pomiędzy załogą i pasażerami rozstrzyga z.d.o. 
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8031. Oficerów Marynarki Wojennej jeżeli posiadają odpowiednie uprawnienia, a sytuacja tego 
wymaga d.o. ma prawo wyznaczyć (za zgodą oficera) do pełnienia wachty morskiej. 
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ROZDZIAŁ 9 ORGANIZACJA ŻYCIA NA OKRĘCIE 

9.1. Porządek dnia  

9000. Organizacja życia na okręcie powinna zapewnić bezpieczne pływanie, szkolenie i postój, 
a także utrzymanie porządku i dyscypliny. Sprzyja temu kultywowanie dobrych zwyczajów 
i tradycji morskich. 

9001. Porządek dnia na okrętach ustala dowódca zespołu. 

9002. Na okrętach w remoncie porządek dnia dostosowuje się do czasu pracy stoczni  
oraz zakresu prac wykonywanych przez załogę.  

9003. W czasie pobytu okrętu na morzu organizuje się porządek dnia wg możliwości  
lub potrzeby organizowania wacht morskich. 

9004. Przykładowy rozkład dnia na morzu określa załącznik nr 8. 

9005. W porządku dnia uwzględnia się czas służbowy i czas wolny.    

9006. W czasie służbowym przewiduje się toaletę, sprzątanie okrętu i bazy, przegląd załogi, 
podniesienie bandery, przegląd i obracanie mechanizmów, sześć godzin szkolenia bądź 
obsługi sprzętu lub prac okrętowych, a także apel popołudniowy oraz czas na spożywanie 
posiłków. Ponadto, w czasie służbowym uwzględnia się instruktaż dla służby okrętowej, 
odprawę i zmianę tej służby. 

9007. Dla zapewnienia bezpieczeństwa postoju okrętu, w razie potrzeby, wyznacza się burtę 
służbową.  

9008. Dowódca okrętu w sytuacjach szczególnych może zmienić porządek dnia na okręcie. 

9009. Czynności związane z toaletą poranną, spożyciem posiłku, sprzątaniem wyznaczonych 
pomieszczeń muszą być zakończone przed zbiórką do podniesienia bandery.  

9010. Po podniesieniu bandery, załoga uczestniczy w przeglądzie i obracaniu mechanizmów, 
szkoleniu lub pracach okrętowych.  

9011. Po zajęciach przeprowadza się apel popołudniowy na wyznaczonym miejscu. Załoga 
ustawia się w kolejności pionów, działów. Meldunek o gotowości załogi do apelu 
popołudniowego składa zastępca dowódcy okrętu. Po złożeniu meldunku, z.d.o. odczytuje 
rozkaz dzienny oraz zapoznaje załogę z planem szkolenia w dniu następnym, 
zarządzeniami przełożonych i zmianami w systemie alarmowania. Dowódca okrętu 
omawia wykonanie planu dnia oraz wydaje odpowiednie wytyczne na dzień następny.  

9012. Przed zarządzeniem ciszy nocnej wietrzy się i wentyluje pomieszczenia mieszkalne,  
po czym rygluje przewidziane w rozkładzie okrętowym luki i włazy. 

9013. O godzinie 22.00 zarządza się ciszę nocną. W pomieszczeniach mieszkalnych gasi się 
normalne oświetlenie i zapala nocne. 

9014. W dni świąteczne i wolne od zajęć pobudki dla załogi nie ogłasza się.  
Załoga zobowiązana jest wstać w czasie ustalonym przez dowódcę okrętu.  
Nie prowadzi się też żadnych zajęć, z wyjątkiem prac alarmowych. 

9015. W celu sprawdzenia bezpieczeństwa okrętu organizuje się jego obchód zwany rondą 
okrętową. Ronda okrętowa może być dzienna, wieczorna i nocna, w zależności od czasu 
jej wykonania. 

9016. Osoby wykonujące rondy okrętowe powinny sprawdzić: 

a) podczas rondy dziennej - porządek na pokładzie i w pomieszczeniach, stan środków 
ratunkowych, zamknięcie i zabezpieczenie pomieszczeń służbowych i specjalnych 
oraz przestrzeganie przez załogę przepisów okrętowych; 
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b) podczas rondy wieczornej - bezpieczeństwo postoju okrętu na okres nocy (w tym  
pod względem zagrożenia pożarowego i wodnego), pracę cum, zamknięcie  
oraz zaplombowanie komór amunicyjnych i pomieszczeń specjalnych; 

c) podczas rondy nocnej – stan środków ratunkowych, palenie się świateł 
postojowych/pozycyjnych, pracę cum (łańcucha kotwicznego), pełnienie wachty  
i służby, zabezpieczenie magazynów broni i komór amunicyjnych, bezpieczeństwo 
postoju pod względem zagrożenia pożarowego i wodnego oraz warunki odpoczynku 
załogi. 

9017. W porcie rondy okrętowe wykonuje oficer (podoficer) dyżurny, a w ruchu okrętu  
i na kotwicy – wyznaczony przez dowódcę okrętu oficer, z wyjątkiem rondy wieczornej, 
którą wykonuje z.d.o., d-ca dz. VI (pionu eksploatacji) wraz z b.o. 

9018. W czasie wykonywania rond okrętowych załoga realizuje przedsięwzięcia zgodnie  
z porządkiem dnia. 

9019. Ronda wieczorna powinna być zakończona nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem 
ciszy nocnej. Po zakończeniu rondy wieczornej dokonuje się sprawdzenia stanu 
osobowego załogi. 

9020. W porcie przeprowadza się co najmniej jedną rondę nocna, a na kotwicy - jedną w czasie 
każdej wachty. 

9021. Przeprowadzenie rond okrętowych i wynikających z nich czynności odnotowuje się 
 w dzienniku zdarzeń. O wynikach rondy, jeśli stwierdzono zagrożenie bezpieczeństwa 
okrętu, melduje się niezwłocznie d.o., a podczas postoju okrętu w porcie d.o. lub oficerowi 
dyżurnemu zespołu. 
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ROZDZIAŁ 10 UTRZYMYWANIE OKRĘTU 

10.1. Zawiadywanie 

10000. Uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz pomieszczenia, pokłady i inne części okrętu przydziela 
się w zawiadywanie poszczególnym osobom funkcyjnym, zgodnie z rozkładem 
zawiadywania. Za zawiadywanie sprzętem i uzbrojeniem w dziale (pionie), 
odpowiedzialny jest dowódca działu (pionu), natomiast na SB i stacjach zawiadywania - 
dowódca (szef) grupy i dowódca drużyny (bosman okrętowy).  

10001. Na każdej stacji zawiadywania wyznacza się miejsce do przechowywania etatowego 
wyposażenia. Pozostawienie na stacji zawiadywania innych przedmiotów i materiałów jest 
zabronione. Użycie sprzętu i wyposażenia dla potrzeb innych działów (pionów)może 
nastąpić tylko za zgodą dowódcy tego działu (pionu), któremu ten sprzęt podlega. 

10002. Zawiadujący ponoszą odpowiedzialność za sprawność i utrzymanie przydzielonych stacji 
oraz są zobowiązani: 

a) znać znajdujące się na wyposażeniu zawiadywanej stacji  uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy oraz zasady jego eksploatacji; 

b) posiadać wymaganą dokumentację techniczną i eksploatacyjną;  

c) nadzorować prawidłowość obsługi, a także wykonywać terminowe przeglądy. 

10003. Zawiadujący pomieszczeniami (przedziałami) odpowiada za ich utrzymanie, kontrolę 
sprawności luków, włazów i iluminatorów, ukompletowanie systemów i sprzętu do walki  
z wodą i pożarem. 

10004. Osoby funkcyjne zawiadujące komorami amunicyjnymi i zbiornikami z cieczami 
łatwopalnymi ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe  
i przeciwwybuchowe przydzielonych stacji zawiadywania. 

10005. Codziennie po zakończeniu zajęć zawiadujący powinni sprawdzić pomieszczenia  
pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wodnego, w tym stan zęz, grodzi, 
włazów, armatury, otworów zaburtowych i systemów okrętowych, jak również instalacji 
elektrycznej. Szczególnie dokładnie powinni sprawdzić te pomieszczenia, w których 
wykonywano prace remontowe i konserwacyjne. O wynikach sprawdzenia zawiadujący 
melduję bezpośrednim przełożonym. 

10006. Osoby zawiadujące sprzętem przenośnym, np. pożarowym, awaryjnym, ratunkowym  
i innym powinny systematycznie kontrolować jego sprawność, ukompletowanie  
i rozmieszczenie oraz zgodność użycia z przeznaczeniem. 

10007. Osoby funkcyjne zawiadujące środkami i materiałami zaopatrzenia odpowiadają  
za właściwe ich pobieranie, przechowywanie i wydawanie oraz bieżące prowadzenie 
wymaganej ewidencji. 

10008. Przeglądy i obracanie mechanizmów przeprowadza się w dni robocze z wyjątkiem  
Dni Technicznych i remontów, natomiast w piątek odbywa się tygodniowy przegląd  
i obracanie mechanizmów. Czas trwania tych czynności określa porządek dnia, a sposób - 
odpowiednie instrukcje eksploatacyjne. Kieruje nimi zastępca dowódcy okrętu  
i uczestniczy cała załoga. 

10009. Po przeglądzie i obracaniu mechanizmów uzbrojenie i sprzęt techniczny doprowadza się 
do położenia wyjściowego. Zastępca dowódcy okrętu, po przyjęciu meldunków  
od dowódców działów (pionów), melduje dowódcy okrętu o wynikach przeglądu.  
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10.2. Prace okrętowe i alarmowe 

10010. Prace związane z konserwacją kadłuba, pokładów, nadbudówek i pomieszczeń wykonuje 
się siłami załogi. Prace te powinny być ujęte w tygodniowym planie szkolenia  
i realizowane zgodnie z porządkiem dnia.  

10011. Prace okrętowe z zakresu utrzymania gotowości bojowej, bezpieczeństwa postoju okrętu 
nazywa się pracami alarmowymi. Prace te mogą być wykonywane w każdym dniu  
i w dowolnej porze. Organizację prac alarmowych, w tym obowiązki i czynności 
poszczególnych członków załogi, określają rozkłady okrętowe. 

10012. Przydzielanie poszczególnym działom (pionom) prac oraz sprawdzenie ich wykonania 
należy do zastępcy dowódcy okrętu. Za wykonanie przydzielonych prac oraz ich jakość 
odpowiadają dowódcy działów (pionów).  

10013. Zastępca dowódcy okrętu może przydzielić obsadę każdego pionu (działu) do prac  
w innym dziale (pionie), jeśli sytuacja tego wymaga. 

10014. Przed rozpoczęciem prac okrętowych zarządza się zbiórkę załogi, z wyjątkiem służby.  
Po sprawdzeniu obecności, dowódcy działów (pionów) zapoznają podwładnych  
z zakresem prac i warunkami bhp. 

10015. Prace poza okrętem wykonuje się wyłącznie na zarządzenie dowódcy zespołu,  
który określa rodzaj, zakres i czas trwania tych prac oraz liczbę załogi do ich realizacji.  
Za przygotowanie załogi i terminowe skierowanie jej do pracy odpowiada zastępca 
dowódcy okrętu, natomiast za organizację i bhp - osoba do dyspozycji, której skierowano 
załogę.  

10016. Praca długotrwała i uciążliwa powinna być wykonywana w systemie zmianowym.  

10.3. Sprzątanie 

10017. Czas sprzątania codziennego i jego częstotliwość określa porządek dnia. Codziennie 
sprząta się pomieszczenia okrętowe oraz pokłady i nabrzeże w miejscu postoju okrętu. 
Sprzątanie codzienne obejmuje: 

a) usuwanie brudu, śmieci, wody, lodu, śniegu z nadbudówek i pokładów;  

b) zamiatanie pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i korytarzy; 

c) mycie zabrudzonych miejsc; 

d) usuwanie kurzu oraz wycieranie wilgoci z uzbrojenia i sprzętu wojskowego;  

e) wietrzenie pomieszczeń i wynoszenie śmieci;  

f) uprzątnięcie nabrzeża w miejscu postoju oraz wyławianie zanieczyszczeń pływających 
przy okręcie. 

10018. Zakres sprzątania określa oficer (podoficer) dyżurny okrętu, w zależności od warunków 
atmosferycznych. Przy intensywnych opadach śniegu organizuje systematyczne 
odśnieżanie nadbudówek, pokładu i nabrzeża. 

10019. Niezależnie od sprzątania codziennego, załoga powinna uporządkować pomieszczenie 
mieszkalne po każdym spożyciu posiłku i przed zarządzeniem ciszy nocnej. 

10020. Utrzymanie porządku na okrętach, których załoga jest zakwaterowana w obiektach 
brzegowych lub bazach należy do służby dyżurnej i wachtowej. 

10021. Sprzątanie generalne odbywa się w wyznaczony dzień tygodnia zgodnie z porządkiem 
dnia (na morzu według możliwości i potrzeb, zgodnie z decyzją dowódcy okrętu).  
W sprzątaniu generalnym uczestniczy cała załoga. Generalne sprzątanie poprzedza się 
obchodem okrętu wykonywanym przez z.d.o. i bosmana okrętowego. Po obchodzie z.d.o. 
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wydaje dowódcom działów (pionów)i b.o. wytyczne do sprzątania oraz zleca im prace 
nieprzewidziane w rozkładzie sprzątania.  

10022. Sprzątanie generalne obejmuje: 

a) trzepanie oraz wietrzenie pościeli, materacy i chodników; 

b) mycie pomieszczeń okrętowych, grodzi, szalunków i podłóg; 

c) mycie nadbudówek, pokładów, burt, trapów, kratownic, okrętowego sprzętu 
pływającego oraz pranie pokrowców;  

d) osuszanie i czyszczenie zęz;  

e) wietrzenie pomieszczeń oraz polerowanie metali; 

f) dezynfekcję umywalni, łazienek i ubikacji. 

10023. Zabrania się spłukiwania nadbudówek i pokładów ze środków myjących i produktów 
ropopochodnych za wyjątkiem środków ekologicznych. O zakończeniu sprzątania  
w pionach (działach) dowódcy meldują z.d.o. Po przyjęciu meldunków, z.d.o. sprawdza 
rezultaty sprzątania. Uczestniczy w tym także dowódca działu zdrowia i bosman okrętowy, 
a załoga pozostaje na stanowiskach, zgodnie z rozkładem sprzątania generalnego.  

10024. W razie stwierdzenia niedociągnięć z.d.o. określa zakres prac uzupełniających oraz 
wyznacza załodze termin ich realizacji. O wynikach sprzątania z.d.o. melduje dowódcy 
okrętu.  

10025. Jeśli dowódca okrętu uzna za konieczne, osobiście sprawdza wyniki sprzątania 
generalnego przy udziale z.d.o., dowódcy działu zdrowia i bosmana okrętowego.  

10026. Wylewanie za burtę produktów ropopochodnych, a także wyrzucanie wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń i śmieci jest zabronione.   Podczas postoju w porcie odpady segreguje się 
i zdaje do  specjalnych pojemników na nabrzeżu (śmieciarek pływających),  
z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sanitarno-epidemiologicznego  
i ekologicznego.  

10027.  W czasie pobytu na morzu odpady w zależności od wyposażenia okrętu spala się  
w specjalnych piecach lub zmniejsza się ich objętość w zgniatarkach a następnie 
magazynuje w odpowiednich pojemnikach (workach). Przy braku  sprzętu do utylizacji, 
posegregowane odpady przechowuje się w przystosowanych do tego celu pojemnikach 
(workach) i przekazuje na jednostki wsparcia logistycznego lub zdaje w porcie. 

10028. Każdy członek załogi jest zobowiązany dbać o porządek na nabrzeżu i czystość wód  
w basenach portowych.  

10.4. Przegląd okrętu 

10029. Przegląd okrętu przeprowadza dowódca okrętu i jego przełożeni. Sprawdzeniu podlega 
utrzymanie okrętu, uzbrojenie i sprzęt wojskowy, porządek na okręcie oraz warunki 
socjalno-bytowe i wygląd załogi. Dowódca okrętu jest zobowiązany przeprowadzić 
przegląd co najmniej raz w miesiącu, a dowódca grupy okrętów raz w półroczu, dowódca 
zespołu - raz w roku. 

10030. Przegląd okrętu może być wcześniej zaplanowany tak, aby załoga mogła doprowadzić 
okręt do należytego wyglądu, lub przeprowadzony bez uprzedzenia. Wyniki przeglądu 
należy odnotować w dzienniku szkolenia okrętu.  

10031. Do przeglądu okręt powinien być odpowiednio przygotowany: pokrowce zdjęte, uzbrojenie 
i sprzęt wojskowy w położeniu wyjściowym, sklarowany takielunek, okrętowe środki 
pływające podniesione i zamocowane, iluminatory zamknięte, wszystkie pomieszczenia 
okrętowe, z wyjątkiem komór amunicyjnych i pomieszczeń specjalnych, otwarte  
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i oświetlone, w pomieszczeniach mieszkalnych wszystkie szafki i bakisty otwarte, ławki, 
stoły opuszczone, a naczynia stołowe jednolicie ustawione. 

10032. W mesie oficerskiej powinny być przygotowane do wglądu zasadnicze dokumenty 
okrętowe, w tym organizacja bojowa i codzienna oraz wszystkie dzienniki okrętowe  
i dokumentacja planistyczno-szkoleniowa. Ubiór załogi ustala osoba przeprowadzająca 
przegląd. 

10033. Przegląd okrętu rozpoczyna się od przeglądu załogi. Po przeglądzie załoga zajmuje 
stanowiska zgodnie z rozkładem zawiadywania. Osoby, które nie mają przydziału  
w wymienionym rozkładzie, zajmują miejsce wyznaczone przez dowódcę okrętu.  

10034. Podczas przeglądu dowódcy okrętu towarzyszy jego zastępca. Po przybyciu dowódcy 
okrętu do pomieszczenia (przedziału) lub na stanowisko bojowe, jego dowódca podaje 
komendę: „UWAGA” i składa meldunek, np.: „Panie kapitanie, dowódca drużyny 
motorzystów, mat Nowak, melduje stanowisko bojowe nr 2 działu elektromechanicznego 
do przeglądu". Komendy „UWAGA” nie podaje się, jeśli w pomieszczeniu  
lub na stanowisku bojowym nie ma innych członków załogi. 

10035. Po przeglądzie okrętu dowódca okrętu sprawdza dokumentację okrętową. 

10036. Załoga pozostaje na swoich miejscach do chwili podania komendy: „Zejść ze stanowisk 
zawiadywania”. Przed zejściem ze stanowisk załoga nakłada pokrowce na uzbrojenie  
i sprzęt techniczny, po czym gasi światło i zamyka pomieszczenia. 

10037. Po zakończeniu przeglądu, dowódca okrętu omawia jego wyniki ze swoim zastępcą  
i dowódcami działów (pionów). W działach (pionach) wyniki przeglądu omawiają ich 
dowódcy. Zasadnicze uwagi i wnioski dowódca okrętu wpisuje do dziennika zdarzeń  
i szkolenia okrętu. Stwierdzone niedociągnięcia usuwa się niezwłocznie. 

10038. Jeśli przegląd okrętu wykonuje przełożony, dowódca okrętu składa meldunek o gotowości 
okrętu do przeglądu i towarzyszy przełożonemu. Oficerom sztabu zespołu towarzyszą 
dowódcy odpowiednich działów (pionów) okrętowych. 
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ROZDZIAŁ 11 OBRONA PRZECIWAWARYJNA OKRĘTU (OPA) 

11.1. Walka o żywotność okrętu 

11000. Walka o żywotność okrętu obejmuje przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia jego 
stateczności, pływalności, zdolności do ruchu i walki pomimo doznanych uszkodzeń  
w wyniku oddziaływania przeciwnika i zaistniałych awarii. 

11001. Znajomość zasad walki o żywotność okrętu należy do zasadniczych obowiązków załogi.  
Dowódcy wszystkich szczebli odpowiadają za wszechstronne przygotowanie swych 
podwładnych do walki o żywotność okrętu. 

11002. Dowódca okrętu podejmuje decyzje dotyczące przeciwdziałania powstałym uszkodzeniom 
i awariom, mając na względzie bezpieczeństwo załogi, okrętu i wykonanie otrzymanego 
zadania.  

11003. Zastępca dowódcy okrętu odpowiada za organizację szkolenia załogi w walce  
o żywotność okrętu oraz współdziałanie SDSD i SBSB w tym zakresie. Opracowuje plany 
i prowadzi ćwiczenia ogólnookrętowe z OPA, zgodnie z programem szkolenia  
i wytycznymi dowódcy okrętu. Kontroluje ukompletowanie sprzętu ratunkowego. 

11004.  Dowódca działu elektromechanicznego (dowódca pionu eksploatacji) odpowiada za: 

a) stan techniczny systemów ogólnookrętowych przeznaczonych do walki o żywotność 
okrętu; 

b) ukompletowanie i stan techniczny sprzętu do walki z wodą i pożarem; 

c) stan dokumentacji dotyczącej niezatapialności i stateczności okrętu. 

11005. Dowódca działu elektromechanicznego (dowódca pionu eksploatacji) kieruje walką  
o żywotność okrętu. Przedsięwzięcia OPA ograniczające zdolność bojową okrętu muszą 
być zaakceptowane przez dowódcę okrętu. W sytuacjach wymagających 
natychmiastowego działania decyzję podejmuje dowódca pionu eksploatacji (dowódca 
działu elektromechanicznego). 

11006. Dowódcy pionów, działów, grup, SB i przedziałów są zobowiązani szczegółowo znać 
podległe pomieszczenia służbowe oraz pomieszczenia z nimi sąsiadujące, umieć 
wykorzystywać środki łączności oraz sprzęt do walki z wodą i pożarem, pozostający w ich 
dyspozycji. Wymienione osoby funkcyjne powinny systematycznie sprawdzać stan 
techniczny podległych pomieszczeń, ukompletowanie sprzętu do walki z wodą i pożarem 
oraz stan sprzętu ratunkowego, znajdującego się w tych pomieszczeniach. 

11007. Walkę o żywotność uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz walkę z wodą, pożarem 
i niebezpiecznym stężeniem gazów prowadzą obsady stanowisk bojowych  
pod kierownictwem dowódcy przedziału (pomieszczenia). Jeśli obsady stanowisk 
bojowych nie mogą opanować sytuacji własnymi siłami, dowódca przedziału 
(pomieszczenia) melduje o tym na GSD (SD dowódcy pionu eksploatacji).  
W pomieszczeniach, gdzie nie występują stanowiska dowodzenia i stanowiska bojowe, 
walkę z wodą i pożarem prowadzą okrętowe grupy OPA.  

11008. Każdy członek załogi, po wykryciu nieszczelności kadłuba, pożaru lub innych oznak 
mających wpływ na bezpieczeństwo okrętu, natychmiast melduje na własne SD (oficerowi 
dyżurnemu lub innej osobie funkcyjnej) o miejscu i charakterze awarii, po czym 
przystępuje do jej usuwania. Kolejne meldunki o usuwaniu awarii składa się 
systematycznie, w miarę postępu prac. 

11009. Po przyjęciu meldunku oficer wachtowy (oficer dyżurny) ogłasza, wszelkimi dostępnymi 
środkami (np.: dzwonkiem i przez rozgłośnię), odpowiedni alarm, podając miejsce  
i charakter zdarzenia. 
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11010. Jeśli obsada SB nie może zająć swojego stanowiska, pozostaje w pomieszczeniu 
sąsiednim (lub w innym, zgodnie z poleceniem kierującego akcją) i podlega jego 
dowódcy. Nikt nie ma prawa samowolnie opuścić miejsca zdarzenia do momentu 
przybycia obsady lub grupy OPA. 

11011. Jeśli obsada przedziału (pomieszczenia) nie może opanować sytuacji siłami własnymi jest 
wspomagana grupami OPA. 

11012. W przypadku korzystania ze wsparcia innej jednostki dowódca okrętu wskazuje miejsce 
zdarzenia. O sposobie wykorzystania wsparcia decyduje dowódca okrętu. 

11013. Okręt musi być wyposażony w kompletne zestawy sprzętu do walki z wodą i z pożarem 
oraz sprzętu ratunkowego. Wymieniony sprzęt może być użyty tylko zgodnie  
z przeznaczeniem.  

11.2. Walka o niezatapialność okrętu 

11014. Walka o niezatapialność okrętu obejmuje przedsięwzięcia zmierzające do utrzymania 
zapasu jego pływalności, mimo uszkodzeń podwodnej części kadłuba. Jej zasadniczym 
zadaniem jest uszczelnianie przebić i usuwanie wody z przedziałów, uszczelnianie  
i wzmacnianie grodzi, usuwanie niesprawności systemu osuszania oraz wyrównywanie 
przechyłów i przegłębień, przy zachowaniu odpowiedniej wartości parametrów 
określających stateczność okrętu. 

11015. Okręt powinien być wyposażony w dokumentację statecznościową, opracowaną  
i uaktualnianą przez biuro konstrukcyjne przygotowujące dokumentację do budowy  
lub po modernizacji okrętu. Dokumentacja ta powinna zawierać ustalenia dotyczące 
utrzymania niezatapialności i stateczności przy różnych prawdopodobnych uszkodzeniach 
okrętu. Za aktualność tej dokumentacji odpowiada dowódca działu elektromechanicznego 
(dowódca pionu eksploatacji). 

11016. Dowódca okrętu, zastępca dowódcy okrętu i dowódca działu elektromechanicznego 
(dowódca pionu eksploatacji) są zobowiązani znać dokumentację dotyczącą 
niezatapialności i stateczności okrętu oraz umieć wykorzystywać ją w praktyce. 

11017. Wszystkim przedziałom, pomieszczeniom i zbiornikom okrętowym nadaje się odpowiednie 
nazwy i numery, które umieszcza się na lukach i włazach. Jeśli na okręcie występuje kilka 
pomieszczeń lub zbiorników o tym samym przeznaczeniu, dopisuje się im również 
odpowiednie numery, np.: pomieszczenie załogi nr 2, zbiornik paliwowy nr 3. Numerację 
pomieszczeń wodo- i gazoszczelnych umieszcza się w każdym przedziale grodziowym  
i w każdej nadbudówce od dziobu do rufy i z dołu do góry. Przedziały grodziowe numeruje 
się cyframi rzymskimi, natomiast pomieszczenia wodo- i gazoszczelne, rozmieszczone  
w tych przedziałach - cyframi arabskimi, z tym że pomieszczenia położone na poziomie 
dna zewnętrznego (podwójnego) oznacza się cyframi od l do 9, a na poziomie dna 
wewnętrznego od 11 do 19. Cyfry od 21 do 29 przypisuje się pomieszczeniom położonym 
na pierwszym międzypokładzie od 31 do 39 - na drugim itd. Pomieszczeniom wodo  
– i gazoszczelnym, położonym na poziomie pokładu głównego przydziela się numery  
od 101 do 199, na drugiej kondygnacji nadbudówki od 201 do 299 itd. Numerację kabin, 
pomieszczeń mieszkalnych i ogólnego użytku rozpoczyna się w pierwszym przedziale 
grodziowym, na poziomie dna zewnętrznego (podwójnego) i prowadzi od dziobu do rufy 
kolejno na wszystkich międzypokładach i kondygnacjach, zachowując ciągłość. Numery 
nieparzyste nadaje się pomieszczeniom rozmieszczonym po prawej burcie, a parzyste  
- po lewej. 

11018. Wszystkie włazy okrętowe dzieli się na trzy kategorie i oznacza literami: Z, R, A  
od wyrazów: „Zamknięte”, „Rozkaz”, „Alarm”. Za stan i utrzymanie wymienionych włazów 
odpowiadają osoby funkcyjne, wykazane w rozkładach okrętowych. Rozmiary, kolor liter, 
ich tło i obramowanie przedstawia załącznik nr 7. 
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11019. Włazy do komór amunicyjnych, pomieszczeń z materiałami łatwopalnymi, zbiorników 
balastowych, forpików, studzienek zaworów dennych i eżektorów oraz znajdujące się  
na grodziach wodoszczelnych poniżej linii wodnej oznacza się literą „Z”. Włazy te powinny 
być zawsze zaryglowane, a podczas nieobecności ludzi w wymienionych 
pomieszczeniach zamknięte. 

11020. Włazy do komór amunicyjnych i rakietowych oraz innych pomieszczeń, w których 
przechowywane są materiały wybuchowe, niebezpieczne oraz broń muszą być 
podłączone do elektronicznego systemu sygnalizacji otwarcia tych pomieszczeń. 
Szczegółowe zasady zabezpieczenia tych pomieszczeń regulują oddzielne przepisy. 

11021. Włazy oznakowane literą „Z” można otwierać podczas: 

a) alarmu bojowego, wykonywania prac porządkowych, remontowych i przeglądu 
pomieszczeń; 

b) załadunku i wyładunku amunicji oraz materiałów łatwopalnych; 

c) wentylowania i chłodzenia pomieszczeń. 

11022. Włazy oznaczone literą „Z” mogą otworzyć tylko osoby zawiadujące wymienionymi 
pomieszczeniami – na rozkaz dowódcy pionu, działu (grupy) lub oficera dyżurnego okrętu. 
Zabrania się pozostawiania otwartych włazów „Z” bez nadzoru. Włazy te zamyka się 
natychmiast po ustaniu przyczyny ich otwarcia. Fakt otwarcia i zamknięcia tych włazów 
odnotowuje się w dzienniku zdarzeń. 

11023. Włazy rozmieszczone na międzypokładach, pokładzie głównym i w kondygnacjach 
nadbudówek,   zapewniające gazoszczelność okrętu, oznacza się literą „R”.  

11024. Wymienione włazy rygluje się: 

a) na rozkaz oficera dyżurnego (wachtowego); 

b) po zarządzeniu przygotowania okrętu do wyjścia na morze i do walki oraz wszelkiego 
rodzaju alarmów. 

11025. Na okrętach podwodnych w morzu włazy grodziowe i wejściowe powinny być zawsze 
zamknięte. Włazy te otwiera się tylko na rozkaz z centrali lub na czas przejścia załogi. 

11026. Wszystkie pozostałe włazy oznacza się literą „A”. Włazy te rygluje się po ogłoszeniu 
wszelkiego rodzaju alarmów i w trudnych warunkach pływania. 

11027. Włazy oznaczone literę „A” mogą być otwarte po ogłoszeniu alarmu tylko za zezwoleniem 
dowódcy lub oficera wachtowego. 

11028. W burcie i w wachcie bojowej niektóre włazy, oznaczone literami „Z”, „R” i „A”, mogą 
pozostawać otwarte w celu zapewnienia komunikacji wewnątrz okrętu i wentylacji 
przedziałów. Zgodę na otwarcie tych włazów wydaje dowódca okrętu. 

11029. Wszystkie iluminatory okrętowe zamyka się w czasie przygotowania okrętu do wyjścia  
na morze i do walki oraz po ogłoszeniu różnego rodzaju alarmów. 

11030. Podczas postoju okrętu w porcie i na kotwicy, iluminatory rozmieszczone poniżej pokładu 
głównego  otwiera się na rozkaz oficera dyżurnego (wachtowego). 

11031. Zamykanie na klucz pomieszczeń z otwartymi iluminatorami jest zabronione. 

11032. Służba dyżurna okrętu powinna okresowo sprawdzać szczelność kadłuba oraz położenie, 
otwarcie, (zamknięcie, zaryglowanie) włazów, luków i iluminatorów. 

11033. Wszystkie zamykane pomieszczenia okrętowe powinny być wyposażone w dwa komplety 
kluczy. Pierwszy komplet kluczy przechowuje oficer (podoficer) dyżurny okrętu  
w specjalnej szafce, w miejscu pełnienia służby. Wydanie i przyjęcie kluczy z tego 
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kompletu odnotowuje się w książce ewidencji kluczy.  Klucze do komór amunicyjnych  
i rakietowych, magazynów broni i amunicji strzeleckiej oraz klucze do pomieszczeń 
specjalnych przechowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami. Drugi, zapasowy komplet 
kluczy przechowuje z.d.o. w specjalnej szafce, zamkniętej na klucz i zaplombowanej. 
Zabezpieczony klucz do tej szafki przechowuje oficer (podoficer) dyżurny okrętu. Klucze 
z tego kompletu mogą być wydane tylko osobom upoważnionym, za zezwoleniem 
zastępcy dowódcy okrętu. Otwarcie szafki i wydanie kluczy z drugiego kompletu oficer 
(podoficer) dyżurny okrętu odnotowuje w dzienniku zdarzeń. Na małych jednostkach 
pływających jeden komplet kluczy przechowuje d.o., drugi komplet kluczy znajduje się 
u oficera dyżurnego jednostki. 

11034. Skrzynki z zapalnikami i zapłonnikami przechowuje się w specjalnej szafie wodoszczelnej, 
a w razie jej braku - w wydzielonym sejfie w miejscu wskazanym rozkazem d.o.  
Szafę (sejf) z zapalnikami i zapłonnikami zamyka oraz plombuje pieczęcią numerową 
właściwy dowódca pionu (działu). Klucze od tej szafy (sejfu) przechowuje z.d.o. 

11035. Klucze do zaworów zraszania i zatapiania komór amunicyjnych przechowuje się  
na stanowiskach zatapiania tych komór, w specjalnych uchwytach umieszczonych  
na grodziach pomieszczeń. Wymienione klucze powinny być pomalowane farbą koloru 
czerwonego i zaplombowane plombą metalową. Używanie tych kluczy do innych celów 
jest zabronione. 

11036. W celu usprawnienia obsługi systemów okrętowych wszystkie magistrale, kolektory, 
przewody i zawory powinny być pomalowane i oznaczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

11037. Wykonywanie otworów w poszyciu kadłuba, grodziach wodoszczelnych, pokładach  
i włazach jest zabronione. W grodziach wodoszczelnych otwory mogą być wykonywane 
tylko za zezwoleniem dowódcy okrętu. Wszystkimi pracami związanymi z wykonaniem 
otworów kieruje dowódca pionu eksploatacji, (działu elektromechanicznego), który jest 
zobowiązany: 

a) określić miejsca wykonania otworów oraz przygotować sprzęt do natychmiastowego 
ich uszczelnienia; 

b) utrzymywać środki do osuszania w gotowości do użycia; 

c) kierować wejściem ludzi do pomieszczeń awaryjnych oraz nadzorować 
bezpieczeństwo ich pracy;  

d) wystawić wachtowych przy otworach, jeśli sytuacja wymaga, aby pozostały w stanie 
nie zaślepionym. 

11038. Przeglądy kadłuba okrętu przeprowadza stała komisja wyznaczona w rozkazie 
organizacyjnym dowódcy okrętu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący – zastępca 
dowódcy okrętu, członkowie: dowódca działu elektryczno mechanicznego (pionu 
eksploatacji) i bosman okrętowy. W zależności od potrzeb dowódca okrętu wyznacza 
dodatkowych członków komisji. 

11039. Stała komisja, raz na kwartał lub na rozkaz dowódcy okrętu, przegląda: kadłub, grodzie 
wodoszczelne, luki i włazy, pokłady i urządzenia pokładowe, systemy ogólnookrętowe, 
sprzęt i środki do walki o żywotność okrętu, a także urządzenia i sprzęt ratunkowy.  

11040. Przeglądu podwodnej części kadłuba i urządzeń podwodnych okrętu dokonuje nurek. 

11041. Po przeprowadzeniu przeglądów komisja sporządza protokół. Wyniki przeglądów komisja 
wpisuje również do dziennika zdarzeń i dziennika maszynowego. 

11042. Podczas postoju okrętu w doku, podwodne części kadłuba, przegląda komisja dokowa.  
Protokół z tego przeglądu jest podstawą do uzupełnienia wykazu prac remontowych. 
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11.3. Zapobieganie eksplozjom i pożarom 

11043. Zapobieganie eksplozjom i pożarom jest obowiązkiem całej załogi. W tym zakresie załoga 
zobowiązana jest: 

a) przestrzegać przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz niekontrolowanych eksplozji materiałów niebezpiecznych  
na okręcie; 

b) utrzymywać w sprawności sygnalizację przeciwpożarową, wentylację, instalacje 
gaśnicze i sprzęt pożarniczy; 

c) usuwać systematycznie z pomieszczeń zbędne materiały łatwopalne (na przykład: 
naoliwione szmaty i pakuły) oraz osuszać zęzy z pozostałości paliwa i oleju; 

d) utrzymywać sprawne urządzenia oraz instalację energetyczną i elektryczną; 

e) wentylować okresowo pomieszczenia zagrożone niebezpiecznym stężeniem gazów; 

f) zapewnić szczelność systemów paliwowego, olejowego i hydraulicznego; 

g) systematycznie kontrolować parametry przechowywania (temperatury, poziomu 
wilgotności, itp.) środków bojowych w komorach amunicyjnych.  

11044. Palenie tytoniu na okręcie może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych  
w rozkazie dowódcy okrętu.  

11045. Wszystkie prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane tylko za zezwoleniem 
dowódcy okrętu i pod nadzorem dowódcy działu elektromechanicznego (pionu 
eksploatacji). Rozpoczęcie i zakończenie prac pożarowo niebezpiecznych należy wpisać 
do dziennika zdarzeń. 

11046. Za prace pożarowo niebezpieczne uważa się spawanie, zarówno elektryczne jak  
i gazowe, cięcie i szlifowanie metali i klejenie. Zabrania się posługiwać otwartym ogniem 
(używać świec, lamp naftowych, palić tytoń) w pobliżu wylotów szybów wentylacyjnych 
oraz używać go jako oświetlenia w komorach amunicyjnych, magazynach broni i amunicji 
strzeleckiej, zbiornikach wszelkiego rodzaju paliw i smarów, pomieszczeniach 
akumulatorów, magazynkach bosmańskich i żywnościowych, a także w magazynkach farb 
i pomieszczeniach świeżo malowanych oraz słabo wentylowanych. 

11047. Zraszanie i zatapianie komór amunicyjnych oraz magazynków materiałów 
niebezpiecznych wykonuje się na rozkaz dowódcy okrętu, a podczas postoju w porcie  
w wypadkach szczególnych rozkaz o zraszaniu lub zatopieniu komory może wydać oficer 
dyżurny okrętu. Osoba funkcyjna, która podjęła decyzję o zraszaniu lub zatopieniu komory 
amunicyjnej, powinna upewnić się o wyjściu z niej ludzi. 

11048. Rozkład załadunku (wyładunku) środków bojowych powinien zawierać czynności 
umożliwiające natychmiastowe odcumowanie i zmianę miejsca postoju, jeśli zajdzie taka 
konieczność oraz odpowiednie zabezpieczenie OPA.  

11049. Z okrętu będącego na morzu w ruchu palące się środki bojowe (miny, bomby głębinowe, 
torpedy, rakiety i inne materiały wybuchowe) należy wyrzucić za burtę, zwiększając  
przy tym prędkość do "cała naprzód". W porcie lub na kotwicy ww. środki bojowe wyrzuca 
się za burtę wolną od jednostek pływających, po czym niezwłocznie odchodzi się (odciąga 
na cumach) na bezpieczną odległość. 

11050. Przed rozpoczęciem remontu okrętu wyładowuje się i zdaje do magazynów portowych 
amunicję, jeśli nie było innego zarządzenia dowódcy zespołu okrętów. Zezwala się  
na pozostawienie na okręcie odpowiedniej ilości materiałów pędnych niezbędnych  
do zabezpieczenia remontu. 
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11051. Po odwołaniu alarmu bojowego armaty powinny być niezwłocznie rozładowane,  
a amunicja przekazana do odpowiednich komór chyba, że wymogi gotowości okrętu 
stanowią inaczej.  

11052. Wszystkie włazy do zbiorników i rurociągi paliwowe powinny być szczelne, a zawory 
napełniania i kontroli stanu paliwa – zamknięte. 

11053. Za należyte przechowywanie materiałów łatwopalnych na okręcie w miejscach 
wyznaczonych w rozkazie dowódcy okrętu odpowiadają dowódcy działów (pionów).  
Benzyna i inne materiały łatwopalne powinny być przechowywane w szczelnych, 
nietłukących się pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł 
ciepła. Wymagania przeciwpożarowe w wymienionych pomieszczeniach są takie same, 
jak w komorach amunicyjnych.  

11054. Przechowywanie w przedziałach okrętu podwodnego benzyny, farb, lakierów  
i rozcieńczalników jest zabronione. 

11055. W celu zachowania bezpieczeństwa pożarowego okręt musi posiadać plan ochrony ppoż. 
oraz aktualną instrukcję ppoż., których przestrzeganie jest bezwzględnym obowiązkiem 
członków załogi i osób dodatkowo zaokrętowanych. 

11056. Kable i przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wodą  
oraz chronione przed paliwem, olejami i smarami. Szczególnego nadzoru wymagają 
przewody lamp przenośnych i przyrządów elektrycznych. Stosowanie na okręcie 
prowizorycznych połączeń elektrycznych oraz pozostawianie bez nadzoru akumulatorów 
podłączonych  
do ładowania jest zabronione. 

11057. Podczas demontażu silników spalinowych i turbin gazowych posługiwanie się otwartym 
ogniem w pobliżu wykonywanych prac jest zabronione. Zakaz ten obowiązuje również  
w czasie demontażu urządzeń pomocniczych, zwłaszcza pomp, filtrów, chłodnic, 
podgrzewaczy oraz rurociągów napełnionych cieczami łatwopalnymi. 

11058. Wyrzucanie za burtę lub na nabrzeże (molo) naoliwionych pakuł i szmat, zużytego 
czyściwa, śmieci i innych materiałów łatwopalnych jest zabronione. Wszystkie 
nieczystości powinny być systematycznie usuwane z okrętu. 

11.4. Zasady walki o żywotność uzbrojenia i sprzętu 

11059. Walką o żywotność uzbrojenia i sprzętu technicznego kierują dowódcy wszystkich 
komórek organizacyjnych okrętu w ramach swoich kompetencji. 

11060. Obsady stanowisk bojowych są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zaistniałych 
uszkodzeń. O rodzaju uszkodzenia i podjętych czynnościach dowódca stanowiska 
bojowego melduje na SD swojego działu lub SD, któremu podlega w danym rozkładzie. 
Jeśli przywrócenie pełnej sprawności uzbrojenia i sprzętu technicznego jest niemożliwe, 
należy dokonać naprawy doraźnej, tak, aby uzbrojenie, urządzenie umożliwiało okrętowi 
kontynuowanie wykonywania otrzymanego zadania. 

11061. Wykorzystywanie uszkodzonego uzbrojenia i sprzętu w warunkach normalnej eksploatacji 
jest zabronione. W warunkach bojowych i awaryjnych decyzję o użyciu nie w pełni 
sprawnych urządzeń podejmuje dowódca okrętu. Okręt powinien być wyposażony 
w instrukcje określające zasady użycia UiSW. 

11062. W celu stworzenia warunków do usuwania niesprawności we własnym zakresie wszystkie 
działy wyposaża się w okrętowe zestawy części zamiennych. Za właściwe i pełne 
ukompletowanie części zamiennych oraz ich konserwację i przechowanie odpowiadają 
dowódcy działów (pionów). 
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11.5. Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom 

11063. Przestrzeganie przepisów BiHP na okręcie jest bezwzględnym obowiązkiem każdego 
członka załogi oraz osób dodatkowo zaokrętowanych. 

11064. Każdy członek załogi powinien przejść szkolenie z zakresu BiHP, potwierdzone 
uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia. 

11065. Każde prace na okręcie należy poprzedzić instruktażem BiHP z zakresu prowadzonych 
prac, udokumentowanym wpisem w dzienniku zdarzeń. 

11066. Eksploatowanie mechanizmów okrętowych niesprawnych oraz bez aktualnej legalizacji 
i atestów jest zabronione. 

11067. Za stan techniczny i legalizację pokładowych urządzeń podnośnych odpowiada d.dz.VI 
(dowódca pionu eksploatacji). Jest on odpowiedzialny za przeprowadzanie wymaganych 
przeglądów tych urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją 
eksploatacyjną. Na dźwigach, bomach, żurawikach łodziowych i taliach umieszcza się 
napis o dopuszczalnym obciążeniu roboczym oraz datę ostatniej próby. 

11068. Za właściwą eksploatację urządzeń podnośnych w działach okrętowych (pionach) 
odpowiadają ich dowódcy. 

11069. Przed rozpoczęciem prac na wysokościach i za burtami okrętu osoba kierująca tymi 
pracami zobowiązana jest skontrolować wszystkie środki zabezpieczenia i upewnić się, 
czy spełniają one wymogi bezpieczeństwa pracy. Prace mogą być rozpoczęte tylko  
za wiedzą oficera dyżurnego (oficera wachtowego) i pod nadzorem wyznaczonych osób. 
Jeśli prace wykonuje się w pobliżu anten, bezpieczeństwo tych prac zapewniają właściwi 
dowódcy. Wszystkie narzędzia i przedmioty wykorzystywane przy pracach powinny być 
zabezpieczone przed upadkiem. 

11070. Podczas pobytu okrętu na morzu, w czasie wykonywania ćwiczeń i prac na pokładzie, 
obsady muszą występować w kamizelkach (pasach) asekuracyjnych. Okręt, na którym 
prowadzone są prace zaburtowe i na wysokości podnosi sygnały zgodnie z przepisami 
międzynarodowymi i wewnętrznymi. Podczas postoju w porcie dowódca okrętu reguluje 
zasady używania środków asekuracyjnych. 

11071. Opuszczanie ludzi za burtę można wykonywać wyłącznie za zgodą dowódcy okrętu 
i wiedzą oficera dyżurnego (oficera wachtowego). Prace za burtą wykonuje się ze stołka 
bosmańskiego, ławki bosmańskiej, pontonu lub łodzi roboczej. Pracujący za burtą powinni 
mieć kamizelki (pasy) asekuracyjne i linki asekuracyjne o odpowiedniej długości oraz być 
nadzorowani przez odpowiednio przeszkolonych członków załogi. Organizatorem 
i kierującym pracami zaburtowymi jest bosman okrętowy. 

11072. W czasie remontu okrętu wszystkie rusztowania powinny być sprawdzone pod względem 
bezpieczeństwa pracy i posiadać odpowiedni atest. Podczas postoju okrętu na doku 
powinny być dwa trapy lub schodnie zewnętrzne, które muszą być zabezpieczone siatką.  

11073. Przed wyjściem okrętu na morze wszystkie przedmioty ruchome muszą być 
zasztormowane. 

11074. Na okręcie podwodnym w ruchu zabrania się wychodzić na pokład bez zezwolenia.  
Włazy w nadbudówce kiosku muszą być zamknięte i zaryglowane. Właz wejściowy 
w położeniu nawodnym jest zamykany na rozkaz dowódcy okrętu. Pojedyncze osoby 
mogą wychodzić na pokład tylko za zgodą dowódcy okrętu, ubrane w kamizelkę (pas) 
asekuracyjną i zabezpieczone linką. Wyjście na pokład nadzoruje oficer wachtowy, 
a ubezpiecza wyznaczony członek załogi. 

11075. Gaszenie pożaru, a także prace w zadymionych pomieszczeniach okrętowych prowadzi 
się w aparatach izolacyjnych (ratowniczo-ochronnych). Do pomieszczenia zadymionego 
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bądź objętego pożarem wprowadza się osoby asekurowane z zewnętrz linką. Przy włazie 
do pomieszczenia wystawia się grupę nadzorującą z zadaniem utrzymywania łączności 
z pracującymi, a w razie konieczności - udzielenia natychmiastowej pomocy. Wymienione 
grupy wyposaża się w sprzęt ratowniczo-ochronny. 

11076. Wszystkie zbiorniki, a także pomieszczenia o słabej wentylacji powinny być dokładnie 
przewentylowane oraz odparowane przed rozpoczęciem w nich prac. Jeśli taka możliwość 
nie istnieje, prace w wymienionych zbiornikach i pomieszczeniach należy wykonywać  
w aparatach izolacyjnych. Osoby pracujące w zbiornikach lub w pomieszczeniach o słabej 
wentylacji powinny być asekurowane z zewnętrz linkami i nadzorowane przez 
przeszkolonych członków załogi. Wchodzenie do zbiorników i pomieszczeń o słabej 
wentylacji bez nadzoru jest zabronione. Osoby pracujące w zbiornikach 
i pomieszczeniach powinny posługiwać się przenośnym oświetleniem o bezpiecznym 
napięciu. 

11077. Podczas wykonywania prac podwodnych należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa 
zawartych w przepisach nurkowania. Okręt, przy którym prowadzone są prace podwodne 
podnosi sygnały zgodnie z przepisami międzynarodowymi i wewnętrznymi. Po zejściu 
nurka pod wodę, prowadzenie prac wybuchowych, uruchamianie urządzeń 
hydrolokacyjnych, demagnetyzacyjnych i ochrony katodowej, szasowanie 
(przedmuchiwanie) balastów, obracanie śrubami, jak również manewrowanie sterami 
i innymi podwodnymi urządzeniami okrętu jest zabronione. 

11078. Wchodzenie za poręcze, osłony i inne urządzenia zabezpieczające podczas pracy 
mechanizmów jest zabronione.  

11079. Podczas demontażu urządzeń i systemów okrętowych należy zamknąć zawory odcinające 
na rurociągach, w których utrzymywane jest ciśnienie i zaopatrzyć je w tablice 
ostrzegawcze, wykonane według polskich norm. Otwieranie włazów do pomieszczeń 
i zbiorników, w których utrzymuje się nadciśnienie lub podciśnienie jest zabronione. 
Podczas  sprawdzania szczelności przedziałów i zbiorników przy lukach i włazach należy 
wystawić wachtowych oraz umieścić tablice ostrzegawcze. 

11080. W przypadku, gdy do pomieszczenia przedostaje się para wodna lub inne niebezpieczne 
gazy, należy niezwłocznie nakazać opuszczenie danego przedziału i gdy to możliwe, 
uruchomić wentylację wyciągową. 

11081. Naruszona izolacja instalacji energetycznej powinna być niezwłocznie uzupełniona, 
zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. 

11082. Przebywanie w pobliżu anten emitujących promieniowanie mikrofalowe jest zabronione. 
Wszystkie stanowiska narażone na niebezpieczne promieniowanie muszą być 
wyposażone w zabezpieczenia i osłony oraz oznakowane zgodnie z przepisami. 

11083. Obsługę baterii akumulatorów wyposaża się w specjalną odzież ochronną.  
W pomieszczeniach baterii powinny znajdować się środki neutralizujące działanie 
elektrolitu. Wszystkie prace związane z obsługą i konserwacją baterii należy wykonywać 
narzędziami izolowanymi, przy uruchomionej wentylacji. 

11084. Przed załadunkiem na okręt butli z gazami technicznymi należy sprawdzić ich 
dokumentację techniczną (poddozorową) oraz ukompletowanie. Butle przechowuje się  
w odpowiednich stojakach oraz zabezpiecza przed upadkiem i przemieszczeniem.  
W razie przechowywania butli w pomieszczeniu, należy je systematycznie wentylować.  
Przechowywanie butli z tlenem razem z gazami, materiałami łatwopalnymi i smarnymi jest 
zabronione. Zabrania się również umieszczać butle w pobliżu źródeł ciepła. Wszystkie 
butle gazowe znajdujące się pod ciśnieniem powinny być systematycznie kontrolowane 
pod względem szczelności. 
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11085. Osoby funkcyjne zawiadujące materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi, środkami 
trującymi i cieczami żrącymi oraz preparatami promieniotwórczymi ponoszą 
odpowiedzialność za ich przechowywanie i wykorzystanie. Środki trujące oraz inne 
niebezpieczne dla życia substancje powinny być przechowywane w wydzielonych 
pomieszczeniach, w specjalnych opakowaniach zaopatrzonych w napisy ostrzegawcze. 
Pomieszczenia, gdzie przechowuje się wymienione materiały, powinny być zamknięte 
na klucz i zaplombowane. 

11086. Osoby pracujące w pobliżu mechanizmów, które będą obracane lub uruchamiane, 
powinny być uprzedzone o tym przedsięwzięciu. Tylko za zgodą dowódcy okrętu i wiedzą 
oficera dyżurnego okrętu (oficera wachtowego) można uruchamiać mechanizmy główne, 
manewrować urządzeniami podnośnymi, obracać liniami wałów. Zabrania się 
wykonywania obsługi technicznej pracujących mechanizmów, jeśli nie mają one 
odpowiednich zabezpieczeń. 

11087. Każdy okręt wyposaża się w komplet indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych, 
aparatów izolacyjnych, aparatów ucieczkowych, odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego 
(np. kaptury i rękawice płomienne). Środki ratunkowe i aparaty izolacyjne powinny być 
sprawne, posiadać aktualną legalizację, rozmieszczone w wyznaczonych miejscach 
i przydzielone załodze i osobom dodatkowo zaokrętowanym. 

11088. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w tym rozdziale sprawuje zastępca 
dowódcy okrętu. 
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ROZDZIAŁ 12 ŻYCIE CODZIENNE ZAŁOGI 

12.1. Rozmieszczenie załogi na okręcie 

12000. Okrętowe pomieszczenia mieszkalne dzieli się na kabiny i pomieszczenia zbiorowe. 

12001. Pomieszczenia mieszkalne powinny być wyposażone w szafki, koje stałe lub składane, 
stoły stałe lub przenośne oraz dodatkowy sprzęt. Pomieszczenia mieszkalne powinny 
zapewniać warunki higieny i posiadać dobrą wentylację oraz właściwe oświetlenie 
i ogrzewanie. 

12002. Zabrania się wykorzystywania jako pomieszczeń mieszkalnych: maszynowni, warsztatów, 
sterówek, pomieszczeń maszyn sterowych i agregatów prądotwórczych, pralni, piekarni 
oraz wszelkiego rodzaju magazynów (nie dotyczy okrętów podwodnych). 

12003. W pomieszczeniach zbiorowych wyznacza się starszego pomieszczenia. Funkcję tą 
powierza się osobie zajmującej najwyższe stanowisko służbowe bądź posiadającej 
najwyższy stopień wojskowy. Starszy pomieszczenia odpowiada za przestrzeganie 
regulaminowego toku życia w danym pomieszczeniu zgodnie z wymogami służby 
okrętowej oraz za stan znajdującego się w nim sprzętu. 

12004. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne przydziela się w zawiadywanie określonym 
członkom załogi. 

12005. W celu zapewnienia porządku w pomieszczeniach mieszkalnych zastępca dowódcy 
okrętu ustala sposób przechowywania umundurowania, wyposażenia osobistego, słania 
koi oraz rozmieszczenia sprzętu. Ustala też sposób oznaczenia szafek (bakist) i koi 
numerami okrętowymi. Jeśli okręty są wyposażone w hamaki, określa sposób ich 
oznakowania i przechowywania. W każdym pomieszczeniu mieszkalnym powinny 
znajdować się spisy sprzętu ruchomego oraz niezbędne instrukcje. Obrazy, kasetony 
i inne ekspozycje rozmieszcza się tylko za zgodą dowódcy okrętu. Należy dbać o czystość 
i porządek w pomieszczeniach. 

12006. Spanie i leżenie na kojach w czasie służbowym jest dozwolone za zgodą właściwego 
dowódcy i wiedzy oficera (podoficera) dyżurnego okrętu. Podczas alarmów, ćwiczeń, 
zajęć i prac ogólnookrętowych w pomieszczeniach mieszkalnych mogą przebywać tylko 
osoby przewidziane w danym rozkładzie bądź zwolnione z zajęć lub posiadające 
zwolnienie lekarskie. 

12007. Dowódcy zespołu lub wyższemu przełożonemu przydziela się kabinę dla osoby 
dodatkowo zaokrętowanej, a w razie jej braku - jedną z kabin oficerskich. Kadrę czasowo 
zaokrętowaną rozmieszcza się w pomieszczeniach zbiorowych, z uwzględnieniem 
zajmowanych stanowisk i stopni wojskowych. Oficerowie okrętowi powinni pozostać 
w miarę możliwości w swoich kabinach. Plan przydziału kabin dla osób czasowo 
zaokrętowanych sporządza zastępca dowódcy okrętu. 

12008. Przy zaokrętowaniu sztabu zespołu wytyczne do opracowania powyższego planu wydaje 
oficer upoważniony do tego przez dowódcę zespołu. 

12009. Przed opuszczeniem pomieszczeń okrętowych załoga powinna sprawdzić zamknięcie 
iluminatorów, wygaszenie zbędnego oświetlenia oraz zakręcenie kranów. Za wykonanie 
powyższych czynności w pomieszczeniach zbiorowych odpowiada osoba, która wychodzi 
z pomieszczenia jako ostatnia. Podczas alarmów i przeglądów pomieszczenia powinny 
być otwarte. W pomieszczeniach mogą pozostawać tylko te osoby, które wykonują 
czynności zgodnie z rozkładami okrętowymi. 
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12.2. Ubiór załogi 

12010. Ubiór załogi powinien być dostosowany do warunków pogody, rodzaju zajęć  
i wykonywanych prac. Ubiór ustala dowódca zespołu lub dowódca okrętu, zgodnie  
z zasadami określonymi w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej  
Osoby pełniące służbę dyżurną i wachtową występują w odpowiednich zestawach 
ubiorczych. Obsady odkrytych stanowisk mogą korzystać z przedmiotów wyposażenia 
specjalnego. 

12011. Każdy członek załogi odpowiada za przedmioty zaopatrzenia mundurowego, pobrane 
zgodnie z zestawem należności. Konserwację oraz drobne naprawy przedmiotów 
mundurowych załoga wykonuje we własnym zakresie. Nadzór nad utrzymaniem  
i użytkowaniem przedmiotów wyposażenia mundurowego sprawują dowódcy wszystkich 
szczebli. Szczegółowy przegląd stanu umundurowania i wyposażenia załogi 
przeprowadza się podczas apelu mundurowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
Do suszenia wypranych przedmiotów wykorzystuje się suszarnie bądź inne wyznaczone 
miejsca. 

12012. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego lub osobiste załoga przechowuje w szafkach 
(bakistach) bądź w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach – szatniach. Za zgodą 
z.d.o. użytkownicy pomieszczeń, szafek (bakist) mogą zamykać na klucz lub kłódkę.  

12.3. Żywienie załogi 

12013. Na okręcie mogą być oddzielne mesy dla oficerów, podoficerów i marynarzy.  
W mesie obowiązuje jednolity ubiór, zarządzony przez zastępcę dowódcy okrętu.  
Zabrania się przebywania w mesie w okryciu wierzchnim, w ubraniu roboczym bądź 
nieprzepisowym, a także w nakryciu głowy. Obsługiwanie załogi w mesie oraz jej 
porządkowanie i sprzątanie po posiłkach należy do mesowych. Jeśli etat okrętu nie 
przewiduje mesowych, ich obowiązki wykonują wyznaczeni przez bosmana okrętowego 
członkowie załogi. Codzienne i generalne sprzątanie mesy odbywa się zgodnie  
z rozkładem okrętowym.  

12014. Oficerowie spożywają posiłki w mesach oficerskich. 

12015. Podoficerowie i marynarze spożywają posiłki w mesach podoficerskich i marynarskich,  
w razie ich braku - w pomieszczeniach mieszkalnych. 

12016. Załogę żywioną w mesach przydziela się do stołów zgodnie z rozkładem okrętowym.   

12017. Do pobierania posiłków z kuchni i do mycia naczyń wyznacza się bakowych ze składu 
załogi i osób czasowo zaokrętowanych. Gdy na okręcie są pentry, wówczas obsługę 
stołową powierza się mesowym. Utrzymanie porządku w mesie i pentrach nadzorują 
wyznaczone osoby funkcyjne. Jeśli załoga spożywa posiłki w pomieszczeniach 
mieszkalnych, przydział do stołów powinien odpowiadać przydziałowi do pomieszczeń. 
Przy każdym stole wyznacza się starszego stołu, który odpowiada za wyznaczanie 
bakowych, dzielenie posiłków, przestrzeganie dobrych obyczajów w czasie ich 
spożywania, a także czystość i porządek. Funkcję starszego stołu powierza się 
dowódcom drużyn lub najstarszemu służbą. 

12018. Żywienie załóg prowadzi się na jednostkach pływających. W przypadku braku możliwości 
etatowych lub technicznych, żywienie podczas postoju w porcie może być prowadzone  
w oparciu o stołówkę brzegową.   

12019. Zasady sporządzania jadłospisu regulują odrębne przepisy. Jadłospis umieszcza się  
w miejscu dostępnym dla każdego członka załogi. 

12020. Posiłki wydaje się w godzinach określonych w porządku dnia. Na 15 minut przed 
wydaniem posiłku oficer (podoficer) dyżurny okrętu jest zobowiązany sprawdzić jego 
jakość, po czym zezwolić na jego wydanie. Niezależnie od powyższego, zastępca 
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dowódcy okrętu wraz z lekarzem okrętowym powinien przynajmniej raz dziennie 
sprawdzić stan sanitarnohigieniczny kuchni oraz jakość przygotowywanego posiłku. Fakt 
ten odnotowuje się w dokumentach służbowych. Podczas pobytu okrętu na morzu posiłki 
wydaje się za zezwoleniem oficera wachtowego.  

12021. Zezwala się na wydawanie posiłków chorym w pomieszczeniach, w których przebywają. 
Za dostarczenie tych posiłków odpowiadają bakowi. 

12022. Dla grupy pracującej poza okrętem posiłki dostarcza się do miejsca pracy,  
a jeśli to niemożliwe, wydaje się im suchy prowiant. 

12023. Dla osób służbowo nieobecnych gotowany posiłek powinien być przechowywany w kuchni 
okrętowej, przez czas określony w odpowiednich przepisach sanitarnych.  

12024. Pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków, szkolenia, spotkań towarzyskich 
i odpoczynku kadry nazywa się mesa.  

12025. Osobom czasowo zaokrętowanym miejsce w mesie wyznacza z.d.o. Przy braku miejsc 
osoby te spożywają posiłki w drugiej kolejności. 

12026. Przewodniczącym mesy oficerskiej jest zastępca dowódcy okrętu, mesy podoficerskiej – 
bosman okrętowy, a marynarskiej – najstarszy służbą spośród jej użytkowników. 

12027. Użytkownicy mesy oficerskiej, podoficerskiej i marynarskiej wybierają spośród siebie 
gospodarza mesy. Wybrany nie może odmówić przyjęcia obowiązków i powinien ją pełnić, 
co najmniej przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, gospodarz mesy może się uchylić 
od dalszego pełnienia powierzonej funkcji. Gospodarz mesy odpowiada za właściwe 
wyposażenie mesy oraz kieruje czynnościami obsługi stołowej. Jeśli mesa jest źle 
prowadzona, zastępca dowódcy okrętu może wyznaczyć innego gospodarza, o czym 
powinien zameldować dowódcy okrętu. 

12028. Czas spożywania posiłków w mesach określa porządek dnia. Podczas pobytu okrętu  
na morzu drugą kolację podaje się zgodnie z ustaleniami dowódcy okrętu. Przed 
rozpoczęciem posiłku dowódca okrętu (w razie jego nieobecności - przewodniczący mesy) 
pierwszy zajmuje miejsce przy stole i zezwala na spożywanie posiłku.  

12029. Podchorążowie uczelni wojskowych spożywają posiłki w mesie zgodnie z programem 
praktyki. 

12030. Podczas pobytu okrętu na morzu spożywanie alkoholu jest zabronione. Spożywanie 
alkoholu jest dopuszczalne tylko w czasie postoju okrętu w porcie, w przypadkach  
określonych w odrębnych przepisach. Toasty w mesie wznoszone są na siedząco. 

12.4. Zasady wchodzenia na okręt 

12031. Załoga, przełożeni dowódcy okrętu oraz oficerowie sztabu zespołu mogą wchodzić  
na okręt bez okazywania dokumentów tożsamości, jeśli oficer (podoficer) dyżurny okrętu 
zna ich osobiście. Członków załogi powracających z podróży służbowej, urlopu bądź 
przepustki, służba dyżurna wpuszcza na okręt po sprawdzeniu właściwych dokumentów. 

12032. Zgodę na wejście na okręt członkom załogi, poza godzinami służbowymi, udziela 
dowódca okrętu lub osoba przez niego upoważniona. Członków załogi można odwiedzać 
w czasie wolnym od zajęć. Odwiedzający mogą wejść na okręt za zezwoleniem oficera 
dyżurnego. Odwiedziny odbywają się w pomieszczeniach wyznaczonych przez dowódcę 
okrętu. Za zachowanie wprowadzonych na okręt odpowiadają osoby wprowadzające.  

12033. Załoga może, za zgodą zastępcy dowódcy okrętu, przyjmować gości w swoich mesach, 
nie dłużej jednak niż do godziny 24.00. Za zachowanie się gości odpowiada osoba 
wprowadzająca. 
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12034. Żołnierzom spoza zespołu zezwala na wejście na okręt oficer (podoficer) dyżurny okrętu.  
Po przedstawieniu się, pyta przybyłą osobę, np.: „Komu mam zameldować o przybyciu 
pana kapitana?”. Jeśli interesant przybywa do dowódcy okrętu lub zastępcy dowódcy 
okrętu, oficer (podoficer) dyżurny powinien zameldować o jego przybyciu, po czym 
zaprowadzić go do wskazanej osoby. O przybyciu innych interesantów oficer dyżurny 
powiadamia odpowiednie osoby funkcyjne. Osoby te ponoszą odpowiedzialność  
za zachowanie i zejście z okrętu interesantów. Nazwiska osób przybyłych na okręt 
wpisuje się do dziennika zdarzeń. 

12035. Wchodzących na okręt pracowników stoczni kontroluje służba dyżurna okrętu według 
wykazów numerów stoczniowych, sporządzonych przez budowniczego. Ewidencję 
pracowników prowadzi się w osobnym dokumencie, odnotowując w nim czas wejścia  
na okręt, rodzaj wykonywanej pracy oraz wynoszone i wnoszone przedmioty,  
a także czas zejścia z okrętu.  

12036. Zwiedzanie okrętu wymaga zezwolenia dowódcy zespołu. Do każdej grupy zwiedzających 
przydziela się spośród załogi oprowadzających, którym podaje się zakres zwiedzania.  
Wejście zwiedzających na okręt oraz ich zejście z okrętu nadzoruje służba dyżurna  
i wachtowa. Po zakończeniu zwiedzania do dziennika zdarzeń wpisuje się liczbę osób 
zwiedzających. W czasie postoju okrętu w obcych portach podczas zwiedzania należy 
zorganizować ochronę okrętu, tak, aby zwiedzający nie mogli wnieść na okręt 
niebezpiecznych przedmiotów. Za organizację zwiedzania odpowiada zastępca dowódcy 
okrętu.  

12037. Zwiedzanie okrętu muzeum odbywa się według odrębnych przepisów. 
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ROZDZIAŁ 13 PRZEPISY OKRĘTOWE 

13.1. Zasady zachowania się na okręcie 

13000. Przestrzeganie przepisów okrętowych jest podstawowym obowiązkiem załogi.  
Każdy jej nowy członek  (osoba czasowo zaokrętowana) musi być zapoznany z zasadami 
zachowania się na okręcie oraz z obowiązującymi na nim warunkami bezpieczeństwa. 

13001. Na okręcie jest zabronione:  

a) korzystanie z innego sposobu wchodzenia na pokład i schodzenia z pokładu niż  
po trapie, sztormtrapie, lub w miejscu do tego przeznaczonym; 

b) przebywanie podczas alarmów, ćwiczeń i prac w innym miejscu niż to jest określone 
w rozkładach okrętowych; 

c) poruszanie się podczas alarmów inną burtą niż prawą w stronę dziobu, a lewą  
w kierunku rufy;   

d) gromadzenie się przy trapach i na jednej burcie oraz zatrzymywanie się  
na schodniach, trapach i w wąskich przejściach; 

e) prowadzenie rozmów z osobami pełniącymi służbę (wachtę) i rozpraszanie ich uwagi; 

f) uruchamianie oraz zatrzymywanie wszelkiego rodzaju mechanizmów przez osoby 
nieuprawnione; 

g) siadanie i opieranie się na poręczach, relingach, nadburciach, polerach i różnego typu 
osłonach oraz spuszczenie nóg za burtę; 

h) pozostawianie za burtą w czasie ruchu okrętu cum, odbijaczy i innych przedmiotów 
zabezpieczających; 

i) pranie bielizny poza wyznaczonymi miejscami oraz suszenie przedmiotów 
zaopatrzenia mundurowego w miejscach do tego nie przeznaczonych; 

j) przechowywanie mokrych przedmiotów mundurowych w szafkach lub w bakistach; 

k) wychylanie się z iluminatorów i luków oraz wyrzucanie przez nie śmieci, papierów, 
szmat i innych nieczystości, a także pozostawianie odpadków oraz rzucanie 
niedopałków na pokład i za burtę; 

l) prowadzenie głośnych rozmów i śpiewów, a także używanie przekleństw, obraźliwych 
słów oraz gwizdanie; 

m) rozmawianie z pokładu z osobami znajdującymi się na molo lub nabrzeżu; 

n) uprawianie gier hazardowych oraz handlu wśród załogi; 

o) przebywanie na pokładzie w ubiorze innym niż nakazany; 

p) palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi; 

q) wnoszenie, przechowywanie, posiadanie i spożywanie lub zażywanie alkoholu  
i narkotyków oraz innych podobnie działających środków i substancji  
oraz znajdowanie się w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, po użyciu alkoholu, 
narkotyku lub pod wpływem podobnie działającego środka i substancji. 

13002. Bez uzyskania zgody osób uprawnionych na okręcie zabrania się również: 

a) wchodzenia na maszty i schodzenia za burtę; 

b) zdejmowania pokrowców z uzbrojenia i sprzętu technicznego; 

c) otwierania iluminatorów w czasie ruchu okrętu i podczas postoju nocą; 
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d) wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów wyposażenia okrętowego; 

e) spania w czasie nie przeznaczonym na odpoczynek; 

f) przekazywania własnej żywności do kuchni okrętowej i przyrządzania z niej posiłków; 

g) przechowywania w pomieszczeniach mieszkalnych broni strzeleckiej; 

h) posługiwania się wszelkiego rodzaju aparaturą utrwalającą obraz i dźwięk  
oraz używania prywatnych telefonów komórkowych; 

i) wsiadania do łodzi zarówno własnego, jak i innego okrętu. 

13003. Zezwala się na palenie tytoniu tylko w miejscach wyznaczonych przez dowódcę okrętu. 
Miejsca te wyposaża się w odpowiednie popielniczki. 

13004. Palenie tytoniu jest zabronione: 

a) podczas alarmów, ćwiczeń i prac alarmowych, a także na stanowiskach służby 
dyżurnej i wachtowej; 

b) w czasie pobierania i zdawania amunicji oraz materiałów pędnych i łatwopalnych; 

c) podczas wykonywania prac konserwacyjnych wewnątrz okrętu oraz w świeżo 
malowanych pomieszczeniach okrętowych; 

d) na łodziach motorowych i żaglowych stojących przy burcie okrętu; 

13005. Za zezwoleniem dowódcy zespołu na okręcie można trzymać psa lub kota do zwalczania 
gryzoni. Zwierzęta muszą być poddane obowiązującym szczepieniom ochronnym. 

13006. Załoga schodząca z okrętu na dłuższy czas np. wyjeżdżający na urlop lub w podróż 
służbową, powinna zdać swoje wyposażenie wyznaczonej osobie funkcyjnej  
na przechowanie. Dowódcy działów (pionów) zobowiązani są powiadomić służbę dyżurną 
o przedmiotach wynoszonych z okrętu przez ich podwładnych. Przedmioty wynoszone 
z okrętu i wnoszone na okręt przez załogę, zwłaszcza paczki, powinny być sprawdzone 
przez służbę dyżurną okrętu. 

13007. Każdy, kto znalazł na okręcie zgubę (przedmiot, pieniądze), powinien niezwłocznie 
przekazać ją służbie dyżurnej. Oficer (podoficer) dyżurny okrętu jest zobowiązany 
powiadomić załogę o znalezieniu zguby i zwrócić ją właścicielowi, a gdy ten nie zgłasza 
się - przekazać znaleziony przedmiot zastępcy dowódcy okrętu. Zdarzenie to powinno być 
odnotowane w dzienniku zdarzeń. 

13008. Zbiórkę załogi może zarządzić dowódca okrętu lub zastępca dowódcy okrętu.  
Załoga, wywołana na pokład, ustawia się w ustalonym szyku, według kolejności działów 
(pionów). Podczas zbiórek obowiązuje zasada poruszanie się biegiem z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa oraz ciszy. Po sprawdzeniu obecności i przyjęciu meldunków  
od szefów działów, bosman okrętowy melduje zbiórkę załogi zastępcy dowódcy okrętu. 
Oficerowie wstępują do szyku po złożeniu meldunku przez bosmana okrętowego. 

13009. Każdego członka załogi, obowiązuje na okręcie powtarzanie otrzymanych komend,  
a po ich wykonaniu - meldowanie. Komendę skierowaną do nieobecnego członka załogi, 
powtarza, wykonuje i melduje osoba zastępująca. Przyjęcie meldunku o wykonaniu 
komendy potwierdza się słowem: „KWITUJĘ”. 

13010. Przełożonemu lub starszemu stopniem oddaje się honor na okręcie raz w danym dniu, 
przy pierwszym spotkaniu, pożegnaniu. Jeśli przełożony przybywa do pomieszczenia  
(na SB), ten, kto go pierwszy zauważy, podaje donośnym głosem komendę: „UWAGA”. 
Gdy warunki na to pozwalają, wszyscy znajdujący się w danym pomieszczeniu zwracają 
się w stronę przełożonego i przyjmują postawę zasadniczą, a najstarszy stopniem 
(stanowiskiem) składa meldunek. Podczas alarmów i wykonywania prac alarmowych 
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meldunków nie składa się. Obsady SB, SD wykonują czynności zgodnie z rozkładami 
okrętowymi. 

13011. Przełożonym przechodzącym (na molo, w łodzi, motorówce) wzdłuż burty okrętu, osoby 
znajdujące się na pokładzie oddają honory przez zatrzymanie się i sfrontowanie, 
a oficerowie dodatkowo salutują. Starszym stopniem przechodzącym (na molo, w łodzi, 
motorówce) obok okrętu, osoby znajdujące się na pokładzie oddają honory na ogólnie 
przyjętych zasadach. 

13012. Na okręcie wszystkie osoby zwracają się do siebie bezpośrednio. Zasada proszenia 
starszego stopniem o pozwolenie zwrócenia się do młodszego nie obowiązuje. 

13013. Na głównym stanowisku dowodzenia (GSD) może przebywać tylko jego obsada.  
Inne osoby muszą uzyskać na to zgodę dowódcy okrętu bądź jego przełożonych.  
Przebywanie na GSD w czasie wachty jest dozwolone za zgodą oficera wachtowego. 

13014. Przed rozpoczęciem rejsu zagranicznego zastępca dowódcy okrętu zapoznaje załogę 
z obowiązującymi przepisami celnymi. 

13015. Każdy członek załogi, który zauważy wypadnięcie człowieka za burtę, musi wyrzucić koło 
ratunkowe w kierunku tonącego oraz doniosłym głosem zaalarmować: „CZŁOWIEK  
ZA LEWĄ (PRAWĄ) BURTĄ” i natychmiast zameldować o tym na GSD (mostek) lub 
oficerowi wachtowemu (dyżurnemu) okrętu wskazując miejsce zdarzenia. 

13.2. Zasady użycia łodzi 

13016. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące łodzi obowiązują również wszystkie 
kutry, motorówki i pontony Marynarki Wojennej, bez względu na ich przynależność 
organizacyjną. 

13017. Każda łódź powinna być przypisana w zawiadywanie odpowiedniej osobie funkcyjnej.  
Osoba zawiadująca odpowiada za sprawność i utrzymanie łodzi, a także za jej 
ukompletowanie zgodne z wymaganiami eksploatacyjnymi. 

13018. Dowódcą łodzi jest wyznaczona osoba. W przypadku, gdy nie został wyznaczony 
dowódca, łodzią dowodzi sternik. 

13019. Sterników łodzi wyznacza dowódca okrętu (zespołu okrętów), spośród osób, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia. Fakt ten odnotowuje się w rozkazie d.o. (dowódcy 
zespołu). Sternik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pływania oraz wygląd łodzi,  
a także za ubiór jej obsady. Odpowiada również za właściwe zachowanie się pasażerów. 
Wszystkie osoby przewożone łodzią są obowiązane stosować się do poleceń dowódcy 
łodzi. Jeśli w łodzi znajduje się oficer korpusu Marynarki Wojennej specjalności morskiej, 
powinien on objąć dowodzenie, gdy bezpieczeństwo pływania tego wymaga. 

13020. Łodzi lub innego środka pływającego znajdującego się na okręcie można użyć  
za zezwoleniem dowódcy okrętu lub zastępcy dowódcy okrętu, a w czasie ich 
nieobecności - oficera dyżurnego (wachtowego) okrętu. Obsada łodzi może zająć 
wyznaczone miejsca tylko na komendę sternika. Obsada wsiada do łodzi w następującej 
kolejności: dziobowi, środkowi, wzorowi i sternik, natomiast pasażerowie - w tym 
pasażerowie kutrów i motorówek - od najmłodszego do najstarszego stopniem.  
Przy wysiadaniu obowiązuje kolejność odwrotna. 

13021. Za przestrzeganie norm obciążenia łodzi odpowiada sternik. Odprawy łodzi dokonuje 
oficer dyżurny (wachtowy) okrętu. Łódź może być odprawiona tylko przy pełnej obsadzie 
i kompletnym wyposażeniu. Jeśli łódź wychodzi poza rejon portu, oficer dyżurny 
(wachtowy) okrętu powinien upewnić się, czy sternik zna swoje zadanie. Sternik odbija od 
burty okrętu (miejsca postoju) na rozkaz oficera dyżurnego (wachtowego) okrętu. Jeśli 
schodzących z okrętu żegna dowódca okrętu lub jego przełożony, sternik łodzi stosuje się 
do ich poleceń. Obsada może wysiąść z łodzi tylko na komendę sternika. W czasie 
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postoju przy nabrzeżu zarówno obsadzie, jak i sternikowi nie wolno się oddalać  
od miejsca zacumowania. 

13022. Podczas wsiadania do łodzi i wysiadania z niej oficerów, sternik podaje komendę: 
„UWAGA” i salutuje siedząc. Jeśli w łodzi znajduje się przełożony sternika bądź starszy 
stopniem, powyższe czynności należą do niego. Na komendę: „UWAGA”, do chwili 
zajęcia miejsca przez najstarszego przełożonego, obsada łodzi oddaje honory siedząc 
przez wyprostowanie tułowia, a obecni w łodzi oficerowie salutują nie wstając z miejsca. 
Jeśli łódź przechodzi w pobliżu przełożonego, od dowódcy okrętu wzwyż, sternik wydaje 
komendę: „WIOSŁA WZWYŻ” i salutuje. Na łodzi motorowej obowiązuje w tym czasie 
zmniejszenie prędkości, natomiast na łodziach żaglowych jednomasztowych - zwinięcie 
foka, a dwumasztowych - opuszczenie kliwra. Starszym stopniem honory oddaje tylko 
sternik przez salutowanie. Podczas holowania, regat, a także przy silnym wietrze 
i wysokiej fali honorów nie oddaje się. Wyprzedzanie łodzi, na której znajduje się 
przełożony, może nastąpić tylko za jego zgodą (za wyjątkiem regat). 

13023. Po odcumowaniu łodzi sternik powinien sprawdzić, czy zza burty wybrano odbijacze 
i cumy, a jeśli podniesiono banderę, flagę lub proporzec - czy nie są one okręcone wokół 
drzewca. Sternik łodzi ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pływania, 
przestrzeganie przepisów portowych i służby redowej, a także za stosowanie się do 
ustaleń oficera dyżurnego okrętu (oficera wachtowego). Podczas pływania powinien 
obserwować zmiany wiatru i stanu morza oraz podejmować odpowiednie decyzje.  
W wypadku awarii kieruje walką o żywotność łodzi, a w razie konieczności - ratowaniem 
ludzi. Sternik zobowiązany jest również udzielić pomocy tym łodziom, które jej potrzebują. 

13024. W łodzi każdy musi zająć wyznaczone miejsce. Wstawanie, wychylanie się, wysuwanie 
rąk lub nóg za burtę, a także siadanie na nadburciach jest zabronione. Zabronione jest 
również głośne zachowanie się i gwizdanie. Wsiadanie do łodzi oraz wysiadanie z niej jest 
dozwolone tylko po zakończonym manewrze zacumowania.  

13025. Łodzie noszą taką banderę, jaka przysługuje okrętowi, do którego należą.  
Banderę i inne znaki podnoszą w momencie odcumowania wtedy, gdy na ich burcie 
znajduje się oficer oraz zawsze na obcych wodach terytorialnych i wewnętrznych 
niezależnie od tego, kto przebywa w łodzi. Banderę opuszcza się po podaniu cum. 
Na łodziach wiosłowych banderę podnosi się na drzewcu rufowym, a na żaglowych 
na maszcie lub gaflu głównego żagla. Kutry i motorówki podnoszą należne im banderę 
na drzewcu rufowym. Podczas holowania banderę podnosi tylko ostatnia łódź w zespole.  
W czasie regat łodzie okrętowe bandery nie podnoszą. 

13026. Spuszczone na wodę łodzie powinny być odpowiednio sklarowane, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz, odbijacze wyłożone za burtę, a ponadto w łodziach zakryte dulki i wyjęty 
ster. Jeśli bezpieczeństwo tego wymaga, w łodzi powinna stale przebywać wydzielona 
część obsady. Obsada łodzi może występować w innym niż załoga ubiorze. Ustalenie 
ubioru obsady należy do obowiązków sternika. 

13027. Po zachodzie słońca i przy złej pogodzie wszystkie łodzie, motorówki i pontony powinny 
być podniesione na pokład, z wyjątkiem tych, które utrzymują komunikację z lądem. 

13028. Postój łodzi przy trapie okrętu jest dozwolony tylko podczas wsiadania do nich 
i wysiadania z nich pasażerów, a także w czasie przyjmowania i przekazywania na okręt 
przesyłek. Podczas oczekiwania na miejsce przy trapie, łodzie powinny utrzymywać się na 
trawersie okrętu lub za jego rufą. Przy silnym wietrze i wysokiej fali sternik może poprosić 
o podanie z okrętu holu łodziowego. Miejsce i sposób cumowania łodzi przy burcie okrętu 
określa zastępca dowódcy okrętu, w zależności od stanu pogody. 

13029. Każdej łodzi przydziela się odpowiedni sygnał zawezwawczy, który powinna znać cała 
obsada. Po podniesieniu sygnału zawezwawczego na okręcie, łódź powinna 
w najkrótszym czasie powrócić do jego burty. 
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13030. Każda łódź powinna nosić numer taktyczny bądź nazwę swojego okrętu.  
Oprócz wymienionych oznaczeń, łodzie powinny być odpowiednio ponumerowane: jeśli 
należą do lewej burty – liczbami parzystymi, a do prawej – nieparzystymi. Powyższe 
oznaczenia oddziela się od numeru taktycznego lub nazwy okrętu myślnikiem. Łodzie 
żaglowe powinny nosić na swych żaglach numer taktyczny swojego okrętu, a po myślniku 
- również cyfrę wskazującą przynależność do danej burty. Oznakowanie umieszcza się  
na kadłubie łodzi, po prawej i lewej burcie, w części dziobowej. Łódź oznakowuje się 
również na tylnicy, z prawej i lewej strony steru, tak, aby oznakowanie zawsze znajdowało 
się powyżej lustra wody. Oznakowanie żagli powinno być wykonane z materiału  
w czarnym kolorze. Wymiary i kolory oznakowań są następujące: na kadłubach 12,  
a żaglach 35 cm; kolor biały na tle stalowym, a czarny - na białym. Szczegółowe ustalenia 
dotyczące oznakowania łodzi wydaje dowódca zespołu okrętów. 

13031. Okręt w ruchu powinien być przygotowany do spuszczenia łodzi na wodę, na wypadek 
alarmu „Człowiek za burtą”. Podczas przygotowania łodzi należy sprawdzić 
funkcjonowanie urządzeń podnośnych oraz ukompletowanie łodzi i szczelność jej dna. 
Obsada łodzi przed spuszczeniem na wodę powinna nałożyć kombinezony ochronne 
lub pasy (kamizelki) asekuracyjne. 
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ROZDZIAŁ 14 STAN SANITARNY OKRĘTU I OCHRONA ZDROWIA  

14.1. Ochrona zdrowia załogi 

14000. Zadania ochrony zdrowia załogi realizuje się poprzez terminowe kontrole lekarskie  
i szczepienia ochronne, zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnohigienicznych, 
właściwe wyżywienie i umundurowanie, a także profilaktykę zdrowotną.  

14001. Dowódca działu zdrowia (osoba funkcyjna odpowiedzialna za stan zdrowia załogi) składa 
dowódcy okrętu okresowe meldunki o stanie sanitarnym okrętu i zdrowiu jego załogi, 
których częstotliwość określa jego przełożony.  

14002. Przestrzeganie przepisów dotyczących stanu sanitarnego okrętu i ochrony zdrowia  
oraz wytycznych w tym zakresie jest obowiązkiem każdego członka załogi. Za czystość 
okrętu i przestrzeganie organizacji żywienia załogi odpowiada zastępca dowódcy okrętu, 
natomiast za stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń okrętowych i higienę osobistą 
podwładnych - bezpośredni przełożeni.  

14003. W czasie pobytu okrętu na morzu - w miarę możliwości i potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz 
w tygodniu - należy zapewnić załodze kąpiel.  Personel kuchenny powinni korzystać  
z natrysku zarówno przed, jak i po zakończeniu pracy. Załodze wykonującej prace 
uciążliwe należy zapewnić kąpiel w ciepłej wodzie, zaraz po ich zakończeniu (zejściu  
z wachty).  

14004. Pomieszczenia okrętowe powinny być systematycznie wentylowane zarówno  
przez otwarte włazy i iluminatory, jak i regularne uruchamianie wentylacji ogólnookrętowej.  
Pomieszczenia mieszkalne wentyluje się po pobudce, przed spożywaniem posiłków  
oraz przed zarządzeniem ciszy nocnej.  

14005. Dopuszcza się organizowanie kąpieli dla załogi w wyznaczonych akwenach i na otwartym 
morzu. Kąpielą załogi kieruje osoba wyznaczona przez dowódcę okrętu. Temperatura 
wody podczas kąpieli nie powinna być niższa od 18°C. Przed rozpoczęciem kąpieli,  
na pokładzie, przygotowuje się koła ratunkowe z rzutkami. Przy burcie, przy której odbywa 
się kąpiel, powinien manewrować okrętowy środek pływający wyposażony w dodatkowe 
środki ratunkowe. Należy także wyznaczyć osoby zabezpieczające kąpiel. Kąpiącym się 
nie wolno odpływać poza okrętowy środek pływający oraz głośno zachowywać się. 
Kąpiący muszą mieć na sobie prawidłowo zawiązane pasy ratunkowe. 

14006. Jeżeli na okręcie występują insekty lub gryzonie, to przeprowadza się dezynsekcję 
(deratyzację). Tryb i sposób wykonania tych zabiegów określają oddzielne przepisy.  
Nadzór nad zwalczaniem insektów i gryzoni na okręcie sprawuje dowódca działu zdrowia, 
a na okrętach, gdzie brak takiego etatu - lekarz zespołu okrętów. 

14.2. Woda do picia i przygotowanie posiłków 

14007.  Woda do picia powinna być pod stałym nadzorem sanitarnym. Zbiorniki na wodę do picia 
podlegają okresowym przeglądom, malowaniu (cementowaniu), a w razie potrzeby 
odkażaniu. Węże do pobierania wody do picia powinny być oznakowane, odpowiednio 
utrzymane i przechowywane w czystości. Używanie tych węży do innych celów jest 
zabronione. Zawory łączące system wody słodkiej z innymi systemami okrętowymi 
powinny być zamknięte i zaplombowane. Otwarcie tych zaworów może nastąpić tylko  
za zezwoleniem dowódcy działu (dowódcy pionu eksploatacji). Na zawory 
odpowietrzające zbiorniki wody słodkiej zakłada się odpowiednie filtry zabezpieczające 
przed skażeniami. 

14008. Woda do picia przechowywana w zbiornikach okrętowych podlega badaniom 
laboratoryjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Pobieranie próbek 
wody  
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i dostarczanie ich do badań należy do obowiązków dowódcy działu zdrowia (osoby 
funkcyjnej).  

14009. Na okręcie, gdzie nie występują osoby funkcyjne odpowiedzialne za działy zdrowia  
i kwatermistrzowski nadzór nad żywieniem załogi sprawuje zastępca dowódcy okrętu. 

14010. Kuchnia okrętowa powinna być utrzymana w czystości i porządku.  
Osoby funkcyjne biorące udział w procesie przygotowania i wydawania posiłków muszą 
posiadać odpowiednie badania lekarskie. Personel kuchni obowiązuje ubiór przewidziany 
dla kucharzy.  

14011. Prawo wstępu do kuchni okrętowej, poza personelem kuchennym, mają osoby 
wyznaczone przez dowódcę okrętu. 

14012. Skargi na wyżywienie powinny być niezwłocznie przedstawione zastępcy dowódcy okrętu 
i rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie.  

14013. Organizację prac pomocniczych przy przyrządzaniu posiłków (np. obieranie ziemniaków) 
ustala zastępca dowódcy okrętu.  

14014. Na okrętach, na których nie występuje dowódca działu zdrowia, jakość przyrządzonych 
posiłków sprawdza lekarz zespołu z takim wyliczeniem, aby każdy okręt był sprawdzony 
co najmniej raz w dekadzie. Opinie o jakości posiłku i stanie sanitarnym kuchni lekarz 
zespołu powinien wpisać do książki pracy kierownika stołówki żołnierskiej. 

14.3. Przeglądy lekarskie i pomoc lekarska 

14015. Przed i po wykonaniu długotrwałych rejsów (misji), po zakończeniu służby bojowej,  
a także w innych przypadkach, dyktujących taką konieczność przeprowadza się 
dodatkowe przeglądy lekarskie załogi. 

14016. W razie wykonywania zadań w rejonach, w których istnieje możliwość zarażenia się 
chorobą zakaźną zagrażającą zdrowiu załogi przeprowadza się na rozkaz dowódcy 
Marynarki Wojennej - dodatkowe szczepienia ochronne. 

14017. O nagłym zachorowaniu lub wypadku członek załogi obowiązany jest zameldować 
bezpośredniemu przełożonemu lub służbie dyżurnej, po czym powinien być skierowany 
na badania ambulatoryjne.  

14018.  Podczas pobytu na morzu na wniosek lekarza, chorzy mogą być zwolnieni od wszystkich 
zajęć i prac bądź tylko od tych, które mają zasadniczy wpływ na przebieg leczenia.  
Czas zwolnienia od zajęć, a także termin leczenia szpitalnego wszystkich członków załogi 
podaje się w rozkazie dziennym dowódcy okrętu (dowódcy zespołu).  

14019. W porcie zagranicznym na leczenie szpitalne wyokrętowuje się członków załogi,  
na wniosek lekarza. Decyzję taką każdorazowo podejmuje d.o. 
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ROZDZIAŁ 15 ZWALNIANIE ZAŁOGI NA LĄD 

15.1. Zwalnianie żołnierzy zawodowych na ląd 

15000. Zejście z okrętu może nastąpić tylko za zgodą dowódcy okrętu. Wymienione osoby 
funkcyjne mogą wstrzymać na czas określony zejście podległej kadry na ląd, jeśli warunki 
służby tego wymagają. Kadra może zejść z okrętu po zakończeniu zajęć i prac, a w dni 
wolne od zajęć - według ustaleń dowódcy okrętu. Zejście na ląd może nastąpić  
po zgłoszeniu ubycia służbie dyżurnej. Przed zejściem z okrętu stojącego na kotwicy 
załoga powinna być poinformowana o sposobie powrotu na jego pokład. Na zejście 
zastępcy dowódcy okrętu na ląd wyraża zgodę dowódca okrętu. Dowódcę okrętu zwalnia 
jego bezpośredni przełożony. Zasady zwalniania na ląd zaokrętowanych oficerów  
i podoficerów sztabu ustala szef sztabu.  

15001. Załoga zwolniona na ląd powinna przybyć na okręt zgodnie z czasem rozpoczęcia zajęć 
ustalonym przez dowódcę okrętu. O swoim przybyciu na okręt melduje służbie dyżurnej. 
Jeśli sytuacja tego wymaga, dowódca okrętu może zarządzić stawienie się załogi na okręt 
w dniu wolnym od zajęć. W tym wypadku powinien wcześniej określić, kto spośród załogi, 
poza składem służby dyżurnej, w jakim czasie i w jakim celu ma przybyć na okręt. 

15.2. Zwalnianie na ląd marynarzy rezerwy i zasadniczej służby wojskowej 

15002. Marynarzy zwalnia się na ląd w czasie wolnym, zgodnie z podziałem na burty.  
Ilość zwalnianych marynarzy ustala dowódca okrętu z takim wyliczeniem, aby pozostała 
na okręcie załoga zapewniła bezpieczny postój okrętu oraz utrzymanie nakazanej 
gotowości bojowej, określonej w odrębnych dokumentach. Zasady wychodzenia 
marynarzy na przepustki jednorazowe reguluje Regulamin Ogólny SZ RP. W razie 
uchybień w służbie d.o. ma prawo wstrzymać marynarzowi korzystanie z uprawnień 
wynikających z przepustki stałej. Marynarze nie mogą schodzić na ląd w dniu objęcia 
służby. Dowódcy działów (pionów) i b.o. mają prawo wydawać przepustki jednorazowe, 
uprawniające marynarzy do przebywania poza garnizonem. 

15003. Na 15 minut przed zejściem z okrętu oficer dyżurny okrętu (zespołu) zarządza zbiórkę 
wychodzących na ląd, jeśli występują w mundurach, po czym sprawdza ich wygląd 
zewnętrzny oraz znajomość zasad zachowania się w miejscach publicznych, a gdy okręt 
stoi na kotwicy - zapoznaje marynarzy ze sposobem powrotu na jego pokład.  
Jeśli oficer dyżurny nie ma zastrzeżeń, zezwala wychodzącym na ląd na zejście z okrętu.  

15004. Marynarze mogą wychodzić na ląd w ubiorach cywilnych. 

15005. Powracający z lądu marynarze meldują swoje przybycie służbie dyżurnej okrętu (zespołu), 
który dokonuje odpowiednich adnotacji w książce ewidencji wychodzących z okrętu. 
Powracający z lądu marynarze zobowiązani są zameldować służbie dyżurnej  
i bezpośrednim przełożonym o wszystkich zajściach na lądzie, jak również o zwróconych 
im uwagach. O spóźnionych i nieobecnych służba dyżurna melduje dowódcy okrętu  
i oficerowi dyżurnemu zespołu.  

15006. Jeśli powracający z lądu nie zastaną swego okrętu w porcie, powinni niezwłocznie 
zameldować się u oficera dyżurnego zespołu w celu otrzymania odpowiednich dyspozycji. 

15.3. Urlopy 

15007. Załoga wykorzystuje urlopy przez cały rok, zgodnie z rocznym planem urlopów.  
Wnoszone do planu poprawki podaje się wcześniej do wiadomości zainteresowanych 
członków załogi. Plan urlopów dowódców okrętów i ich zastępców sporządza dowódca 
zespołu. 
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15008. Oficerowie i podoficerowie wyjeżdżający na urlop powinni przekazać protokolarnie swoje 
obowiązki osobom zastępującym bądź osobom wyznaczonym doraźnie przez właściwych 
dowódców. Przekazanie obowiązków ogłasza się w rozkazie dowódcy okrętu 

15009. Za przygotowanie marynarzy do wyjazdu na urlop odpowiadają bezpośredni przełożeni, 
którzy powinni zadbać o terminowe wystawienie dokumentów podróży. Marynarzy, jeśli 
występują w mundurach, zwalnia się na urlop na tych samych zasadach, jakie obowiązują 
podczas ich zwalniania na ląd. 

15010. Członkowie załogi meldują swój powrót z urlopu bezpośrednim przełożonym. 
Powracających marynarzy rezerwy i zasadniczej służby wojskowej służba dyżurna 
odnotowuje w książce ewidencji wychodzących z okrętu. Przybywający z urlopu osobiście 
rozliczają się z pobranych dokumentów podróży. 
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ROZDZIAŁ 16 BUDOWA I REMONT OKRĘTU 

16000. Z chwilą rozpoczęcia budowy okrętu powołuje się grupę organizacyjno-przygotowawczą, 
zadaniem której jest nadzorowanie wykonywanych prac oraz uczestniczenie w odbiorach.  
Skład tej grupy zależy od wyporności i przeznaczenia budowanego okrętu. W skład tej 
grupy wchodzą: dowódca okrętu, zastępca dowódcy okrętu, dowódcy pionów (działów) 
okrętowych i bosman okrętowy. Do prób odbiorczych okręt powinien przystąpić  
z uzupełnioną i odpowiednio przeszkoloną załogą. Jeżeli jest to nowy typ okrętu próby 
przeprowadza obsada stoczni, a załoga okrętu uczestniczy, jako obserwator oraz może 
wchodzić w skład komisji odbiorczej. 

16001. Termin przekazania Marynarce Wojennej nowo zbudowanego okrętu uzależniony jest  
od wyników prób stoczniowych na morzu. W celu przyjęcia okrętu powołuje się komisję 
odbiorczą. Zasady powoływania i prace tej komisji określają odrębne przepisy.  

16002. Podczas prób zdawczo-odbiorczych zarówno uzbrojenie, jak i wszystkie urządzenia 
okrętowe powinny być obsługiwane przez specjalistów wykonawcy, a nadzorowane  
przez członków komisji odbiorczej i załogę okrętu. Próby zdawczo-odbiorcze prowadzi się 
zgodnie z harmonogramem prób, którymi kieruje przewodniczący komisji zdawczej. 
Komisja odbiorcza kończy swą działalność z chwilą podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego. Po podpisaniu protokołu nowo zbudowany okręt przechodzi  
w podporządkowanie MW.  

16003. Załogę na okręt pozyskany z innego państwa formuje się z takim wyprzedzeniem,  
aby do czasu przyjęcia okrętu zapewnić jej wymagane przeszkolenie. Okręt przyjmuje się  
na podstawie prób zdawczo-odbiorczych, prowadzonych w porcie i na morzu. 
Harmonogram wymienionych prób nadzoruje specjalna komisja odbiorcza określona  
w warunkach umowy przez zamawiającego.  

16004. Pierwsze podniesienie bandery wojennej jest równoznaczne z wcieleniem okrętu  
do składu sił Marynarki Wojennej. 

16005. Przed skierowaniem okrętu do remontu zapoznaje się załogę z zakresem prac 
remontowych, a także z przepisami obowiązującymi w czasie remontu.  
Szczególnie dokładnie należy zapoznać załogę z warunkami bezpieczeństwa  
oraz przepisami przeciwpożarowymi, porządkowymi i sanitarnymi, obowiązującymi  
na terenie zakładu remontowego (produkcyjnego).  

16006. Przed rozpoczęciem remontu przygotowuje się załogę do walki z wodą i pożarem  
w warunkach zakładu remontowego. Za organizację i przeprowadzenie ćwiczenia 
przeciwpożarowego odpowiedzialny jest wykonawca. 

16007. W czasie remontu okrętu wszystkie zamierzenia organizacyjno-szkoleniowe należy 
realizować tak, aby zapewnić terminowe wykonanie prac remontowych.  

16008. Odbiór wyremontowanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeprowadzają osoby 
funkcyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór końcowy przeprowadza komisja 
odbiorcza, na podstawie prób zdawczo-odbiorczych, prowadzonych zarówno w porcie,  
jak i na morzu. Próby zdawczo-odbiorcze prowadzi się zgodnie z programem prób, 
opracowanym przez zakład remontowy i uzgodnionym ze zleceniodawcą.  
Za terminowe przygotowanie okrętu do prób odpowiada zakład remontowy, a za jego 
gotowość do wyjścia na morze - dowódca okrętu. Po zakończeniu prac remontowych  
i wykonaniu prób, komisja odbiorcza podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy.  

16009. Remont dokowy może być prowadzony oddzielnie lub równolegle z innym rodzajem 
remontu. Przed zadokowaniem okrętu dowódca działu elektromechanicznego (pionu 
eksploatacji) powinien sprawdzić przygotowanie doku do dokowania zgodnie z planem 
dokowania. Za ochronę fizyczną okrętu stojącego na doku odpowiada dowódca okrętu. 
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ROZDZIAŁ 17 BAZY BRZEGOWE I PŁYWAJĄCE 

17000. Załogi okrętów mogą być zakwaterowane w bazie brzegowej lub na bazie pływającej.  
Wymienione bazy, poza odpowiednimi warunkami mieszkalnymi, powinny zapewnić 
załogom właściwe warunki służbowe, szkoleniowe, sanitarno-higieniczne i gospodarcze.  

17001. Baza brzegowa wraz z całym wyposażeniem podlega dowódcy zespołu okrętów.  
Jeśli etat zespołu nie przewiduje komendanta bazy, dowódca zespołu powierza jego 
obowiązki jednemu z dowódców okrętów lub oficerowi sztabu. 

17002. Podczas przebywania w bazie załogi podlegają dowódcom okrętów, a w sprawach 
porządkowych – komendantowi bazy. 

17003. Za organizację służby i życia w bazie, a także za utrzymanie porządku na jej terenie 
odpowiada dowódca zespołu.  

17004. Załodze każdego okrętu przydziela się osobne pomieszczenia mieszkalne, służbowe  
i gospodarcze oraz rejon sprzątania codziennego i generalnego. Plan rozmieszczenia 
załóg w bazie oraz plan przydziału rejonów sprzątania zatwierdza dowódca zespołu.  

17005. Za właściwe użytkowanie pomieszczeń, jak również za utrzymanie porządku  
w przydzielonym rejonie odpowiada dowódca okrętu.  

17006. Czynności załóg na wypadek pożaru w bazie brzegowej określa oddzielna instrukcja, 
zatwierdzona przez dowódcę zespołu. 

17007. Służbę dyżurną w bazie brzegowej pełnią członkowie zakwaterowanych załóg, zgodnie 
z ustaleniami dowódcy zespołu.  

17008. Po wyjściu okrętów na morze pozostający w bazie brzegowej członkowie załóg podlegają 
oficerowi dyżurnemu zespołu. Jeśli nie wydano innych zarządzeń, wyznacza się ich  
do pełnienia służby dyżurnej i wykonywania prac na terenie bazy. Wykaz osób 
pozostających w bazie dowódca okrętu powinien pozostawić oficerowi dyżurnemu 
zespołu.  

17009. Przed wyjściem okrętu na morze pomieszczenia mieszkalne, służbowe i gospodarcze 
powinny być zamknięte i zaplombowane, a klucze zdane na przechowanie oficerowi 
dyżurnemu zespołu. Jeśli załogi opuszczają bazę w trybie alarmowym, pozostawione 
pomieszczenia zamyka i plombuje oficer dyżurny zespołu. O zamknięciu i zaplombowaniu 
pomieszczeń oficer dyżurny dokonuje adnotacji w książce meldunków. 

17010. Przed powrotem okrętu do miejsca stałej dyslokacji dowódca okrętu powinien przekazać 
do sztabu zespołu zamówienie dotyczące uzupełnienia zapasów oraz napraw uzbrojenia  
i sprzętu technicznego. Kolejność uzupełniania zapasów na okrętach określa dowódca 
zespołu. Dowódca okrętu powinien zapewnić sprawne przyjęcie zapasów i nie dopuścić 
do przestoju środków transportu.  

17011. Organ zaopatrujący dostarcza na okręty zapasy zgodnie z obowiązującymi normami 
należności i według zamówień dowódcy okrętu (zespołu) własnymi środkami transportu.  
Za pełne, sprawne i terminowe zaopatrzenie okrętów odpowiada szef organu 
zaopatrującego. 

17012. Powyższe ustalenia odnoszą się również do okrętów dyslokowanych w miejscach 
czasowego bazowania. 
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ROZDZIAŁ 18 SŁUŻBA OKRĘTOWA 

18.1. Zasady ogólne 

18000. W skład służby okrętowej wchodzi: służba dyżurna i wachtowa. Zadaniem służby 
okrętowej jest utrzymanie okrętu w nakazanym stanie gotowości, a także: 

a) kierowanie tokiem życia załogi, zgodnie z obowiązującym porządkiem dnia; 

b) obsługiwanie systemów i urządzeń okrętowych oraz nadzorowanie bezpieczeństwa 
pływania i postoju; 

c) utrzymywanie łączności wewnętrznej i zewnętrznej; 

d) nadzór nad utrzymaniem porządku na okręcie oraz dopilnowanie przestrzegania  
przez załogę przepisów okrętowych.  

Zadania służby okrętowej określa dowódca zespołu, w zależności od przeznaczenia 
okrętu i warunków jego bazowania. 

18001. Służbę okrętową mogą pełnić tylko te osoby, które na podstawie zdanego egzaminu, 
zostały dopuszczone rozkazem dowódcy zespołu (okrętu) do jej pełnienia.  

18002. Osoby pełniące służbę okrętową w zależności od wykonywanych obowiązków, powinny 
znać: organizację służby okrętowej, środki do walki z wodą i pożarem, zasady otwierania  
i zamykania włazów (luków), systemy wentylacji i klimatyzacji oraz przepisy dotyczące ich 
obsługi, organizację łączności wewnętrznej i zewnętrznej, sygnały alarmowe  
oraz obowiązki zawarte w instrukcjach służby okrętowej.  

18003. Za przygotowanie podwładnych do pełnienia służby okrętowej odpowiadają bezpośredni 
przełożeni. Instruktaże do pełnienia służb prowadzą osoby funkcyjne, wyznaczone  
przez dowódcę zespołu (okrętu). 

18004. Na co dzień służba okrętowa występuje w ubiorze ćwiczebnym, a w czasie uroczystości 
oraz postoju okrętu w obcym porcie - w ubiorze służbowym. Osoby pełniące służbę 
okrętową powinny być wyposażone: 

a) oficer dyżurny okrętu i pomocnik - w gwizdek oficerski; 

b) oficer wachtowy - w lornetkę i gwizdek oficerski; 

c) wachtowy przy trapie – gwizdek bosmański. Po zachodzie słońca wachtowy  
przy trapie zakłada kamizelkę ratunkową. 

18005. Oficer dyżurny zespołu okrętów i jego pomocnik występują w ubiorze służbowym zgodnie 
z Regulaminem Ogólnym SZ RP. 

18006. Nikt ze składu służby okrętowej nie ma prawa samowolnie opuścić swego stanowiska.  
Po zarządzeniu wyższego stanu gotowości bojowej lub ćwiczenia ogólnookrętowego, 
osoby pełniące służbę okrętową wykonują czynności wpisane w rozkłady okrętowe,  
lecz nie mogą być kierowana do innych zajęć i prac.  

18007. Samowolne zamiany lub zastępstwa podczas pełnienia służby okrętowej są zabronione. 

18.2. Służba dyżurna 

18.2.1. Ogólne zasady pełnienia służby dyżurnej 

18008. Organizację i skład służby dyżurnej w zespole i na okrętach określa dowódca zespołu.  
Do pełnienia służby dyżurnej członków załogi wyznacza się w rozkazie dziennym 
dowódcy okrętu lub dowódcy zespołu, z wyprzedzeniem określonym w Regulaminie 
Ogólnym SZ RP.  
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18009. Gdy sytuacja tego wymaga, dowódca okrętu może wystawić dodatkowo na okręcie, 
nabrzeżu (doku) wachtę lub grupę marynarzy z bronią.  

18010. Na okrętach w ruchu, gdzie równolegle pełni się służbę dyżurną i wachtę, oficer dyżurny 
(podoficer dyżurny) podlega oficerowi wachtowemu. 

18011. Za organizację i jakość pełnienia służby dyżurnej w zespole odpowiada szef sztabu 
zespołu, a na okręcie - zastępca dowódcy okrętu.  

18012. Służbę dyżurną w zespole okrętów pełnią wyznaczeni przez dowódcę zespołu oficerowie  
i podoficerowie. Plan pełnienia służby dyżurnej w zespole okrętów sporządza szef sztabu 
zespołu. 

18013. Do pełnienia służby dyżurnej na okręcie wyznacza się całą załogę, z wyjątkiem dowódcy 
okrętu, zastępcy dowódcy okrętu i lekarza i jeżeli warunki na to pozwalają bosmana 
okrętowego. 

18014. Plan pełnienia służby dyżurnej na dany miesiąc sporządza zastępca dowódcy okrętu.  
Jeżeli na okręcie pełniona jest służba w poszczególnych działach (pionach) to plany tych 
służb opracowują dowódcy działów (pionów) i przekazują z.d.o.  

18015. Odprawę służby dyżurnej przeprowadza oficer dyżurny zespołu, obejmujący służbę  
w danym dniu. Czas, miejsce i porządek odprawy określa dowódca zespołu. W odprawie 
uczestniczy cały skład nowowstępującej służby. W czasie postoju okrętu poza m.s.d. 
odprawę służby dyżurnej przeprowadza oficer dyżurny okrętu, zgodnie z ustaleniami 
dowódcy okrętu. 

18016. Służba dyżurna może na zmianę odpoczywać (spać), do 4 godzin, od capstrzyku  
do pół godziny przed pobudką. Odpoczywający mogą się rozebrać.  

18017. Po zdaniu służby pełnionej w systemie 24 godzinnym zwalnia się z zajęć służbowych.  

18018. Załodze pełniącej wachtę do czwartej rano należy wydłużyć odpoczynek, co najmniej  
o godzinę. 

18.2.2. Oficer dyżurny zespołu okrętów 

18019. Oficer dyżurny zespołu okrętów podlega bezpośrednio dowódcy zespołu. Oficerowi 
dyżurnemu zespołu podlegają wszystkie służby, pełnione w zespole w danym dniu. 

18020. Oficer dyżurny zespołu odpowiada za: 

a) bezpieczeństwo postoju okrętów; 

b) terminową realizację zadań wynikających z porządku dnia; 

c) utrzymanie porządku na okrętach i nabrzeżach; 

d) właściwe funkcjonowanie podległych służb.  

18021. Podczas przyjmowania służby oficer dyżurny powinien zapoznać się z rozliczeniem 
bojowym, zadaniami przewidzianymi do wykonania, a także z poleceniami wydanymi 
przez dowódcę zespołu i ich realizacją. Powinien też sprawdzić funkcjonowanie systemu 
łączności oraz aktualność sygnałów alarmowych. 

18022. Przekazanie służby oficera dyżurnego zespołu (okrętu) następuje po odprawie służby  
oraz po otrzymaniu meldunków o objęciu obowiązków przez cały skład podległej służby.  
Zdanie i objęcie służby obaj oficerowie meldują dowódcy zespołu (okrętu) lub jego 
zastępcy. Objęcie służby oficer dyżurny okrętu melduje nadrzędnej służbie dyżurnej. 

18023. Oficer dyżurny zespołu okrętów jest zobowiązany: 

a) kierować przechodzeniem zespołu na nakazaną gotowość bojową, do czasu przybycia 
dowódcy zespołu lub szefa sztabu; 
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b) nadzorować realizację porządku dnia oraz przestrzeganie zarządzonego w zespole 
ubioru; 

c) kontrolować porządek na okrętach i nabrzeżach oraz czystość wód w basenie 
portowym; 

d) sprawdzać, co najmniej raz w dzień i raz w nocy, prawidłowość pełnienia służby 
dyżurnej na każdym okręcie; 

e) znać rozliczenie bojowe zespołu; 

f) meldować niezwłocznie dowódcy zespołu o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach; 

g) kierować stan osobowy zespołu do zajęć poza miejsce stałego bazowania, jeśli 
wynika to z zarządzeń lub poleceń, oraz zapoznać ich ze sposobem alarmowego 
odwołania na okręty; 

h) utrzymywać stałą łączność z oficerem operacyjnym oraz składać mu przewidziane  
w organizacji służby meldunki; 

i) nadzorować pracę grup cumowniczych podczas wychodzenia okrętów z portu  
i wchodzenia ich do portu; 

j) kierować sztormowym zabezpieczeniem postoju okrętów w porcie; 

k) w razie zaistnienia pożaru organizować ratowanie ludzi, sprzętu i dokumentów  
oraz kierować jego likwidacją do chwili przybycia straży pożarnej; 

l) sprawdzać jakość przyrządzanych posiłków w miejscu żywienia załogi;  

m) złożyć, przy pierwszym spotkaniu, dowódcy zespołu i jego przełożonym meldunek  
o przebiegu służby. 

18.2.3. Pomocnik oficera dyżurnego zespołu okrętów 

18024. Pomocnik oficera dyżurnego zespołu okrętów podlega bezpośrednio oficerowi dyżurnemu 
zespołu. Pomocnikowi oficera dyżurnego zespołu podlegają wszystkie służby okrętowe 
pod względem obrony przeciwawaryjnej. 

18025. Pomocnik oficera dyżurnego zespołu odpowiada za: 

a) bezpieczeństwo postoju okrętów; 

b) gotowość służb okrętowych do walki o żywotność okrętu; 

c) stan dokumentów oficera dyżurnego zespołu. 

18026. Podczas przyjmowania służby pomocnik oficera dyżurnego zespołu powinien zapoznać 
się ze stanem technicznym poszczególnych okrętów, zwłaszcza ze sprawnością 
systemów do walki z wodą i pożarem. Powinien też zapoznać się z planem treningów 
prowadzonych ze służbami i grupami awaryjnymi. Pomocnik oficera dyżurnego zespołu 
przebywa w pomieszczeniu oficera dyżurnego zespołu lub na okręcie, jeśli sytuacja tego 
wymaga. 

18027. Pomocnik oficera dyżurnego zespołu okrętów jest zobowiązany: 

a) kontrolować, co najmniej raz w dzień i raz w nocy, prawidłowość pełnienia służby  
na poszczególnych okrętach oraz gotowość systemów do walki z wodę i pożarem; 

b) meldować oficerowi dyżurnemu zespołu o niedociągnięciach mających wpływ  
na bezpieczeństwo postoju okrętów; 

c) nadzorować utrzymanie należytego porządku na okrętach i nabrzeżach,  
a także czystość wód w basenach portowych; 
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d) w wypadku pożaru lub awarii na okręcie zespołu, wspomagać kierowanie 
czynnościami załogi do czasu przybycia dowódcy okrętu lub dowódcy działu (pionu 
eksploatacji). 

18.2.4. Oficer dyżurny okrętu 

18028. Oficer dyżurny okrętu podlega bezpośrednio zastępcy dowódcy okrętu, a pod względem 
służby - oficerowi dyżurnemu zespołu. Oficerowi dyżurnemu okrętu podlegają wszystkie 
służby okrętowe.  

18029. Oficer dyżurny okrętu odpowiada za: 

a) bezpieczeństwo postoju okrętu; 

b) funkcjonowanie podległych służb; 

c) prawidłową obsługę urządzeń i systemów ogólnookrętowych; 

d) porządek na okręcie i nabrzeżu; 

e) terminową realizację porządku dnia; 

f) właściwe prowadzenie dokumentów służby dyżurnej.  

18030. Podczas przyjmowania służby oficer dyżurny okrętu powinien zapoznać się  
z obowiązującą gotowością bojową okrętu, z aktualnie uruchomionymi urządzeniami 
okrętowymi, sposobem zacumowania lub zakotwiczenia okrętu, z planem zajęć, 
poleceniami przełożonych i ich realizacją, prognozą pogody, miejscem pobytu okrętowych 
środków pływających, a także z zarządzonym ubiorem. Powinien też sprawdzić łączność  
z oficerem dyżurnym zespołu. 

18031. Oficer dyżurny okrętu jest zobowiązany: 

a) kierować przechodzeniem okrętu na wprowadzony stan gotowości bojowej do czasu 
przybycia dowódcy okrętu lub jego zastępcy; 

b) kierować realizacją porządku dnia oraz nadzorować przedsięwzięcia wynikające  
z planu szkolenia; 

c) wpuszczać na okręt osoby postronne oraz nadzorować wejście i zejście z okrętu 
zwiedzających; 

d) znać stan załogi oraz liczbę osób postronnych przebywających na okręcie; 

e) znać rozliczenie bojowe oraz miejsce pobytu i sposób alarmowego odwoływania 
załogi, okrętowych środków pływających na okręt; 

f) prowadzić dziennik zdarzeń oraz nadzorować prowadzenie innych dokumentów  
przez podległą służbę; 

g) sprawdzić co najmniej raz w dzień i raz w nocy porządek na okręcie, w tym 
prawidłowość pełnienia służby i terminowość wybijania "szklanek" dzwonem 
okrętowym; 

h) nadzorować pracę urządzeń zapewniających odpowiednie warunki życia  
w pomieszczeniach okrętowych; 

i) meldować zastępcy dowódcy okrętu, a w razie jego nieobecności oficerowi dyżurnemu 
zespołu o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczny postój okrętu; 

j) ogłosić na okręcie, w wypadku pożaru lub awarii alarm pożarowy lub wodny i kierować 
czynnościami załogi do czasu przybycia swoich przełożonych; 
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k) kontrolować wygląd zewnętrzny marynarzy wychodzących na ląd w mundurach 
wyjściowych oraz udzielać instruktażu na temat zachowania się na lądzie,  
a także odnotowywać ich wyjście i powrót; 

l) meldować dowódcy okrętu i oficerowi zespołu o wypadkach i zdarzeniach; 

m) przedstawić, po zarządzeniu ciszy nocnej, oficerowi dyżurnemu zespołu wykaz załogi, 
która powinna przebywać na okręcie; 

n) nadzorować bezpieczeństwo postoju okrętu, zwłaszcza podczas wykonywania prac  
z otwartym ogniem oraz uzupełniania zapasów paliwa i amunicji; 

o) kierować sztormowym zabezpieczeniem postoju okrętu w porcie; 

p) kontrolować czystość wód przy okręcie oraz nie dopuścić do ich zanieczyszczenia 
przez załogę okrętu; 

q) witać przy trapie przełożonych; 

r) złożyć dowódcy okrętu i jego przełożonym, przy pierwszym spotkaniu, meldunek  
o przebiegu służby;  

s) utrzymywać łączność z oficerem dyżurnym zespołu oraz składać mu przewidziane 
w organizacji służby meldunki; 

t) przekazać na sygnał alarmu bojowego dziennik zdarzeń na GSD i zająć stanowisko 
zgodnie z rozkładem okrętowym; 

u) meldować objęcie i zdanie służby zastępcy dowódcy okrętu lub jego przełożonym. 

18032. Miejscem pełnienia służby oficera dyżurnego jest okręt. Pomieszczeniem wyznaczonym 
do pełnienia służby jest dyżurka okrętowa. Jeśli okręt nie dysponuje odpowiednim 
pomieszczeniem dla oficera dyżurnego, jego miejsce podczas pełnienia służby ustala 
dowódca okrętu. 

18033. Na jednostkach pływających o małych stanach etatowych załogi, w miejscu stałego 
bazowania, okrętową służbę dyżurną pełnią podoficerowie dyżurni okrętów, wyznaczeni 
spośród podoficerów i marynarzy. Podoficer dyżurny okrętu podlega bezpośrednio 
zastępcy dowódcy okrętu lub d.o., jeżeli funkcja z.d.o. nie występuje, a pod względem 
służby - oficerowi dyżurnemu zespołu. Podoficerowi dyżurnemu okrętu podlega służba 
okrętowa. 

18.2.5. Pomocnik oficera dyżurnego okrętu 

18034. Do pełnienia służby pomocnika oficera dyżurnego okrętu wyznacza się członków załogi 
zgodnie z planem służb, sporządzonym przez zastępcę dowódcy okrętu. Pomocnik 
oficera dyżurnego podlega oficerowi dyżurnemu okrętu. Pomocnikowi oficera dyżurnego 
podlegają dyżurni pomieszczeń oraz dyżurni specjaliści w działach (pionach) w zakresie 
bezpieczeństwa postoju okrętu. 

18035. Pomocnik oficera dyżurnego okrętu odpowiada za: 

a) terminowe zarządzenie przedsięwzięć wynikających z porządku dnia; 

b) utrzymanie porządku na pokładzie, nabrzeżu oraz w pomieszczeniach mieszkalnych 
i sanitarnych; 

c) stan dokumentów oficera dyżurnego okrętu. 

18036. Podczas przyjmowania służby pomocnik oficera dyżurnego okrętu powinien sprawdzić 
porządek na okręcie, zwłaszcza czystość węzłów sanitarnych, oraz zapoznać się  
z planem zajęć i zarządzonym ubiorem. Powinien też sprawdzić położenie włazów, luków  
i włazów na grodziach wodoszczelnych. Pomocnik oficera dyżurnego okrętu przebywa  
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w pomieszczeniu oficera dyżurnego lub w miejscu, gdzie jego obecność jest podyktowana 
potrzebami służby. 

18037. Pomocnik oficera dyżurnego okrętu jest zobowiązany: 

a) nadzorować realizację porządku dnia oraz przestrzeganie przez załogę przepisów 
okrętowych; 

b) sprawdzić co najmniej raz w dzień i raz w nocy prawidłowość wykonywania 
obowiązków przez służbę okrętową, położenie włazów, luków i włazów na grodziach 
wodoszczelnych oraz porządek na okręcie; 

c) sprawdzić pomieszczenia, w których wykonywano prace remontowe, zarówno  
pod względem porządku, jak i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

d) kontrolować wydawanie posiłków załodze oraz porządek w mesach i pomieszczeniach 
mieszkalnych po ich spożyciu; 

e) zarządzać zmiany marynarzy pełniących wachtę przy trapie; 

f) prowadzić ewidencję załogi wychodzących na ląd i powracających z lądu; 

g) sprawdzać stan zacumowania okrętu, położenie i czystość trapu, a także porządek  
okrętowy; 

h) zabezpieczyć na sygnał alarmu bojowego, dokumenty służby dyżurnej, zamknąć 
pomieszczenie oficera dyżurnego okrętu i zająć stanowisko zgodnie z rozkładem 
okrętowym. 

18.2.6. Dyżurny specjalista 

18038. Dyżurnych specjalistów w działach (pionach) wyznacza się spośród członków załogi.  
Stan liczebny dyżurnych specjalistów uzależniony jest od klasy okrętu (np. dyżurny działu 
rakietowo-artyleryjskiego, dyżurny działu broni podwodnej, dyżurny motorzysta, dyżurny 
drenażysta i dyżurny elektryk). Pod względem służby dyżurni specjaliści podlegają 
oficerowi (podoficerowi) dyżurnemu okrętu, a w zakresie specjalistycznym - dowódcom 
działów (pionów). 

18039. Dyżurny specjalista odpowiada za: 

a) obsługę urządzeń i systemów oraz usuwanie drobnych niesprawności; 

b) utrzymanie środków do walki o żywotność okrętu w gotowości do użycia; 

c) utrzymanie porządku na podległych stanowiskach bojowych; 

d) prowadzenie dokumentów przewidzianych w organizacji służby. 

18040. Podczas przyjmowania służby dyżurni specjaliści powinni zapoznać się ze sprawnością 
obsługiwanych urządzeń i systemów, stanem zapasów, pracami wykonywanymi w dziale 
(na okręcie) oraz z poleceniami przełożonych i ich realizacją. Dyżurni specjaliści 
przebywają w pomieszczeniach wyznaczonych przez dowódcę okrętu lub w miejscach, 
gdzie ich obecność jest podyktowana potrzebami służby. Dyżurni specjaliści wykonują 
obowiązki zgodnie z instrukcjami zatwierdzonymi przez dowódcę zespołu (okrętu).  
Po zarządzeniu alarmu zajmują stanowiska zgodnie z rozkładem okrętowym. 

18041. Na okrętach podwodnych dyżurni specjaliści: motorzysta, drenażysta i elektryk pełnią 
obowiązki podoficera dyżurnego w centrali na trzy zmiany w czasie postoju okrętu  
w porcie. 
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18.2.7. Dyżurny pomieszczenia 

18042. Dyżurnego pomieszczenia wyznacza się spośród załogi przydzielonej do danego 
pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Dyżurny pomieszczenia uczestniczy  
we wszystkich zajęciach. Po zarządzeniu ciszy nocnej kładzie się na odpoczynek ostatni. 
Dyżurny pomieszczenia podlega pomocnikowi oficera dyżurnego okrętu (podoficerowi 
dyżurnemu okrętu).  

18043. W odniesieniu do załogi dyżurny pomieszczenia odpowiada za: 

a) sprawne wykonywanie zarządzeń służby okrętowej; 

b) czystość i porządek w pomieszczeniu; 

c) przestrzeganie przepisów okrętowych. 

18044. Podczas przyjmowania służby dyżurny pomieszczenia powinien sprawdzić porządek  
w pomieszczeniu, ukompletowanie sprzętu do walki o żywotność okrętu oraz sprawność 
wszystkich urządzeń, w tym oświetlenia normalnego, zapasowego, dyżurnego  
i awaryjnego. 

18045. Dyżurny pomieszczenia jest zobowiązany: 

a) utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniu; 

b) meldować pomocnikowi oficera dyżurnego okrętu o zaistniałych wypadkach  
oraz o niesprawności urządzeń i systemów znajdujących się w pomieszczeniu; 

c) wykonywać funkcję bakowego; 

d) nadzorować otwieranie (zamykanie) włazów wodoszczelnych, włazów, luków  
i iluminatorów; 

e) nie zezwalać na wynoszenie z pomieszczenia bez zezwolenia przedmiotów 
stanowiących jego wyposażenie; 

f) sprawdzać oświetlenie pomieszczenia, zwłaszcza po wyjściu z niego załogi  
i po zarządzeniu ciszy nocnej; 

g) składać pomocnikowi oficera dyżurnego okrętu przewidziane w organizacji służby 
meldunki. 

18046. Jeśli zachodzi konieczność, dowódca okrętu może zarządzić dyżury także w innych 
pomieszczeniach okrętowych, zwłaszcza w sanitarnych i gospodarczych. Podległość 
dyżurnych oraz zakres ich obowiązków określają instrukcje okrętowe. 

18.2.8. Wachtowy przy trapie 

18047. Wachta przy trapie pełniona jest przez załogę w systemie trzy-zmiennym. Czas pełnienia 
wachty wynosi cztery godziny. W wyjątkowych sytuacjach np. niska temperatura czas ten 
może być skrócony. Wolna od wachty załoga uczestniczy w zajęciach okrętowych. 
Wachtowy przy trapie podlega bezpośrednio oficerowi (podoficerowi) dyżurnemu okrętu  
i odpowiada za: 

a) czystość trapu i jego prawidłowe zamocowanie; 

b) porządek w rejonie trapu, na pokładzie i nabrzeżu; 

c) obserwację otoczenia pod kątem bezpieczeństwa postoju okrętu. 

18048. Podczas przyjmowania służby wachtowy powinien skontrolować czystość trapu i jego 
zamocowanie, porządek w rejonie trapu, wyklarowanie bandery i znaków okrętowych,  
a także stan cum okrętu. Powinien także sprawdzić łączność z oficerem (podoficerem) 
dyżurnym okrętu. 
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18049. Wachtowy przy trapie jest zobowiązany; 

a) przebywać w rejonie trapu lub innym miejscu wyznaczonym do pełnienia tej służby; 

b) meldować oficerowi dyżurnemu o naruszeniu przepisów okrętowych w rejonie trapu, 
na pokładzie i nabrzeżu, a także o zagrożeniu bezpieczeństwa postoju okrętu; 

c) meldować oficerowi (podoficerowi) dyżurnemu o przybyciu (zejściu) na okręt osób 
postronnych oraz schodzącej z okrętu załodze; 

d) oddawać świst trapowy oficerom sił zbrojnych wchodzącym na okręt i schodzącym  
z okrętu; 

e) powiadomić oficera dyżurnego o przybyciu przełożonych, a także o pływających 
środkach zbliżających się do okrętu; 

f) sprawdzać pracę cum, wyklarowanie bandery i znaków okrętowych, a w nocy - palenie 
się świateł postojowych; 

g) utrzymywać porządek w rejonie trapu oraz sprawdzać, czy za burtą okrętu nie wiszą 
cumy lub zbędne przedmioty; 

h) w razie wypadnięcia człowieka za burtę, wyrzucić w jego rejon koło ratunkowe  
i ogłosić alarm „Człowiek za burtą” i obserwować miejsca akcji; 

i) wybijać „szklanki” (czas) dzwonem okrętowym. Po zarządzeniu alarmu bojowego, 
wachtowy przy trapie zajmuje stanowisko zgodnie z rozkładem okrętowym, jeśli nie 
otrzymał innych poleceń; 

j) meldować oficerowi dyżurnemu okrętu o podniesionych (zapalonych) sygnałach  
na punkcie redowym. 

18050. W niektórych sytuacjach okrętom stojącym przy jednym molo lub burta w burtę, wyznacza 
się marynarzy do pełnienia wachty na molo (nabrzeżu). Wachtę na molo (nabrzeżu) pełni 
się w systemie trzy-zmianowym, tak jak wachtę przy trapie. Wolni od wachty marynarze 
uczestniczą w zajęciach okrętowych. Wachtowy na molo (nabrzeżu) podlega 
bezpośrednio oficerowi dyżurnemu okrętów, a jeśli takiego nie ma - oficerowi dyżurnemu 
zespołu. Zakres odpowiedzialności i obowiązków wachtowego na molo (nabrzeżu) 
określają instrukcje okrętowe.  

18.3. Trębacz 

18051. Jeśli zachodzi konieczność, na okrętach nawodnych w składzie służby dyżurnej (wachty) 
występuje trębacz. Trębacz podlega oficerowi dyżurnemu, a w czasie ruchu okrętu -
oficerowi wachtowemu i na ich zarządzenie wykonuje sygnały na trąbce. Podczas 
przywitania i pożegnania przełożonych wchodzących na okręt i schodzących  
z okrętu trębacz zajmuje miejsce na głównym pokładzie, zgodnie z ustaleniami dowódcy 
okrętu. 
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ROZDZIAŁ 19 WACHTA  

19.1. Ogólne zasady pełnienia wacht 

19000. Wachta jest rodzajem służby okrętowej. Wachtę zarządza się wówczas, gdy istnieje 
konieczność ciągłej obecności części załogi na stanowiskach bojowych.  
W zależności od charakteru wykonywanych zadań, na okręcie może być zarządzona 
wachta bojowa lub morska, a podczas postoju okrętu na kotwicy - wachta kotwiczna.  

19001. Wachtą dowodzi oficer wachtowy, któremu bezpośrednio podlegają wszystkie służby  
i wachty na okręcie. W czasie ruchu okrętu wachtę pełni się w systemie na dwu lub trzy 
zmianowym, w zależności od stanu liczebnego załogi, a podczas postoju okrętu  
na kotwicy (beczkach) - na trzy zmiany.  

19002. Oficer wachtowy podlega bezpośrednio dowódcy okrętu. Nikt poza dowódcą okrętu nie 
ma prawa ingerować w zarządzenia wydane przez oficera wachtowego.  

19003. Przed wstąpieniem na stanowiska zmiana nosi nazwę nadwachty, a po zejściu  
ze stanowisk - podwachty. W razie konieczności podwachta może być użyta  
do wzmocnienia wachty, a także zmiany wachtowych. Wachtę pełni się cztery godziny.  
Jeżeli zachodzi konieczność, dowódca okrętu może skrócić wachtę do dwóch godzin  
lub wydłużyć ją do sześciu. Skrócenie (wydłużenie) wachty może dotyczyć wszystkich 
stanowisk lub tylko niektórych. Zmiana wachty odbywa się w godzinach:, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00, 24.00 i 04.00. W celu rotacji wacht, wachtę w porze od 16.00 do 20.00 
można dzielić na dwie części: od 16.00 do 18.00 i od 18.00 do 20.00.  

19004. Na 15 minut przed zmianą zarządza się przygotowanie nadwachty do odprawy.  
Przygotowanie wachty do odprawy nadzoruje pomocnik oficera wachtowego.  
Na 10 minut przed zmianą wachty zarządza się zbiórkę wachty do odprawy.  
Nadwachta ustawia się na wyznaczonym miejscu w ustalonej kolejności.  

19005. Odprawę przeprowadza obejmujący wachtę oficer wachtowy.  Bezpośrednio po niej 
wachtowych działu elektromechanicznego (pionu eksploatacji) odprawia obejmujący 
wachtę oficer wachtowy mechanik. W toku odprawy sprawdza się obecność wachtowych, 
ich ubiór oraz znajomość obowiązków. Oficer wachtowy sprawdza zdolność wachtowych 
do pełnienia wachty poprzez zapytanie: „CZY WSZYSCY SĄ ZDROWI I ZDOLNI  
DO PEŁNIENIA WACHTY”. Odprawa wachty kończy się podaniem komendy przez oficera 
wachtowego, np.: „ BACZNOŚĆ. DRUGA ZMIANA WSTĄPIĆ NA STANOWISKA”. 
Wstępujący na wachtę przyjmują stanowiska, sprawdzając ich stan, porządek i aktualność 
dokumentacji, przejmują dane o obowiązujących parametrach, po czym meldują 
przełożonemu o objęciu wachty. Po otrzymaniu meldunków o obsadzeniu stanowisk przez 
wstępującą zmianę, oficer wachtowy podaje komendę, np.: „PODWACHTA ZEJŚĆ  
ZE STANOWISK”. Na tą komendę podwachta schodzi ze stanowisk. 

19006. Na okrętach podwodnych nie organizuje się zbiórki do odprawy wachty. Odprawę 
przeprowadza się na stanowiskach bojowych za pomocą wewnętrznych systemów 
łączności. Po przyjęciu meldunków o obsadzeniu stanowisk, obejmujący wachtę oficer 
wachtowy i oficer wachtowy mechanik sprawdzają we wszystkich przedziałach 
obsadzenie stanowisk, znajomość obowiązków przez podległą zmianę, parametry 
pracujących urządzeń i systemów. Po sprawdzeniu przedziałów, oficer wachtowy wydaje 
zgodę na zejście podwachty ze stanowisk. 

19007. W czasie pełnienia wachty oficer wachtowy stale przebywa na GSD.  
Jego pobyt w kabinie nawigacyjnej powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.  
Zamiana oficera wachtowego, nawet na krótki czas, może nastąpić tylko za zgodą 
dowódcy okrętu. Podczas pełnienia wachty oficer wachtowy prowadzi okręt, kieruje 
użyciem uzbrojenia przy nagłym spotkaniu nieprzyjaciela, uchyla się od ataków okrętów 
podwodnych oraz wykrytych pocisków rakietowych, torped i min. 
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19.2. Obowiązki osób pełniących wachtę 

19.2.1. Oficer wachtowy 

19008. Obowiązki oficera wachtowego pełnią osoby posiadający odpowiednie uprawnienia.  

19009. Oficer wachtowy odpowiada za: 

a) utrzymanie okrętu w nakazanym stanie gotowości; 

b) bieżące śledzenie sytuacji i jeśli wykonywane zadanie lub bezpieczeństwo okrętu 
wymaga natychmiastowej reakcji, podejmowanie samodzielnych decyzji w tym 
zakresie; 

c) bezpieczeństwo pływania (postoju) okrętu; 

d) właściwe pełnienie wachty przez podległą zmianę. 

19010. W sytuacjach trudnych i niejasnych oficer wachtowy jest zobowiązany wezwać na GSD 
dowódcę okrętu. Oficerowi wachtowemu zabrania się wykonywać czynności, które nie 
wynikają z pełnienia wachty.  

19011. Po zarządzeniu alarmu oficer wachtowy przekazuje obowiązki zastępcy dowódcy okrętu 
lub wyznaczonej osobie funkcyjnej i zajmuje stanowisko zgodnie z rozkładem okrętowym. 

19012. Podczas obejmowania wachty oficer wachtowy powinien zapoznać się z: 

a) zarządzeniami dowódcy okrętu; 

b) sytuacją taktyczną oraz gotowością UiSW do użycia; 

c) sytuacją nawigacyjną; 

d) pozycją, kursem i prędkością okrętu, a podczas pływania w zespole z elementami 
szyku i ugrupowania; 

e) niesionymi przez okręt sygnałami i palonymi światłami; 

e) pracą urządzeń nawigacyjnych; 

f) faktyczną i prognozowaną sytuacją hydrologiczną i meteorologiczną; 

g) sygnałami rozpoznawczymi oraz ograniczeniami w pracy środków 
radioelektronicznych; 

h) pracującymi urządzeniami i systemami okrętowymi oraz parametrami pracy napędu 
głównego; 

i) realizacją porządku dnia. 

19013. Fakt objęcia i zdania wachty odnotowuje się w dzienniku zdarzeń. 
Powyższy zapis potwierdzają swoimi podpisami zdający i obejmujący oficer wachtowy.  
Podczas zmiany wachty, gdy na GSD przebywa dowódca okrętu lub jego przełożony, 
obowiązuje meldowanie o objęciu i zdaniu wachty. 

19014. W trakcie pełnienia wachty oficer wachtowy zobowiązany jest: 

a) dbać o bezpieczeństwo pływania okrętu, postoju lub kotwiczenia; 

b) kontrolować utrzymanie kursu i prędkości okrętu, a podczas pływania w zespole –  
wyznaczonego miejsca w szyku i ugrupowaniu; 

c) sprawdzać systematycznie pozycję i jej dokładność; 

d) nadzorować pełnienie wachty na stanowiskach obserwacji wzrokowej i technicznej; 

e) kontrolować palenie się świateł pozycyjno-sygnałowych i zaciemnienie okrętu; 
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f) meldować dowódcy okrętu o zagrożeniu bezpieczeństwa pływania, a także o zmianie 
warunków hydrometeorologicznych; 

g) kierować przekazywaniem sygnałów związanych ze zmianą kursu i prędkości okrętu, 
a także ich nadawaniem podczas ograniczonej widzialności; 

h) kontrolować położenie urządzeń opuszczonych za burtę oraz nadzorować ich pracę; 

i) informować prowadzących nakres drogi o rozpoczęciu i zakończeniu wszelkich 
manewrów, a także o zmianie warunków hydrometeorologicznych; 

j) współpracować z prowadzącym nakres drogi w zakresie dokładności prowadzenia 
okrętu oraz przyjmować od niego meldunki poprzedzające zwrot na nowy kurs; 

k) wykonywać obliczenia związane z manewrowaniem okrętu w składzie zespołu  
oraz dublować czynności wykonywane na okręcie flagowym; 

l) kontrolować sprawność urządzenia demagnetyzacyjnego oraz innych systemów 
obrony biernej; 

m) nadzorować użycie radiostacji okrętowych, zgodnie z wytycznymi dowódcy okrętu; 

n) przestrzegać zasad ceremoniału morskiego przy spotkaniach innych jednostek  
na morzu; 

o) nadzorować przebieg porządku dnia i realizację planu szkolenia załogi; 

p) kontrolować treści zapisów w dzienniku zdarzeń i dzienniku nawigacyjnym; 

q) w razie wybuchu, pożaru lub awarii ogłosić odpowiedni alarm i kierować walką  
o żywotność okrętu do czasu przybycia na GSD dowódcy okrętu. 

19015. Oficer wachtowy na okręcie podwodnym pozostającym w zanurzeniu,  
poza wykonywaniem wymienionych obowiązków zobowiązany jest: 

a) śledzić zmiany trymu, przechyłu, pływalności i głębokości zanurzenia; 

b) dokonywać okresowo pomiaru głębokości pod stępką i porównywać ją  
z głębokościami na mapie; 

c) śledzić wyniki pomiarów, gęstości elektrolitu, napięcia baterii akumulatorów  
oraz zawartości wodoru w przedziałach bateryjnych; 

d) kierować użyciem systemu wentylacji ogólnookrętowej; 

e) kierować manewrami urządzeń podnośnych; 

f) monitorować zmiany warunków hydrologicznych w rejonie pływania; 

g) kierować przemieszczaniem załogi pomiędzy przedziałami oraz nadzorować 
zachowanie ciszy na okręcie.  

19016. Obejmując wachtę w czasie postoju okrętu na kotwicy (beczkach) oficer wachtowy  
powinien zapoznać się z: 

a) gotowością okrętu do odkotwiczenia; 

b) ilością łańcucha na kluzie (sposobem zacumowania do beczek); 

c) gotowością drugiej kotwicy do rzucania (jeśli posiada); 

d) głębokością, rodzajem dna i elementami prądu w miejscu zakotwiczenia; 

e) planem wykorzystania łodzi okrętowych; 

f) pozycją okrętów na kotwicowisku i miejscem starszego na redzie; 

g) bieżącym stanem liczebnym załogi, w tym z liczbą osób postronnych na okręcie; 
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h) zarządzeniami dowódcy okrętu, wydanymi na czas postoju okrętu na kotwicy. 

19017. W czasie postoju okrętu na kotwicy (beczkach) oficer wachtowy przebywa na GSD.  

19018. W razie przybycia na GSD dowódcy okrętu lub jego przełożonych, oficer wachtowy podaje 
komendę: „UWAGA" i składa meldunek uwzględniający parametry ruchu okrętu oraz dane 
o sytuacji w rejonie pływania. Po złożeniu meldunku, za zgodą przełożonego, podaje 
komendę: "SPOCZNIJ".  

19.2.2. Pomocnik oficera wachtowego 

19019. Na okrętach nawodnych w skład zmiany wachty może wchodzić pomocnik oficera 
wachtowego. Podlega on oficerowi wachtowemu i wykonuje jego polecenia.  

19020. Pomocnik oficera wachtowego odpowiada za: 

a) terminową realizację porządku dnia; 

b) utrzymanie porządku na okręcie; 

c) przestrzeganie przez załogę przepisów okrętowych.  

19021. Po zarządzeniu alarmu bojowego, pomocnik oficera wachtowego zajmuje stanowisko 
zgodnie z rozkładem okrętowym. 

19022. W czasie pełnienia wachty pomocnik oficera wachtowego jest zobowiązany: 

a) nadzorować zbiórkę wachty do odprawy oraz zameldować oficerowi wachtowemu o jej 
wykonaniu; 

b) sprawdzać pełnienie wachty przez podległą zmianę; 

c) sprawdzać porządek na pokładzie oraz w mesach i pomieszczeniach mieszkalnych, 
jak też umocowanie przedmiotów ruchomych na sztormowo; 

d) kierować przyjmowaniem (oddawaniem) cum od jednostek dochodzących 
(odchodzących) do burty okrętu; 

e) budzić w porę wstępującą zmianę wachty oraz kucharzy i mesowych; 

f) prowadzić dziennik zdarzeń; 

g) sprawdzać palenie się świateł nawigacyjnych i zaciemnienie okrętu. 

19.2.3. Sternik łodzi ratowniczej 

19023. Sterników łodzi ratowniczej wyznacza się spośród członków załogi mających odpowiednie 
kwalifikacje. Sternik łodzi ratowniczej podlega bezpośrednio oficerowi wachtowemu i jest 
przełożonym całej obsady.  

19024. Sternik łodzi ratowniczej odpowiada za przygotowanie łodzi do spuszczenia na wodę i jej 
wyposażenie zgodnie z obowiązującymi normami. 

19025. Po zarządzeniu alarmu "Człowiek za burtą", sternik łodzi ratowniczej zobowiązany jest; 

a) zająć jak najszybciej miejsce w łodzi i nadzorować wsiadanie obsady; 

b) sprawdzić prawidłowość nałożenia przez obsadę indywidualnych środków 
ratunkowych; 

c) kierować czynnościami obsady łodzi; 

d) obserwować miejsce znajdowania się rozbitka; 

e) manewrować łodzią tak, aby w jak najkrótszym czasie bezpiecznie podnieść rozbitka  
i przekazać go na okręt. 
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19.2.4. Łącznik 

19026. Łącznika wyznacza się spośród załogi działów pokładowych. 

19027. Łącznik podlega oficerowi wachtowemu i jest wykorzystywany wówczas, gdy meldunki  
lub zarządzenia nie mogą być przekazywane za pomocą środków łączności wewnętrznej.  
Łącznik przebywa na GSD.  

19.2.5. Wachty specjalistyczne 

19028. Wachty specjalistyczne na stanowiskach bojowych powinny zapewnić: 

a) utrzymanie UiSW w ustalonym stanie gotowości; 

b) obserwację morza i powietrza, w tym wczesne wykrywanie i identyfikację celów; 

c) łączność zewnętrzną i wewnętrzną; 

d) bezpieczeństwo pływania i postoju okrętu, a także gotowość sprzętu do walki o jego 
żywotność; 

e) kontrolę mikroklimatu w komorach amunicyjnych, hangarach i kontenerach 
rakietowych; 

f) wytwarzanie energii i doprowadzanie jej do odbiorców. 

19029. Osoby pełniące wachty specjalistyczne odpowiadają za: 

a) obsługę UiSW zgodną z instrukcjami i rozkładami okrętowymi; 

b) prowadzenie obowiązujących dokumentów; 

c) utrzymanie porządku na stanowiskach bojowych, w pomieszczeniach i przedziałach. 

19030. Za przygotowanie podwładnych do pełnienia wacht specjalistycznych odpowiadają 
dowódcy pionów (działów). 

19031. Po zarządzeniu alarmu bojowego osoby pełniące wachty specjalistyczne przekazują 
obowiązki i zajmują stanowiska zgodnie z rozkładem okrętowym. 
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ROZDZIAŁ 20 STANY SZCZEGÓLNE OKRĘTU   

20.1. Szczególne warunki pływania 

20000. Za szczególne warunki pływania przyjmuje się:  

a) trudne warunki hydrometeorologiczne (ograniczona widzialność, sztorm, ekstremalne 
temperatury, zalodzenie); 

b) pływanie w zaciemnieniu; 

c) pływanie w rejonach ścieśnionych; 

d) pływanie z pilotem lub wykorzystaniem holownika. 

20001. Za trudne warunki hydrometeorologiczne przyjmuje się: 

a) widzialność poniżej 30 kabli; 

b) stan morza i pogody zagrażający bezpieczeństwu pływania; 

c) ekstremalne temperatury powietrza powyżej +30 C i poniżej -10C; 

d) zalodzenie akwenów mogące spowodować uszkodzenie kadłuba, śrub napędowych, 
zatkanie wlotów systemów chłodzenia urządzeń i uszkodzenie sterów okrętu.  

20002. Za rejon ścieśniony uważa się taki obszar wodny, który swoimi rozmiarami  
i głębokościami ogranicza możliwości manewrowe okrętu.  

20003. Podczas przechodzenia przez akweny ścieśnione, na GSD (w sterówce) powinni stale 
przebywać: dowódca okrętu, dowódca działu nawigacyjnego, oficer wachtowy,  
oraz najbardziej doświadczony sternik. 

20004. Zapobieganie zderzeniom podczas pływania w szczególnych warunkach polega  
na stosowaniu prędkości bezpiecznej, nadawaniu odpowiednich sygnałów dźwiękowych, 
zapaleniu świateł przewidzianych dla okrętów w ruchu, prowadzeniu systematycznej 
obserwacji radarowej, wzrokowej i nasłuchu, zachowaniu gotowości do natychmiastowego 
wykonania manewru, a także na podejmowaniu działań zapobiegających nadmiernemu 
zbliżeniu do obiektów stałych i pływających oraz sprawdzaniu, czy manewr własny daje 
zamierzony skutek. 

20005. Okręt wychodzący na morze musi być przygotowany do sprostania każdym warunkom 
hydrometeorologicznym, do stanów granicznych, ujętych w formularzu okrętowym. 

20006. Podczas pływania w szczególnych warunkach, na okręcie należy:  

a) uszczelnić okręt; 

b) przygotować kotwice do rzucenia oraz wystawić wachtę przy windzie kotwicznej; 

c) wzmocnić obserwację wzrokową i techniczną, a także uprzedzić wachtę maszynową 
o możliwości nagłych manewrów; 

d) zapewnić obecność dowódcy działu elektromechanicznego (pionu eksploatacji)  
na SD; 

e) podnieść urządzenia podkilowe (zalodzenie, głębokość); 

f) ograniczyć poruszanie się po odkrytych pokładach (jeżeli jest to niezbędne wymagać 
nałożonych pasów ratunkowych);   

g) zachować bezpieczną prędkość. 
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20007. Podczas zespołowego pływania w trudnych warunkach dowódca zespołu powinien: 

a) wyznaczać, stosownie do istniejących warunków, prędkość bezpieczną zespołu  
i odległości między okrętami; 

b) kontrolować utrzymanie przez okręty wyznaczonego miejsca w szyku; 

c) powiadomić okręty zespołu o wykonywanych manewrach antykolizyjnych. 

20008. Dla okrętów stojących w porcie lub na kotwicy, właściwa służba operacyjna zarządza, 
stosownie do prognoz pogody lub faktycznego wzrostu siły wiatru, odpowiednie gotowości 
sztormowe. Gotowość sztormowa powinna zapewnić bezpieczny postój okrętu w trudnych 
warunkach hydrometeorologicznych. Zakres czynności, które należy wykonać  
w poszczególnych stopniach gotowości sztormowej, określają odrębne przepisy. 

20009. Na rozkaz przełożonego okręt może wykonywać zadania na morzu w pełnym 
zaciemnieniu. W tym wypadku okręt powinien prowadzić wzmocnioną obserwację 
wzrokową i techniczną oraz tak manewrować, aby nie dopuścić do nadmiernego zbliżenia 
z innymi jednostkami pływającymi. Jeśli sytuacja nawigacyjna na takie manewrowanie nie 
pozwala, należy zapalić światła pozycyjne. Okręt pływający w pełnym zaciemnieniu jest 
zobowiązany wcześniej wykonać odpowiedni manewr i zejść z drogi każdej napotkanej 
jednostce pływającej. Podczas pływania w zespole okręty mogą palić tylko dyskretne 
światła torowe. Jeśli okręt zauważy inne światła na dowolnym okręcie zespołu, powinien 
go niezwłocznie o tym powiadomić. Pływając w pełnym zaciemnieniu, należy zwracać 
uwagę, aby oświetlenie repetytorów i innych przyrządów było odpowiednio przyciemnione. 

20010. Dowódca okrętu zobowiązany jest do korzystania z usług pilota w tych miejscach,  
gdzie obowiązek ten nakładają zarządzenia lub miejscowe przepisy portowe.  

20011. Dowódca zobowiązany jest traktować pilota jako swojego doradcę w sprawach 
nawigacyjnych.  

20012. Przestrzeganie prawa drogi i przepisów miejscowych, nadawanie sygnałów 
manewrowych, ostrzegawczych i zwrócenia uwagi, a także sygnałów podczas 
ograniczonej widzialności, należy do obowiązków dowódcy okrętu. Nazwisko pilota  
oraz czas jego wejścia na okręt i zejścia z okrętu odnotowuje się w dzienniku zdarzeń. 
Okręty Marynarki Wojennej są zwolnione od obowiązku przyjmowania pilota w portach 
krajowych zgodnie z miejscowymi przepisami portowymi. 

20013. Holowanie może mieć miejsce na otwartym morzu, w ograniczonych akwenach  
oraz w portach, zarówno w warunkach normalnych, jak i w czasie udzielania pomocy 
ratowniczej.  

20014. Przed rozpoczęciem holowania, zarówno na jednostce holującej, jak i holowanej, należy:  

a) zapoznać się z parametrami jednostce holowanej, z jego możliwościami 
manewrowymi i stanem kadłuba;  

b) przeanalizować trasę holowania oraz przewidzieć ewentualne miejsca schronienia;  

c) określić sposób oraz parametry holowania, zwłaszcza prędkość i długość holu;  

d) przygotować do użycia hole, osprzęt i inne urządzenia pokładowe;  

e) ustalić sposób dowodzenia zespołem holowniczym, sygnały porozumiewania się,  
a także przedsięwzięcia wynikające z praktyki holowania; 

f) udzielić załodze instruktażu dotyczącego warunków holowania. 

20015. Za właściwe przygotowanie okrętu do holowania odpowiada dowódca okrętu. 
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20016. Dowódcą zespołu holowniczego jest dowódca jednostki holowanej.  
Jeśli wykonuje się jednoczesne holowanie dwóch lub więcej jednostek, dowódcę zespołu 
holowniczego wyznacza dowódca zespołu, spośród dowódców jednostek holowanych.  

20017. Dowódca zespołu holowniczego odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo 
holowania. Odpowiedzialność ta spoczywa na nim od chwili rozpoczęcia holowania   
do czasu jego zakończenia. 

20018. Przed rozpoczęciem holowania dowódca zespołu holowniczego ustala z dowódcami 
jednostek holujących i holowanych organizację holowania. Wszystkie czynności 
przygotowawcze oraz rozkazy (sygnały) dowódcy zespołu holowniczego odnotowuje się  
w dzienniku zdarzeń (dzienniku kutrowym). Odpowiednie zapisy wykonuje się również  
w dzienniku nawigacyjnym.  

20019. Dowódcy jednostek, podporządkowanych dowódcy zespołu holowniczego, powinni 
nadzorować bezpieczeństwo holowania oraz utrzymywać łączność z jednostką holującą.  
Oficerowie wachtowi, zarówno na jednostce holującej, jak i na jednostce holowanej, 
powinni przebywać w miejscach, skąd mogą obserwować cały zespół holowniczy  
i odbierać nadawane w nim sygnały, przy czym szczególną uwagę powinni zwracać  
na pracę holów.  

20020. Luzowanie i skracanie holu można wykonywać tylko za zgodą dowódcy zespołu 
holowniczego.  
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ROZDZIAŁ 21 ZDARZENIA OKRĘTOWE 

21000. Zdarzenia okrętowe to wypadek morski lub awaria okrętowa, powstała na jednostce 
pływających podczas ich ruchu, postoju na kotwicy i porcie. 

21001. Wypadek morski to zdarzenie na morzu lub na wodach z nim połączonych, na których 
okręty uprawiają żeglugę albo zdarzenie podczas którego nastąpiła śmierć lub poważne 
obrażenie ciała członka załogi lub osoby czasowo zaokrętowanej, gdy nastąpiła utrata 
okrętu lub uszkodzenie jego uzbrojenia albo wyposażenia – powodując obniżenie 
gotowości do realizacji zadań wynikających z jego operacyjnego przeznaczenia.  

21002. Wypadkami morskimi są w szczególności zdarzenia polegające na:  

a) zatonięciu, zaginięciu lub utraceniu okrętu bądź jego uzbrojenia; 

b) śmierci lub uszczerbku na zdrowiu członka załogi bądź osoby czasowo 
zaokrętowanej, w związku z wykonywaniem obowiązków, pobytem na okręcie, 
zachowaniem się okrętu, działaniem i stanem jego urządzeń oraz innych elementów;  

c) zaginięciu członka załogi lub osoby czasowo zaokrętowanej; 

d) zderzeniu z okrętem, statkiem lub obiektem; 

e) zetknięciu z dnem lub przeszkodą podwodną czy nawodną (nie dotyczy okrętów 
podwodnych podczas kładzenia się na dno oraz okrętów transportowo-minowych                     
w trakcie podchodzenia do brzegu); 

f) uderzeniu okrętu w budowlę, urządzenie lub instalację, w następstwie którego okręt 
spowodował ich uszkodzenie lub doznał uszkodzenia; 

g) powstaniu pożaru lub wybuchu na okręcie; 

h) zanieczyszczeniu środowiska w następstwie utraty lub uszkodzenia okrętu; 

i) zagrożeniu albo ograniczeniu bezpieczeństwa okrętu lub znajdujących się na nim 
osób na skutek: 

 uszkodzenia lub niesprawności konstrukcji, urządzeń okrętowych, uzbrojenia, 
systemów dowodzenia oraz innych elementów wyposażenia okrętu; 

 zmian w zakresie stateczności i pływalności okrętu. 

21003.  Do awarii okrętowych w MW RP są zaliczane w szczególności uszkodzenia: 

a) układu napędowego; 

b) uzbrojenia; 

c) systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem; 

d) okrętowych mechanizmów i urządzeń pomocniczych. 

21004. Ze względu na okoliczności w jakich nastąpiło zdarzenie okrętowe dzielimy je na: 

a) Nawigacyjne – których przyczyny są związane wyłącznie ze sposobem dowodzenia 
okrętem (prowadzeniem nawigacji, manewrowaniem); 

b) Techniczne – których skutkiem jest czasowe wyłączenie okrętu z użytkowania                
w wyniku uszkodzenia urządzeń okrętowych mających wpływ na sprawność 
techniczną okrętu, a ponadto pożary i wybuchy – niezależnie od ich skutków; 

c) Nawigacyjno- techniczne – których przyczyny należy się doszukiwać zarówno                
w prowadzeniu okrętu, jak i obsłudze silników głównych lub innych urządzeń 
okrętowych, łącznie z wadliwym ich działaniem lub niewłaściwym postępowaniem 
załogi okrętu; 
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d) Wypadki z ludźmi – jeżeli nastąpiły w związku ze służbą i działaniem urządzeń 
okrętowych, a ich skutkiem jest śmierć lub powstanie uszczerbku na zdrowiu członka 
załogi lub osoby czasowo zaokrętowanej. 

21005. Okoliczności, przyczyny oraz skutki wypadków i awarii okrętowych badają komisje 
awaryjne odpowiedniego szczebla. Zasady oraz tryb postępowania w wypadku 
zdarzeń okrętowych  ustalają odrębne przepisy. 
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ROZDZIAŁ 22 POBYT OKRĘTU W PORCIE ZAGRANICZNYM    

22000. Marynarka Wojenna stanowi rodzaj sił zbrojnych państwa, który poprzez suwerenność 
pokładów własnych okrętów i ich immunitet, posiada niewspółmierny potencjał 
dyplomatyczny. Okręt (zespół okrętów) stanowi samodzielną jednostkę sił zbrojnych 
dysponującą możliwościami przebywania w innych państwach wg zasad określonych 
przepisami prawa międzynarodowego.  

22001. Jednostki Marynarki Wojennej mogą przechodzić przez obce morze terytorialne wody 
wewnętrzne lub wchodzić do portu zagranicznego zgodnie z przepisami 
międzynarodowymi i przepisami państwa nadbrzeżnego.  

22002. Wizyty składane przez okręty Marynarki Wojennej dzielą się na następujące rodzaje: 

a) wizyty oficjalne; 

b) wizyty nieoficjalne; 

c) wizyty robocze. 

22003. Dowódcy okrętów składających wizyty w obcych portach odpowiadają za przestrzeganie 
narodowych i międzynarodowych procedur obowiązujących przy składaniu wizyt,  
a jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania zarządzeń państwa – gospodarza. 

22004. Wizyty oficjalne składane przez okręty w obcych portach wymagają otrzymania zgody 
dyplomatycznej ze strony państwa przyjmującego.  

22005. W przypadku składania wizyt oficjalnych, nieoficjalnych i roboczych, dowódca okrętu 
(zespołu okrętów) ma prawo zwrócenia się, drogą służbową lub dyplomatyczną,  
o umożliwienie lądowania pokładowych statków powietrznych na najbliższym lotnisku 
wojskowym lub cywilnym. Po uzyskaniu takiej zgody dowódca okrętu (zespołu okrętów) 
jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur użycia tych statków, zgodnie  
z miejscowymi uregulowaniami wojskowymi i/lub cywilnymi. 

22006. Podczas oficjalnych i nieoficjalnych wizyt składanie wizyt władzom lokalnym odbywa się 
zgodnie z międzynarodowymi zwyczajami. 

22007. Składanie wizyt przedstawicielowi dyplomatycznemu własnego państwa, jeżeli jego 
siedziba znajduje się w porcie, do którego wszedł okręt, odbywa się zgodnie  
z narodowymi procedurami przyjętymi przez odpowiednie ministerstwa. Wizyta składana 
własnemu przedstawicielowi dyplomatycznemu jest zawsze pierwszą wizytą składaną  
w porcie. 

22008. Podczas składaniu wizyt władzom cywilnym dowódcy towarzyszy przedstawiciel 
dyplomatyczny lub konsul, a podczas składania wizyt władzom wojskowym, zarówno 
morskim jak i lądowym, dowódcy towarzyszy attache obrony lub attache morski  
albo w razie jego nieobecności – inny pracownik przedstawicielstwa dyplomatycznego  
lub pracownik urzędu konsularnego. 

22.1. Wizyty oficjalne 

22009. Wizyty oficjalne składane są na zaproszenie przedstawicieli innego państwa  
lub w przypadku, gdy jest to umotywowane ważnymi względami narodowymi bądź 
międzynarodowymi. 

22010. Podczas wizyt oficjalnych najczęściej w składzie delegacji lub na pokładzie okrętu 
znajduje się osoba upoważniona do reprezentowania państwa, np.: prezydent, premier, 
członek rządu, względnie wysoki dostojnik państwowy (wojskowy). Oficjalny charakter 
wizyty jest przez obydwie strony wzajemnie uzgadniany. 
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22011. Podczas wizyt oficjalnych dowódca składa wizyty miejscowym władzom lokalnym według 
następującej kolejności: 

a) najwyższym władzom cywilnym; 

b) najwyższym wojskowym władzom morskim rezydującym na lądzie; 

c) najwyższym władzom wojskowym. 

22012. Ustalenia i postanowienia dotyczące składania wizyt oficjalnych przez okręty będą 
realizowane na drodze dyplomatycznej przy współudziale attache obrony. 

22.2. Wizyty nieoficjalne 

22013. Wizyta nieoficjalna służy zacieśnianiu więzów dobrosąsiedzkich pomiędzy marynarkami 
wojennymi obu stron. Głównym celem wizyt nieoficjalnych jest promowanie  
i utrzymywanie należytych kontaktów pomiędzy dowództwami marynarek wojennych. 

22014. Podczas wizyt nieoficjalnych dowódca składa wizyty miejscowym władzom lokalnym 
według następującej kolejności: 

a) władzom cywilnym; 

b) wojskowym władzom morskim rezydującym na lądzie; 

c) władzom wojskowym. 

22.3. Wizyty robocze 

22015. Podczas składania wizyt roboczych ogranicza się wszystkie formalności z nimi związane 
tylko do niezbędnego minimum. Podczas wizyty roboczej nie oddaje się salutów 
armatnich, a składanie wizyt władzom lokalnym ograniczone jest zazwyczaj do złożenia 
wizyty najstarszemu dowódcy morskiemu na lądzie (gospodarzowi wizyty)  
lub w przypadku braku władz marynarki wojennej składa się wizytę najstarszemu dowódcy 
wojskowemu na danym obszarze. 

22016. Wizyty robocze składane są w portach między innymi z następujących powodów: 

a) wspólnych ćwiczeń i operacji sił sojuszniczych (o ile wizycie nie nadano charakteru 
oficjalnej lub nieoficjalnej); 

b) zaopatrzenia logistycznego; 

c) wykonania napraw i remontów; 

d) transportu materiałów; 

e) transportu personelu; 

f) poszukiwania i ratownictwa; 

g) innych. 

22017. Ustalenia i postanowienia dotyczące składania wizyt nieoficjalnych oraz roboczych  
przez okręty są realizowane poprzez attache obrony akredytowanego w kraju wizyty 
okrętu, a także poprzez właściwe instytucje na szczeblu dowództw marynarek wojennych, 
jeżeli zawarto dwustronne porozumienie w tej sprawie.  

22018. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku wizyty okrętu (zespołu okrętów) znajdujących się 
w składzie stałych zespołów sojuszniczych. Uzgodnień dotyczących ich pobytu w obcych 
portach dokonuje dowództwo zespołu sojuszniczego.    

22019. Wszystkie postanowienia dotyczące wizyt roboczych składanych przez okręty i zespoły 
okrętów, będących pod narodową lub sojuszniczą kontrolą, realizowane są w ten sam 
sposób, jak w przypadku wizyt nieoficjalnych. 
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22020. Zgoda na przejście okrętu (zespołu okrętów) przez wody terytorialne innego państwa,  
a związane przykładowo z ćwiczeniami w prowadzeniu nawigacji lub kotwiczeniem, 
będzie udzielana zgodnie z procedurami przyjętymi dla wizyt roboczych, o ile strony nie 
zawarły porozumień dwustronnych stanowiących inaczej.  

22021. Dowódca okrętu (zespołu okrętów) znajdującego się w niebezpieczeństwie ma prawo 
prosić o udzielenie jego załodze miejsca schronienia i pomocy bezpośrednio  
u odpowiednich władz lokalnych państwa nadbrzeżnego. Prośba powinna być 
dostarczona władzom lokalnym bezpośrednio przez dowódcę okrętu zgodnie z narodową 
procedurą postępowania w takich sytuacjach. 

22022. Attache obrony/attache morski lub ich zastępcy są oficjalnymi przedstawicielami Ministra 
Obrony Narodowej w kraju wizytowanym przez okręt (zespół okrętów). Do obowiązków 
dyplomatów wojskowych należy udzielenie dowódcy okrętu (zespołu okrętów) wszelkiej 
pomocy niezbędnej do realizacji programu wizyty okrętu w porcie, zwłaszcza  
w odniesieniu do kontaktów z przedstawicielami wojskowymi kraju – gospodarza. 

22023. Dowódca okrętu (zespołu okrętów) ma obowiązek zgłoszenia attache obrony/attache 
morskiemu lub ich zastępcom wszelkich zdarzeń o charakterze dyscyplinarnym 
zaistniałych „na lądzie” z udziałem członków załogi polskiego okrętu, zwłaszcza tych 
odnoszących się do kontaktów z ludnością cywilną lub członkami załóg innych okrętów. 

22024. Dyplomaci wojskowi mają obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy dowódcy okrętu 
(zespołu okrętów) w przypadku zaistnienia choroby lub śmierci członka załogi okrętu.  
W przypadku braku attache obrony/attache morskiego (zastępcy) akredytowanego w kraju 
wizyty okrętu o powyższych wypadkach dowódca okrętu (zespołu okrętów) ma obowiązek 
bezzwłocznie powiadomić ambasadę RP lub najbliższy konsulat RP.        

22025. W stosunkach międzynarodowych uznaje się następującą równość stopni wojskowych  
i stanowisk dyplomatycznych: 

a) komandor porucznik = konsul; 

b) komandor = konsul generalny; 

c) kontradmirał = chargé d’affaires, 

d) wiceadmirał = poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny; 

e) admirał floty = ambasador nadzwyczajny i pełnomocny. 
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ROZDZIAŁ 23 ZESPOŁY OKRĘTÓW   

23000. Z okrętów Marynarki Wojennej mogą być tworzone zespoły stałe (grupa, dywizjon) jak 
również zespoły doraźne w celu wykonania określonego zadania, np.: zespoły 
uderzeniowe, desantowe, osłony, ochrony, wsparcia ogniowego, szkoleniowe.  

23001. Zespoły zadaniowe (doraźne) mogą składać się z okrętów jednej lub kilku klas. Strukturę  
i organizacje oraz obowiązki osób funkcyjnych stałych zespołów określają odrębne 
przepisy. Skład, zadania oraz podległość poszczególnych zespołów ustalają odpowiednie 
dokumenty organizacyjne, a także rozkazy i zarządzenia przełożonych. Na dowódców 
zespołów doraźnych wyznacza się zazwyczaj stałych dowódców zespołów lub oficerów  
z ich dowództw. 

23.1. Osoby funkcyjne dowództwa zespołu okrętów 

23.1.1. Dowódca zespołu okrętów 

23002. Dowódca zespołu okrętów (d.z.o.) jest przełożonym składu osobowego zespołu.  
W zależności od przeznaczenia zespołu, podlega on dowódcy wyższego szczebla  
lub bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej. 

23003. Dowódca zespołu okrętów jest odpowiedzialny za: 

a) gotowość bojową i mobilizacyjną zespołu; 

b) morale i dyscyplinę podległych załóg; 

c) organizację szkolenia, służby i życia w zespole; 

d) wyszkolenie podległych dowódców okrętów; 

e) stan techniczny okrętów i ich utrzymanie. 

23004. Dowódca zespołu okrętów zobowiązany jest: 

a) posiadać uprawnienia do samodzielnego dowodzenia jednym z okrętów wchodzących  
w skład  zespołu; 

b) ukierunkowywać szkolenie zespołu; 

c) szkolić podległych dowódców grup i dowódców okrętów; 

d) doskonalić dowództwo zespołu w planowaniu i realizacji typowych zadań; 

e) znać właściwości okrętów swego zespołu, a także zasady ich eksploatacji; 

f) wychodzić systematycznie na morze z zadaniem nadzorowania szkolenia  
i przyjmowania zadań od podległych okrętów oraz prowadzenia z nimi ćwiczeń 
taktycznych; 

g) przeprowadzić przegląd każdego okrętu swego zespołu, co najmniej raz w roku,  
a także przed przyjęciem okrętu do zespołu i przekazaniem okrętu pod inne 
dowództwo; 

h) postawić przed każdym wyjściem zespołu na morze zadania dowódcom okrętów  
oraz zapoznać ich z sytuacją na trasie przejścia, ugrupowaniem zespołu i miejscami 
poszczególnych okrętów w szyku, organizację: obron, maskowania i WE, obserwacji  
i łączności, jak również z organizacją pływania w trudnych warunkach i udzielania 
pomocy ratowniczej; 

i) wyznaczać w czasie wykonywania zadań na morzu szyki zespołu, jego kursy  
i prędkości, nadzorować zużycie zapasów, a także utrzymywać łączność  
z przełożonym i współdziałającymi siłami. 
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23005. Osoba, która nie posiada uprawnień do samodzielnego dowodzenia okrętem nie może 
samodzielnie dowodzić okrętem w morzu. 

23006. Podczas pobytu na morzu dowódca zespołu, o ile nie jest jednocześnie dowódcą okrętu, 
nie ingeruje w dowodzenie okrętem. Wszystkie zarządzenia dotyczące załogi przekazuje 
dowódcy okrętu, a zauważone błędy w kierowaniu omawia z nim po powrocie z morza. 
Jeśli jednak postępowanie dowódcy okrętu zagraża bezpieczeństwu pływania, dowódca 
zespołu powinien niezwłocznie przejąć dowodzenie okrętem. 

23007. Przejęcie dowodzenia następuje w momencie wydania przez dowódcę zespołu pierwszej 
komendy na ster lub telegraf bądź po oświadczeniu skierowanym do dowódcy okrętu: 
„OBEJMUJĘ DOWODZENIE OKRĘTEM”. 

23008. Dowódca zespołu przekazuje z powrotem dowodzenie okrętem dopiero po zakończeniu 
podjętego manewru. Rozkaz wydany dowódcy okrętu: „OBJĄĆ DOWODZENIE 
OKRĘTEM” jest równoznaczny z jego przekazaniem. Przejęcie przez dowódcę zespołu 
dowodzenia okrętem oraz jego przekazanie dowódcy okrętu odnotowuje się w dzienniku 
zdarzeń. 

23009. Dowódca zespołu wyznacza okręt (okręty), na którym ma być zaokrętowany  
wraz ze sztabem. Okręt, na którym przebywa dowódca zespołu podnosi jego znak  
i przyjmuje nazwę okrętu flagowego. 

23010. Jeśli dowódca zespołu jest czasowo nieobecny, zespołem dowodzi jego zastępca.  

23011. Obejmowanie i zdawanie stanowiska dowódcy zespołu odbywa się zgodnie  
z "Regulaminem ogólnym Sił Zbrojnych RP" i Ceremoniałem Morskim. 

23012. Zdający stanowisko powinien przekazać obejmującemu zadania zespołu i dane o ich 
realizacji oraz informacje dotyczące gotowości bojowej, morale, dyscypliny  
i ukompletowania załóg, stanu zużycia rocznych limitów środków materiałowych i godzin 
ruchu, a także dane o gospodarce kwatermistrzowskiej, materiałowo-technicznej  
i finansowej. 

23013. W szczególnych wypadkach obejmowanie i zdawanie stanowiska dowódcy zespołu może 
się odbywać komisyjnie. 

23.1.2. Szef sztabu – zastępca dowódcy zespołu okrętów  

23014. Szef sztabu – zastępca dowódcy zespołu okrętów podlega dowódcy zespołu i jest 
bezpośrednim przełożonym całego składu osobowego sztabu. W czasie nieobecności 
dowódcy dowodzi podległymi siłami, wykonuje wszystkie jego obowiązki i posiada pełne 
uprawnienia, chyba, że dowódca zastrzeże dany obszar kompetencyjny do swojej 
wyłączności. 

23015. Szef sztabu – zastępca dowódcy jest uprawniony do wydawania poleceń  
oraz podejmowania merytorycznych decyzji, rozstrzygania spraw niewymagających 
decyzji dowódcy, podpisywania dokumentów w zakresie nadzorowanej problematyki  
oraz reprezentowania dowódcy w stosunkach zewnętrznych zgodnie z ustalonymi  
przez niego zasadami. 

23016. Wytyczne i polecenia szefa sztabu – zastępcy dowódcy mające istotny wpływ  
na gotowość bojową i mobilizacyjną, przebieg szkolenia okrętów lub decyzje wiążące się 
z użyciem sił i środków, wymagają uzgodnienia z dowódcą zespołu. 

23017. Do podstawowych obowiązków szefa sztabu – zastępcy dowódcy należy: 

a) koordynowanie realizacji przedsięwzięć (w zakresie powierzonej mu problematyki) 
wynikających z rozkazów wyższych przełożonych; 



 

96 

b) koordynowanie opracowywania materiałów na posiedzenia zespołów, kolegia  
i odprawy organizowane przez dowódcę dywizjonu oraz wyższych przełożonych; 

c) przygotowanie stosownych opracowań i reprezentowanie dowódcy zespołu  
w pracach różnych komisji i zespołów; 

d) reprezentowanie i współpraca z innymi jednostkami wojskowymi oraz organami 
administracji rządowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w zakresie 
problematyki zleconej przez dowódcę; 

e) nadzór i koordynacja realizacji zadań przez komórki organizacyjne bezpośrednio 
podległe dowódcy zespołu; 

23018. Szef sztabu zespołu okrętów jest odpowiedzialny za: 

a) skuteczną, ciągłą i terminową pracę sztabu zespołu; 

b) opracowanie i aktualizację dokumentacji z zakresu szkolenia oraz gotowości bojowej 
i mobilizacyjnej zespołu; 

c) organizację dowodzenia i zabezpieczenia bojowego działań zespołu; 

d) realizację ustaleń dowódcy dotyczących porządku, dyscypliny oraz pełnienia służby  
w zespole; 

e) rozwój, utrzymanie i wykorzystanie bazy szkoleniowej, jeśli organizacja zespołu nie 
przewiduje inaczej. 

23019. Szef sztabu zespołu okrętów jest zobowiązany: 

a) planować i organizować szkolenie zespołu oraz nadzorować przestrzeganie ustaleń 
dotyczących środków materiałowych i godzin ruchu; 

b) realizować przedsięwzięcia związane z utrzymaniem zespołu w ustalonych stanach 
gotowości; 

c) doskonalić taktyczne umiejętności oficerów sztabu oraz przygotować ich do pracy  
na stanowisku dowodzenia zespołem; 

d) zapewnić sprawne funkcjonowanie okrętowego stanowiska dowodzenia; 

e) sprawdzać wykonanie rozkazów i zarządzeń dowódcy zespołu; 

f) nadzorować przygotowanie okrętów zespołu do wykonania zadań na morzu; 

g) kontrolować jakość pełnienia służby, porządek, dyscyplinę oraz przestrzeganie 
warunków bezpieczeństwa w zespole; 

h) prowadzić instruktaże do pełnienia służby dyżurnej w zespole; 

i) koordynować współpracę z innymi zespołami i oddziałami Marynarki Wojennej.  

23.1.3. Szef logistyki zespołu okrętów 

23020. Szef logistyki zespołu podlega dowódcy zespołu i jest bezpośrednim przełożonym osób 
podporządkowanych mu etatem zespołu i odpowiedzialny jest za: 

a) sprawność techniczną okrętów, ich eksploatację oraz remonty, a w wypadkach 
szczególnych wprowadzanie ograniczeń pracy lub zakaz eksploatacji sprzętu 
technicznego; 

b) wyszkolenie techniczno-specjalistyczne działów (pionów) elektromechanicznych  
oraz załóg w walce o żywotność okrętu; 

c) funkcjonowanie gospodarki materiałowo – technicznej w zespole okrętów; 
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d) utrzymanie normatywnych zapasów środków materiałowych oraz resursów 
eksploatacyjnych mechanizmów i sprzętu technicznego;  

e) utrzymanie dyrektywnych wskaźników sprawności technicznej środków bojowych                   
i materiałowych oraz UiSW. 

f) sprawność techniczną i utrzymanie okrętów pozostających w konserwacji. 

23021. Szef logistyki zespołu jest zobowiązany: 

a) uczestniczyć w opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentów z zakresu gotowości 
bojowej i mobilizacyjnej zespołu; 

b) szkolić dowódców okrętów, ich zastępców oraz dowódców działów 
elektromechanicznych (pionów) w walce o żywotność okrętu; 

c) szkolić dowódców działów (pionów) elektromechanicznych pod względem techniczno-
specjalistycznym oraz w dowodzeniu podległymi, działami (pionami); 

d) nadzorować szkolenie techniczno-specjalistyczne w działach elektromechanicznych 
(pionach) oraz kierować szkoleniem nurków OPA; 

e) znać stan techniczny okrętów oraz kontrolować w podległych, działach (pionach) 
dokumentację eksploatacyjną; 

f) nadzorować eksploatację sprzętu technicznego w działach elektromechanicznych  
oraz kierować planowaniem i realizacją Dni Technicznych i remontów w zespole; 

g) zapewnić sprawność techniczną okrętów,; 

h) nadzorować prowadzenie gospodarki materiałowej w zespole okrętów; 

i) planować i nadzorować remonty okrętów oraz legalizację urządzeń i sprzętu 
wojskowego; 

j) nadzorować zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie na okrętach 
warunków bezpieczeństwa; 

k) przeciwdziałać przyczynom uszkodzeń i awarii na okrętach; 

l) nadzorować przestrzeganie przez podległe załogi przepisów o ochronie środowiska 
naturalnego; 

m) sprawować nadzór nad uzyskaniem przez specjalistów uprawnień poddozorowych.  

23.1.4. Specjaliści zespołu okrętów 

23022. Specjaliści zespołu okrętów podlegają szefowi sztabu – zastępcy dowódcy. 

23023. W odniesieniu do podległych działów specjaliści zespołu sprawują nadzór nad: 

a) wyszkoleniem techniczno-specjalistycznym; 

b) sprawnością  uzbrojenia i sprzętu technicznego, jego eksploatacją i remontem; 

c) utrzymaniem obowiązujących zapasów materiałowych i technicznych. 

23024. Specjaliści zespołu okrętów są zobowiązani; 

a) uczestniczyć w opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentów gotowości bojowej 
zespołu w zakresie swojej specjalności; 

b) wspomagać dowódców działów w opracowywaniu planów szkolenia oraz nadzorować 
ich realizację; 

c) kierować szkoleniem techniczno-specjalistycznym w podległych działach; 

d) kontrolować sprawność UiSW oraz prawidłowość jego eksploatacji; 
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e) uczestniczyć w opracowaniu instrukcji o użyciu UiSW oraz systematycznie je 
uaktualniać; 

f) szkolić specjalistów podległych działów w zakresie swojej specjalności; 

g) prowadzić zajęcia specjalistyczne z dowódcami okrętów i ich zastępcami oraz 
przyjmować egzaminy z zakresu swej specjalności uprawniające do samodzielnego 
pełnienia wachty i dowodzenia działem (pionem); 

h) uczestniczyć w przyjmowaniu od załóg okrętów zadań programowych i ogniowych; 

i) inspirować wynalazczość i nowatorstwo w zakresie swojej specjalności; 

j) sprawdzać przygotowanie podległych działów do wyjścia na morze  
oraz utrzymanie obowiązujących zapasów materiałowych i technicznych; 

k) nadzorować prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie swojej specjalności; 

l) służyć pomocą kierownikowi praktyki w organizowaniu szkolenia słuchaczy szkół 
wojskowych, odbywających praktyki w podległych działach; 

m) sprawdzać przestrzeganie przez załogi warunków bezpieczeństwa podczas 
wykonywania zadań szkoleniowych i prac alarmowych; 

n) organizować szkolenie specjalistyczne i metodyczne w swojej specjalności; 

o) uczestniczyć w opracowaniu wykazów prac remontowych oraz nadzorować  realizację 
remontów w swojej specjalności. 

23025. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia flagowych specjalistów określa dowódca zespołu. 

23.2. Starszy oficer na redzie 

23026. Jeśli okręty z różnych zespołów lub zespoły okrętów stoją czasowo na jednym 
kotwicowisku, najwyższy rangą dowódca (według zasad oddawania honorów na morzu) 
zostaje starszym oficerem na redzie (st.of.r.).  

Starszy oficer na redzie jest zobowiązany: 

a) nadzorować bezpieczeństwo postoju oraz ruch okrętów w rejonie kotwicowiska; 

b) regulować czynności wynikające z ceremoniału morskiego;  

c) ustalać organizację obserwacji wzrokowej i technicznej oraz wyznaczać okrętom 
sektory prowadzenia ognia; 

d) kierować organizacją przedsięwzięć z zakresu obrony okrętów na kotwicowisku; 

e) ostrzegać okręty o nagłych zmianach warunków atmosferycznych; 

f) wyznaczać okręty do pełnienia wszelkiego rodzaju dyżurów (np. radiowych),  
a także do utrzymywania w gotowości środków pływających; 

g) organizować przewóz załóg zwolnionych na ląd; 

h) organizować pomoc ratowniczą dla okrętów znajdujących się w niebezpieczeństwie; 

i) nadzorować stosowanie zasad zwykłej praktyki morskiej. 

Starszy oficer na redzie może wydawać rozkazy i zarządzenia wynikające z jego funkcji.  
Wszystkie zespoły oraz okręty stojące na kotwicowisku są zobowiązane  
do ich przestrzegania i realizacji. 
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ROZDZIAŁ 24 CEREMONIAŁ MORSKI 

24000. Ceremoniał Marynarki Wojennej opiera się na ogólnie uznanej symbolice, zwyczajach 
i normach postępowania ludzi morza, wytworzonych w czasie odwiecznych związków 
człowieka z morzem, a także na zasadach i normach działania sił zbrojnych państwa. Ich 
przestrzeganie jest niezbędne w stosunkach międzynarodowych. Zasady te zostały ujęte 
w normy regulaminowe, które pozwalają w ciągu krótkiego czasu, bez zbędnych 
wyjaśnień i uzgodnień, przekazać otoczeniu, w sposób naturalny, duży ładunek przeżyć 
emocjonalnych o trwałym skutku wychowawczym. Głębia i trwałość oddziaływania zależy 
przede wszystkim od stopnia znajomości, uznania i regulaminowego stosowania tej 
symboliki przez uczestników uroczystości. 

24.1. Znaki Marynarki Wojennej 

24001. Do znaków Marynarki Wojennej zalicza się: banderę wojenną, banderę jednostek 
pomocniczych, flagę dowódcy Marynarki Wojennej, flagę Marynarki Wojennej, flagę 
lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej; flagi: admirała, admirała floty, wiceadmirała, 
kontradmirała i generała; proporczyki: szefa sztabu MW, dowódcy flotylli, dowódcy 
dywizjonu, dowódcy grupy oraz znak dowódcy okrętu. W celu uhonorowania marszałków 
Sejmu i Senatu, jako znak okrętowy, stosuje się Flagę Rzeczypospolitej Polski z Godłem.  

24002. W celu uhonorowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak okrętowy, stosuje 
się  proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W celu uhonorowania Ministra 
Obrony Narodowej, Marszałka Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,  
jako znaki okrętowe, stosuje się flagi odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, Marszałka 
Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ponadto w celu uhonorowania 
dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, jako znaki okrętowe, stosuje się flag dowódców (komendantów, 
szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. 

24003. Zabrania się używania wymienionych znaków do dekoracji. Wyjątek stanowią ekspozycje 
muzealne. 

24.1.1. Bandera Marynarki Wojennej 

24004. Rodzaj bandery należnej poszczególnej jednostce pływającej oraz datę pierwszego 
podniesienia i ostatniego spuszczenia bandery ustala dowódca Marynarki Wojennej  
w rozkazach organizacyjnych. Podczas postoju okrętu banderę podnosi się na drzewcu 
rufowym, a podczas ruchu – na gaflu masztu głównego. Na okręcie podwodnym w ruchu 
banderę podnosi się na drzewcu przy (na) pomoście, a podczas postoju w porcie –  
na drzewcu rufowym, jeśli występuje. Odstępstwa od tych zasad muszą być uzasadnione 
(np. remont masztu, drzewca). 

24005. Banderę na okręcie podnosi się według następujących zasad: 

a) podczas postoju okrętu w porcie i na kotwicy banderę podnosi się o godzinie 08.00,  
a spuszcza o zachodzie słońca; w celu oddania ukłonu bandera może być 
podniesiona przed godziną 08.00 i po zachodzie słońca, o ile warunki na to pozwalają.  

b) do codziennego podniesienia bandery przeprowadza się zbiórkę załogi na pokładzie 
okrętu. Zbiórki nie zarządza się podczas remontów i Dni Technicznych, wykonywania 
prac okrętowych, alarmów, przygotowania okrętu do wyjścia na morze i do walki, w dni 
sprzątania generalnego oraz w dni wolne od zajęć służbowych; w tych wypadkach 
banderę podnosi służba okrętowa, bez udziału załogi; 

c) w portach polskich nie zarządza się zbiórki załogi do spuszczenia bandery,  
a w ceremonii tej obowiązek uczestnictwa ma jedynie służba okrętowa; w portach 
zagranicznych przy spuszczeniu bandery stosuje się taki sam ceremoniał, jak przy jej 
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podnoszeniu, a godzinę podniesienia i spuszczenia dostosowuje się do zwyczajów 
lokalnych; 

d) po spuszczeniu bandery składa się ją w kostkę o mniejszym formacie, tak, aby godło  
z orłem stanowiło wierzchnią stronę kostki i w asyście służby odnosi do miejsca jej 
przechowywania;  

e) komendę: „BACZNOŚĆ”!, podczas podniesienia (spuszczenia) bandery, podaję się  
na tę burtę, którą okręt jest zacumowany do nabrzeża; tak samo postępuje się, jeśli 
okręty cumują burta w burtę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy okręt flagowy 
zacumowany jest bezpośrednio pomiędzy okrętami cumującymi burta w burtę; w tym 
przypadku komendę podaje się na tę burtę, z której znajduje się okręt flagowy. 
Podczas postoju na kotwicy komendę: „BACZNOŚĆ”! zawsze podaję się na prawą 
burtę; 

f) w czasie podnoszenia (spuszczania) bandery żołnierze znajdujący się na nabrzeżu  
i nie będący w szyku, frontują do bandery i salutują, a osoby w ubiorach cywilnych 
zdejmują nakrycie głowy, przyjmują postawę zasadniczą i również frontują. 
Pododdziały przechodzące w szyku zwartym, na komendę dowódcy, zatrzymują się, 
frontują, przyjmują postawę zasadniczą, a ich dowódcy salutują. 

g) okręt w ruchu ma zawsze podniesioną banderę, bez względu na porę doby; 

h) z chwilą rozpoczęcia walki obserwację bandery przejmuje osoba wyznaczona do tego 
w rozkładzie alarmu bojowego; jeśli zajdzie konieczność wymiany bandery, podnosi 
się szybko nową, po czym również szybko spuszcza się zniszczoną; 

i) na jachtach jednomasztowych banderę wojenną podnosi się na drzewcu rufowym,  
a na dwumasztowych na rufowym maszcie.  

24006. Na okrętach, które wchodzą w skład stałych, międzynarodowych zespołów sojuszniczych 
podnosi się dodatkowo, na maszcie głównym, flagę sojuszu oraz umieszcza w widocznym 
miejscu (np. na kominie, nadbudówce), po obydwu burtach okrętu, znak sojuszu.  

24007. Codziennie, za wyjątkiem okoliczności określonych w pkt. 24004 b, w wyznaczonym 
miejscu na pokładzie na 15 min przed podniesieniem bandery, zarządza się zbiórkę załogi 
do podniesienia bandery, a w dni świąteczne również proporca Marynarki Wojennej  
lub gali banderowej. W dni powszednie, na zbiórce do podniesienia bandery, 
przeprowadza się przegląd załogi.  Na 5 minut przed godz. 08.00, na sygnał okrętu 
flagowego (punktu redowego) sygnalista podnosi na prawym noku rei „do pół” flagę 
sygnałową i ogłasza głosem „PIĘĆ PRZED!” Na polecenie z.d.o. wyznaczona osoba 
funkcyjna powiadamia d.o. o gotowości załogi do podniesienia bandery, a dwie lub trzy 
osoby, ze składu nowo wstępującej służby, zajmują miejsca przy drzewcu rufowym.  
Po przybyciu d.o. na miejsce zbiórki, z.d.o. składa mu meldunek o gotowości załogi  
do podniesienia bandery, a następnie dowódca wita się z załogą. Na jedną minutę przed 
godz. 08.00, sygnalista, na sygnał okrętu flagowego (punktu redowego), podnosi flagę 
sygnałową „do miejsca” i głośno ogłasza „MINUTA PRZED”! W tym momencie z szyku 
załogi występuje trębacz (na okrętach, gdzie nie ma trębacza wachtowy pierwszej zmiany 
nadwachty) i zajmuje centralne miejsce na pokładzie, frontując jednocześnie w stronę 
drzewca. 

24008. O godz. 08.00 sygnalista, powtarzając sygnał okrętu flagowego (punktu redowego), zrywa 
flagę i ogłasza głośno: „CZAS UPŁYNĄŁ!” Na ten sygnał d.o. podaje głosem komendę: 
„BACZNOŚĆ – NA BANDERĘ!”, po której trębacz gra (z.d.o. podaje gwizdkiem 
oficerskim) sygnał „BACZNOŚĆ – NA PRAWĄ (LEWĄ) BURTĘ!”, a następnie oficer 
(podoficer) dyżurny okrętu podaje głosem komendę: „BANDERĘ MARYNARKI 
WOJENNEJ – PODNIEŚĆ!”. Na tą komendę wyznaczeni członkowie załogi, stojący przy 
drzewcu, powoli i miarowo podnoszą banderę. W trakcie podnoszenia bandery trębacz, 
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gra sygnał podniesienia bandery (na okrętach, gdzie nie ma trębacza zastępuje go 
marynarz wachtowy, oddając świst trapowy), a wszyscy oficerowie salutują. Ceremonii 
podniesienia bandery towarzyszy wybijanie szklanek dzwonem okrętowym.  

24009. Na okrętach podwodnych szklanek nie wybija się. 

24010. Spuszczenie bandery, które w zależności od okoliczności określonych pkt. 24004 b, 
odbywa się z udziałem całej załogi lub tylko służby okrętowej, dokonuje się w ten sam 
sposób, jak jej podniesienia.  

24011. Przeniesienie bandery z drzewca rufowego na maszt (gafel) następuje w momencie 
oddania ostatniej cumy lub „puszczenia” kotwicy, a z masztu (gafla) na drzewce rufowe – 
w momencie założenia oka pierwszej cumy na poler (beczkę) lub w momencie rzucenia 
kotwicy. Na komendę dowódcy okrętu (z.d.o.): „BANDERĘ PRZENIEŚĆ!” wyznaczony 
członek załogi spuszcza (podnosi) banderę na drzewcu rufowym, a sygnalista podnosi 
(spuszcza) banderę na maszcie (gaflu). Spuszczanie i podnoszenie bander odbywa się 
równocześnie. 

24012. W czasie żałoby banderę podnosi się do połowy drzewca. W takim wypadku, podczas 
podniesienia (spuszczenia) bandery, powinna ona być najpierw podniesiona „do miejsca", 
a następnie opuszczona do połowy lub całkowicie. Jeśli zarządzona godzina rozpoczęcia 
żałoby przypada po godzinie 08.00, opuszczenia bandery „do pół” dokonuje służba 
dyżurna. W tym celu oficer dyżurny (oficer wachtowy) podaje najpierw komendę: 
„BACZNOŚĆ NA BANDERĘ!, a następnie: NA ZNAK ŻAŁOBY BANDERĘ MARYNARKI 
WOJENNEJ DO PÓŁ - OPUŚĆ”! 

24013. W czasie ruchu okrętu bandery na znak żałoby nie opuszcza się. 

24014. W czasie żałoby bandery nie przewiązuje się kirem. 

24015. Przy wchodzeniu na okręt i opuszczaniu go, każda osoba oddaje honor banderze  
przez zwrot głowy w jej kierunku, a osoby będące w mundurach dodatkowo salutują  
w momencie przekraczania burty okrętu. 

24016. Bandera na okręcie może być podnoszona „z paradą”. Banderę „z paradą” podnosi się 
(spuszcza) tylko na okrętach mogących wystawić wartę honorową i gdy w podniesieniu 
(spuszczeniu) może uczestniczyć orkiestra. 

24017. Banderę „z paradą” podnosi się (spuszcza): 

a) w dniach pobytu na okręcie głowy państwa polskiego lub obcego, premiera, 
marszałków Sejmu i Senatu, marszałka Polski, ministra obrony narodowej, szefa 
Sztabu Generalnego WP dowódcy Marynarki Wojennej, jeśli wizyty te przypadają  
w dniach świąt narodowych; 

b) podczas pierwszego podniesienia i ostatniego spuszczenia bandery na okręcie; 

c) na zarządzenie przełożonych, jeżeli względy służbowe i międzynarodowe tego 
wymagają. 

24018. Ceremonia podniesienie (spuszczenia) bandery „z paradą” przebiega w ten sam sposób, 
jak podczas codziennego podnoszenia bandery, jednakże w trakcie podnoszenia 
(spuszczenia) bandery orkiestra gra hymn państwowy, a dopiero potem podaje się 
komendę: „SPOCZNIJ!”. 

24019. Podczas pobytu okrętu w porcie zagranicznym, zaraz po skończeniu ceremonii 
podniesienia bandery, orkiestra gra hymn narodowy kraju, na którego wodach okręt się 
znajduje, a jeżeli w pobliżu cumują okręty z innych państw, orkiestra wykonuje kolejno 
wszystkie właściwe hymny, według starszeństwa dowódców okrętów. Dopiero  
po zakończeniu ostatniego hymnu podaje się komendę: „SPOCZNIJ!”. 



 

102 

24020. W dniach podniesienia bandery „z paradą” nie wykonuje się na zbiórce do tej ceremonii 
przeglądu załogi. 

24.1.2 Proporzec Marynarki Wojennej 

24021. Proporzec Marynarki Wojennej, jako symbol męstwa i niezłomnego ducha bojowego 
załogi okrętu, nawiązuje do szczytnych dziejów i tradycji oręża polskiego na morzu. 
Proporzec na okrętach podnosi się na drzewcu dziobowym, jednocześnie  
z podniesieniem bandery, w niedziele, w dni świąt państwowych i ustawowo wolnych  
od pracy, a także podczas podnoszenia gali banderowej.  

24022. Na okrętach przebywających w portach zagranicznych proporzec podnosi się (spuszcza) 
codziennie wraz z banderą. Proporzec podnosi się również na okręcie w ruchu, jako 
element małej gali banderowej. Do podniesienia proporca wyznacza się dwóch członków 
załogi. 

24023. Podczas oddawania ukłonu banderą proporzec pozostaje na miejscu. 

24024. Na znak żałoby proporzec opuszcza się do połowy drzewca jednocześnie z banderą. 

24025. Nie podnosi się proporca na bazowych środkach pływających, motorówkach i kutrach,  
a także łodziach i jachtach Marynarki Wojennej. 

24.1.3 Pozostałe znaki okrętowe 

24026. Znaki Marynarki Wojennej, inne niż bandera i proporzec, zawsze podnosi się na maszcie 
głównym, bez względu na porę doby, według następujących reguł:   

a) znaki Marynarki Wojennej przysługują tylko obywatelom polskim; 

b) flagę lub proporzec podnosi się (spuszcza) w chwili przekroczenia linii burty  
przy wejściu na pokład (zejściu z pokładu) osoby, której dany znak przysługuje; 

c) z chwilą wejścia na pokład przełożonego dowódcy okrętu spuszcza się znak dowódcy 
okrętu, a w jego miejsce równolegle podnosi się znak przysługujący przełożonemu; 

d) gdy na okręt przybywa kilku przełożonych, którym przysługują znaki, podnosi się znak 
przełożonego najwyższego stanowiskiem; 

e) flagi osób honorowanych znakami Marynarki Wojennej, nie będących przełożonymi 
dowódcy okrętu lub dowódcy zespołu okrętów, którego znak jest podniesiony  
na okręcie, podnosi się obok znaku dowódcy okrętu (zespołu okrętów), o ile osprzęt  
i takielunek okrętu na to pozwalają; w innych sytuacjach flagę tą podnosi się  
na prawym noku rei masztu głównego; 

f) znaki przełożonych i dowódców podnosi się tylko tym osobom, które zostały 
wyznaczone na stanowiska;  

g) proporzec dowódcy grupy okrętów podnosi okręt grupowy, bez względu na obecność 
na nim dowódcy grupy.  

h) od zachodu do wschodu słońca okręt flagowy, podczas pływania i postoju w składzie 
zespołu, niesie białe światło szczytowe widoczne wokół widnokręgu; 

i) znak dowódcy okrętu symbolizuje tradycje Marynarki Wojennej oraz oznacza, że okręt 
jest dowodzony przez oficera Marynarki Wojennej. Pozostaje on stale na topie masztu 
głównego, bez względu na obecność dowódcy na okręcie i spuszcza się go przy 
podnoszeniu flagi państwowej lub znaku przełożonego dowódcy okrętu. 

24027. Wygląd, barwy i proporcje znaków okrętowych określa Minister Obrony Narodowej 
odrębnym rozporządzeniem. Wielkość znaków okrętowych dobiera się w zależności  
od wyporności okrętu. W zespole okrętów obowiązek ten spoczywa na jego dowódcy.  
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24028. Na łodziach, kutrach i motorówkach znaki okrętowe, przysługujące odpowiednim osobom 
(za wyjątkiem znaku dowódcy okrętu(podnosi się na drzewcu dziobowym lub na maszcie, 
o ile wymienione jednostki go posiadają. Każde podniesienie i spuszczenie flagi  
lub proporca odnotowuje się w dzienniku zdarzeń (dzienniku kutrowym). 

24029. Z chwilą przybycia na okręt prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na maszcie głównym 
podnosi się proporzec prezydenta RP, a inne znaki spuszcza. Gdy na okręt przybywa 
Marszałek Sejmu, Senatu lub prezes Rady Ministrów na maszcie głównym podnosi się 
flagę państwową, a inne znaki również spuszcza. Jeżeli na okręt przybywa głowa obcego 
państwa, wówczas flagę narodową tego państwa podnosi się z prawej strony znaku 
Marynarki Wojennej, który jest podniesiony na tym okręcie, o ile osprzęt i takielunek 
okrętu na to pozwalają. W innych sytuacjach flagę narodową, przynależną głowie obcego 
państwa, podnosi się na prawym noku rei masztu głównego. 

24030. W przypadku przybycia na okręt więcej niż jednej głowy obcego państwa flagi narodowe 
podnosi się kolejno na rei masztu głównego poczynając od prawego noku. Kolejność 
podnoszenia flag państwowych ustala protokół dyplomatyczny, a w razie jego braku flagi 
podnosi się w kolejności alfabetycznej. 

24031. Z momentem wejścia okrętu na wody terytorialne obcego państwa na prawym noku 
głównego masztu podnosi się flagę państwową danego państwa. Okręt nosi ją do chwili 
opuszczenia wód terytorialnych (wewnętrznych) tego państwa. 

24.1.4 Gala banderowa 

24032. Wielką lub małą galę banderową podnoszą wszystkie okręty Marynarki Wojennej. Galę 
banderową podnosi się z okazji przybycia na okręt: prezydenta RP, głowy obcego 
państwa, marszałka Sejmu lub Senatu, prezesa Rady Ministrów, ministra Obrony 
Narodowej, a także z okazji: świąt narodowych i wojskowych, na rozkaz przełożonego,  
po przybyciu okrętu do portu lub na kotwicowisko, gdzie znajdują się inne jednostki  
z podniesioną galą banderową, oraz jeżeli inne względy kurtuazyjne i służbowe tego 
wymagają. 

24033. W ramach wielkiej gali banderowej na okręcie podnosi się: banderę na drzewcu rufowym  
i bandery na wszystkich masztach, jakie okręt posiada, proporzec Marynarki Wojennej  
na drzewcu dziobowym oraz zestaw flag sygnałowych kodu międzynarodowego, rozpięty 
od drzewca dziobowego, poprzez szczyty masztów, do drzewca rufowego. Sztagi,  
na których podnosi się flagi kodu, muszą przebiegać poniżej bandery i proporca Marynarki 
Wojennej. 

24034. Zestaw flag sygnałowych, podnoszony podczas wielkiej gali banderowej, tworzą flagi kodu 
międzynarodowego spięte ze sobą w następującej kolejności: 

AB1 CD2 EF3 GH4 IJ5 KL6 MN7 OP8 QR9 ST0 UV pierwsza zastępcza WX druga 
zastępcza YZ trzecia zastępcza.  

W razie konieczności, wynikającej z długości sztagów, dołącza się kolejny zestaw flag, 
spięty w tej samej kolejności, co zestaw pierwszy.  

24035. Mała gala banderowa zastępuje wielką galę, gdy okręt jest w ruchu, a także na postoju, 
gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają podniesienie wielkiej gali banderowej.  

24036. W skład małej gali banderowej wchodzą: bandera podnoszona na drzewcu rufowym, 
bandery podnoszone na masztach okrętu oraz proporzec Marynarki Wojennej, 
podnoszony na drzewcu dziobowym.  

24037. Przy podnoszeniu gali banderowej nie podnosi się bandery na maszcie, na którym 
podniesiono proporzec prezydenta RP, flagę państwową, flagę marszałka Polski, flagę 
ministra Obrony Narodowej oraz flagę dowódcy Marynarki Wojennej. Jeżeli osoby te 
przybywają na okręt po podniesieniu wielkiej gali banderowej, banderę Marynarki 
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Wojennej, podniesioną na maszcie głównym, zastępuje się przysługującym im znakiem 
MW.  

24038. Przy podniesionej gali banderowej nie spuszcza się bander i proporca na znak żałoby, 
którą odkłada się do dnia następnego. Kiedy galę banderową podnosi się z okazji 
przybycia na okręt głowy obcego państwa, flagę narodową tego państwa podnosi się  
na maszcie głównym, z prawej strony bandery wojennej lub polskiego znaku, który został 
na nim podniesiony. 

24039. Do podniesienia gali banderowej podaje się komendy i sygnały na tych samych zasadach, 
jak przy podniesieniu bandery, a oficer dyżurny podaje komendę: „WIELKĄ (MAŁĄ) GALĘ 
BANDEROWĄ – PODNIEŚĆ!”. 

24040. Bazowe środki pływające nie podnoszą proporca MW podczas wielkiej i małej gali 
banderowej. 

24041. Galę banderową zawsze podnosi się i spuszcza równocześnie z podniesieniem  
i spuszczeniem bandery, a w przypadku przybycia okrętu do portu lub na kotwicowisko, 
gdzie inne jednostki mają podniesioną galę banderową, w momencie obłożenia ostatniej 
cumy lub po komendzie „KOTWICA TRZYMA!”. Wielką galę banderową zastępuje się 
małą na 30 minut przed planowanym odcumowaniem lub odkotwiczeniem.  

24042. W dniach, kiedy podnoszona jest gala banderowa, na zbiórce do tej ceremonii,  
nie wykonuje się przeglądu załogi, a na pokładzie obowiązującym ubiorem jest ubiór 
galowy. Jeżeli okręt nie bierze bezpośrednio udziału w uroczystościach dowódca może 
zarządzić ubiór wyjściowy. Podczas ruchu okrętu, w dniach obowiązywania gali 
branderowej dowódca zarządza dla załogi ubiór zgodny z potrzebami. 

24043. Okręt podnoszący wielką galę banderową z okazji własnego święta powinien uprzedzić  
o tym fakcie wszystkie jednostki stojące w pobliżu (w tym samym basenie), przynajmniej 
na jeden dzień wcześniej przed uroczystością. 

24044. Z chwilą spuszczenia gali banderowej, jeśli nie było innego zarządzenia, okręty iluminuje 
się galą świetlną, którą gasi się o godzinie 24.00. 
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ROZDZIAŁ 25 ODDAWANIE HONORÓW NA MORZU I W PORCIE 

25.1 Ogólne zasady oddawania honorów na okręcie 

25000. Na okręcie honory oddaje się według następujących zasad: 

a) okręty w ruchu oddają honory w czasie od wschodu do zachodu słońca, a na postoju – 
od podniesienia do spuszczenia bandery; 

b) okręty zacumowane oraz będące w ruchu oddają honory przy każdym spotkaniu 
jednostki ze znakiem przełożonego, niezależnie od rangi jednostki, na której przebywa 
przełożony; 

c) honory oddaje się na komendę: „BACZNOŚĆ - NA PRAWĄ (LEWĄ) BURTĘ!”, podaną 
za pomocą trąbki lub gwizdka oficerskiego; jeżeli okręty stoją burta w burtę, honory 
oddaje tylko okręt zewnętrzny;   

d) po usłyszeniu komendy do oddania honorów wszystkie osoby znajdujące się  
na pokładzie (jak również na nabrzeżu na wysokości okrętu) frontują w wyznaczonym 
kierunku, przyjmując postawę zasadniczą, a oficerowie salutują, do chwili podania 
komendy: „SPOCZNIJ!”; od oddawania honorów zwolnione są te osoby, którym 
zajęcia służbowe lub wykonywana praca na to nie pozwala;  

e) komendy do oddawania honorów podczas postoju okrętu w porcie podaje się trąbką 
lub gwizdkiem również wtedy, gdy przełożony dowódcy okrętu przechodzi nabrzeżem 
bądź przepływa w pobliżu okrętu motorówką (kutrem, łodzią), a także wtedy,  
gdy wchodzi lub schodzi z okrętu; 

f) gdy na okręt przybywa kilku przełożonych, honory trąbką lub gwizdkiem oficerskim, 
oddaje się tylko najwyższemu rangą; podobnie postępuje się przy zejściu 
przełożonych z okrętu, do czasu, gdy przełożony, któremu na okręcie oddano honory, 
znajduje się na jego wysokości; 

g) w sytuacjach, gdy na okręt przybywają osoby niższe stanowiskiem (rangą),  
niż aktualnie znajdujące się na nim, z.d.o. (oficer dyżurny okrętu), w celu ich 
przywitania, podaje wyłącznie ustnie komendę: „BACZNOŚĆ!” i to tylko wtedy, jeżeli 
przełożony wyższy stanowiskiem (rangą) nie przebywa w pobliżu trapu; jeżeli na okręt 
wchodzi osoba niższa stanowiskiem (rangą) niż osoba znajdująca się w pobliżu trapu 
z.d.o. (oficer dyżurny okrętu) jedynie salutują a wachtowy (trapowi) oddaje świst 
trapowy; 

h) komendy trąbką lub gwizdkiem oficerskim wydaje się na okręcie również wtedy,  
gdy przełożony nie opuszcza okrętu, lecz bierze udział w odbywających się 
uroczystościach państwowych lub wojskowych; 

i) okręty będące w alarmach, a także okręty na których wykonuje się prace niemożliwe 
do przerwania, honorów nie oddają; 

j) honory trąbką (gwizdkiem oficerskim), podczas postoju w porcie, oddaje się dowódcy 
okrętu, dowódcy grupy i dowódcy dywizjonu, ale tylko przy ich pierwszym przybyciu 
(ostatnim zejściu) w danym dniu na okręt, o ile występują w mundurze;  

k) wyższym przełożonym oraz osobom, którym przysługują znaki inne niż dowódcy grupy 
i dywizjonu, honory trąbką (gwizdkiem oficerskim) oddaje się w każdym wypadku ich 
wejścia (zbliżania się) na okręt oraz podczas jego opuszczania, o ile występują  
w mundurze. Ceremoniał przywitania przy trapie może być ograniczony na osobiste 
życzenie osoby, której ta forma uhonorowania przysługuje; 

l) sygnały do oddania honorów gwizdkiem oficerskim wykonują oficerowie wachtowi  
lub dyżurni, a w przypadku przybycia na okręt przełożonych – dowódca okrętu; 
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m) w dniu żałoby honorów trąbką (gwizdkiem oficerskim) nie oddaje się. 

25.2 Zasady oddawania honorów na okręcie będącym w ruchu  

25001. Na okręcie będącym w ruchu honory oddaje się według następujących zasad: 

a) oddawanie honorów obowiązuje przy każdym mijaniu (wyprzedzaniu) okrętu polskiego 
lub obcego w odległości mniejszej niż 3 kable, a także mijania określonego miejsca  
na brzegu, jeśli przepisy miejscowe to nakazują;  

b) komendę do oddania honorów podaje się w momencie, gdy stewa dziobowa okrętu 
salutującego zrówna się ze stewą dziobową (rufową) okrętu salutowanego; komendę: 
„SPOCZNIJ!” na okręcie salutowanym podaje się w kilka sekund po komendzie: 
„BACZNOŚĆ - NA PRAWĄ (LEWĄ) BURTĘ!”, a zaraz po nim komendę tą podaje się 
na okręcie salutującym; jeśli z ważnych powodów okręt salutowany nie odpowiedział 
na oddawane mu honory, komendę: „SPOCZNIJ!”, na okręcie salutującym, podaje się 
w momencie rozminięcia się stew obydwu okrętów; 

c) bazowe środki pływające, oddają honory pierwsze okrętom, na których podniesiona 
jest bandera wojenna; 

d) okręt, na którym jako znak okrętowy podniesiony jest proporzec prezydenta RP  
lub flaga państwowa, nie oddaje pierwszy honorów żadnemu innemu okrętowi; 
wyjątek stanowi spotkanie okrętu ze znakiem głowy obcego państwa na jego wodach 
terytorialnych; 

e) w codziennym pozdrawianiu się na morzu, jako pierwszy honory oddaje okręt niższej 
rangi. Okręty tej samej rangi, idące pod tym samym znakiem, oddają honory  
w zależności od starszeństwa ich dowódców; 

f) okręty, na których podniesiony jest znak dowódcy okrętu, dowódcy grupy  
lub dywizjonu, oddają pierwsze honory okrętom, bez względu na ich rangę, na których 
podniesione są pozostałe znaki Marynarki Wojennej, nawet jeśli osoby, którym one 
przysługują, nie są przełożonymi. 

25.3 Ukłon banderą 

25002. Zgodnie z dobrymi tradycjami morskimi jednostki pływające, nie należące do Marynarki 
Wojennej, spotykając okręt na morzu lub w porcie powinny oddać mu honor, bez względu 
na to, jaka jest jego przynależność państwowa, opuszczając swoją banderę do pół masztu 
(gafla, drzewca) w momencie zrównania się ze stewą okrętu. Okręt odpowiada  
poprzez opuszczenie swojej bandery do pół masztu (drzewca) i natychmiast podnosi ją 
znów  
„do miejsca”. Ceremonia ta nazywa się „ukłon banderą”. 

25003. Do oddania ukłonu banderą dowódca okrętu (oficer wachtowy, a w porcie oficer dyżurny) 
podaje komendę: „DO – BANDERY”!, po której sygnalista wachtowy (wachtowy przy 
trapie) podchodzi do bandery i przygotowuje ją do oddania „ukłonu”. Po opuszczeniu 
bandery przez jednostkę cywilną dowódca okrętu (oficer wachtowy, w porcie – oficer 
dyżurny) podaje komendę: „ODSALUTOWAĆ!”, po której sygnalista wachtowy (wachtowy 
przy trapie) opuszcza banderę „do pół” masztu (gafla, drzewca) i natychmiast podnosi ją 
„do miejsca”. 

25004. W razie żałoby, gdy okręt ma opuszczoną banderę „do połowy”, dla oddania ukłonu 
podnosi się ją najpierw „do miejsca”, następnie opuszcza do połowy na znak ukłonu,  
po czym ponownie podnosi się ją „do miejsca” i ponownie opuszcza „do połowy”. 

25.4 Parada burtowa 

25005. W czasie przejścia morzem lub podczas postoju, dla uhonorowania przedstawicieli 
najwyższych władz państwowych lub wyższych dowódców morskich i wojskowych, 



 

107 

których wejście na okręt (przemieszczanie się w pobliżu okrętu) jest zapowiedziane,  
a także na zarządzenie przełożonych w innych okolicznościach (np. parada jednostek 
pływających), ustawia się załogę okrętu w paradzie burtowej, o ile liczebność załogi  
oraz warunki hydrometeorologiczne na to pozwalają. 

25006. Sygnałem do ustawienia parady jest komenda: „ZBIÓRKA NA PRAWEJ (LEWEJ) 
BURCIE - DO PARADY BURTOWEJ!” Po tej komendzie załoga ustawia się na pokładzie 
wzdłuż nakazanej burty okrętu (na okrętach podwodnych załoga ustawia się na pokładzie 
dziobowym i rufowym). Podoficerowie i marynarze ustawiają się w szeregu na głównym 
pokładzie, od dziobu do rufy i na szpardekach, w taki sposób, aby nie było przerw (luk) 
miedzy nimi. Stają oni w rozkroku, z rękami założonymi do tyłu. Dowódca okrętu  
i pozostali oficerowie ustawiają się, w postawie zasadniczej, na pomoście, w szyku 
ustalonym dla danego typu okrętu przez dowódcę zespołu okrętów. 

25007. Po komendzie: „BACZNOŚĆ –NA PRAWĄ (LEWĄ) BURTĘ!”, do momentu wydania 
komendy: „SPOCZNIJ!”, Dowódca i pozostali oficerowie salutują. Paradę burtową kończy 
się na komendę: „KONIEC PARADY BURTOWEJ! ZAŁOGA – ROZEJŚĆ SIĘ!”. 

25008. Komendy do parady burtowej wydaje się na tych samych zasadach, jak przy oddawaniu 
honorów na okręcie.  

25009. Podczas grania hymnu państwowego podoficerowie i marynarze biorący udział  
w paradzie burtowej nadal stoją w rozkroku, trzymając ręce założone do tyłu. Oficerowie  
w tym czasie salutują w postawie zasadniczej. 

25010. Na okręcie, na którym podczas parady występuje orkiestra wojskowa, wystawia się 
również wartę honorową. 

25011. Na okrętach żaglowych, podczas parady jednostek pływających, dopuszcza się 
rozstawienie załogi w paradzie na rejach, z zastosowaniem wszelkich warunków 
bezpieczeństwa. 

25.5 Warta honorowa 

25012. Na okrętach pierwszej i drugiej rangi wystawia się wartę honorową. Warta honorowa 
może być wystawiona na okręcie trzeciej rangi, o ile liczebność załogi na to pozwala. 
Obowiązek ten określa swoim rozkazem dowódca związku taktycznego, do którego 
należy okręt. Warty honorowej nie wystawia się na okrętach podwodnych, bez względu na 
ich rangę. Wartę honorową wystawia się bez względu na porę doby, jednakże od zachodu 
do wschodu słońca, tylko wtedy, gdy oświetlenie pokładu na to pozwala. 

25013. Wartę honorową wystawia się podczas postoju okrętu w porcie, w następujących 
sytuacjach: 

a) dla uhonorowania osób, którym zgodnie z załącznikiem nr 4 przysługuje warta, 
podczas ich zapowiedzianej wizyty na okręcie; 

b) podczas uroczystości z udziałem orkiestry wojskowej; 

c) podczas podniesienia bandery „z paradą”; 

d) na zarządzenie przełożonych. 

25014. Warta honorowa składa się z: dowódcy warty i co najmniej sześciu marynarzy. Liczba 
wartowników musi być zawsze liczbą parzystą. Warta ustawia się w jednym szeregu, 
poczynając od dowódcy warty. Jeżeli liczba wartowników przekracza sześciu, wartę 
ustawia się w dwuszeregu. 

25015. Warta honorowa podlega zastępcy dowódcy okrętu, który kieruje nią poprzez służbę 
dyżurną okrętu. Warta występuje w ubiorze służbowym: dowódca warty - z bronią, szablą  
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i sznurem galowym; marynarze – w pasach z ładownicami i karabinkami SKS. W stroju 
służbowym występuje również trębacz, o ile uczestniczy on w uroczystościach. 

25016. Dowódcą warty honorowej jest oficer młodszy lub podoficer starszy, który odpowiada  
za gotowość warty do wystąpienia. Wartę wystawia się podczas podniesienia 
(opuszczenia) bandery na pokładzie (w wyjątkowych sytuacjach: na szpar deku) rufowym, 
a dla oddania honorów lub podczas uroczystości z udziałem orkiestry, w pobliżu trapu,  
w miejscu wyznaczonym przez dowódcę okrętu. 

25017. W ustalonym czasie dowódca warty zarządza zbiórkę warty na pokładzie, sprawdza 
wyposażenie i wygląd zewnętrzny wartowników, a następnie melduje zastępcy dowódcy 
okrętu o gotowości warty do odprawy. Po odprawie warta powinna przebywać w jednym 
pomieszczeniu, w gotowości do natychmiastowego wystąpienia. 

25018. W celu wywołania warty na pokład z pomieszczenia, w którym ona przebywa, służba 
dyżurna okrętu, na rozkaz z.d.o. przekazuje komendę: „WARTA – NA POKŁAD!”,  
a dowódca warty podaje komendę: „WARTA – POD BROŃ!” Następnie wyprowadza 
wartę na pokład i ustawia w ustalonym wcześniej miejscu.  
Z chwilą usłyszenia komendy: „BACZNOŚĆ - NA PRAWĄ (LEWĄ) BURTĘ!”, wydaną 
trąbką lub gwizdkiem oficerskim, dowódca warty z szablą w położeniu „do nogi” występuje 
krok na wprost, z jednoczesnym zwrotem w lewo i podaje kolejno komendy: „WARTA –  
BACZNOŚĆ!”, „NA RAMIĘ – BROŃ!”, „PREZENTUJ – BROŃ!”, „WARTA NA PRAWO 
(LEWO) – PATRZ!”.  

25019. Po wykonaniu komend przez wartowników dowódca wstępuje do szyku, robiąc krok  
do tyłu wraz z jednoczesnym zwrotem i wykonuje szablą chwyt „PREZENTUJ – BROŃ!” 
Po komendzie „SPOCZNIJ!”, wydanej trąbką lub gwizdkiem oficerskim, dowódca warty 
występuje jak poprzednio i podaje komendy do przyjęcia postawy swobodnej: „WARTA – 
BACZNOŚĆ!”, „NA RAMIĘ – BROŃ!”, „DO NOGI – BROŃ!”, „WARTA - SPOCZNIJ!” 

25020. Osoba przybywająca z wizytą na okręt, dla uhonorowania której wystawiono wartę, 
dokonuje przeglądu warty w asyście dowódcy okrętu, a następnie wita się z nią słowami: 
„CZOŁEM WARTA (MARYNARZE)! Podczas przeglądu warty, dowódca warty nie składa 
meldunku, a jedynie oddaje honor szablą osobie dokonującej przeglądu. W trakcie 
przywitania z wartą dowódca okrętu staje, w postawie zasadniczej, z lewej strony osoby 
witającej się z wartą i salutuje. 

25021. Podczas uczestniczenia warty honorowej w podniesieniu (opuszczeniu) bandery, 
dowódca warty podaje komendy do przyjęcia postawy zasadniczej i prezentowania broni 
przez wartowników, zaraz po komendzie: „BACZNOŚĆ - NA PRAWĄ (LEWĄ) BURTĘ!”, 
wydanej trąbką lub gwizdkiem oficerskim. Następnie oficer dyżurny podaje komendę do 
podniesienia bandery lub wielkiej gali branderowej. 

25.6 Saluty armatnie 

25022. Saluty armatnie, zgodnie z przyjętymi zwyczajami międzynarodowymi oraz dla nadania im 
właściwej rangi, oddają tylko te okręty, których uzbrojenie stanowi artyleria co najmniej 
średniego kalibru (od 76 mm wzwyż) lub specjalne działa salutacyjne. Saluty oddaje się  
w czasie ruchu okrętu: od wschodu do zachodu słońca, a na kotwicy lub w porcie  
od podniesienia bandery do jej spuszczenia. Dopuszcza się oddawanie salutu o każdej 
porze doby, o ile jest to salut narodowy, bądź oddawany na cześć głowy państwa. Saluty 
armatnie oddaje się wyłącznie na rozkaz: dowódcy Marynarki Wojennej, jego 
przełożonych lub osoby upoważnionej przez dowódcę Marynarki Wojennej. 

25023. Saluty dzieli się, ze względu na okoliczności w jakich są oddawane, na: saluty narodowe, 
saluty świąteczne, saluty osobiste i saluty żałobne.  

25024. Liczba pojedynczych strzałów, oddawanych w czasie salutu, zależy od tego, z jakiej okazji 
lub dla uczczenia, kogo oddawany jest salut. Strzały, podczas salutu, oddaje się  
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w odstępach, co 10 sekund. Wyjątek stanowią saluty żałobne oddawane w czasie 
pogrzebu, o ile ceremonia pogrzebowa (msza św.) nie odbywa się na (przed) okręcie,  
a w miejscu oddalonym od miejsca jego postoju. W takich okolicznościach strzały salutu 
oddaje się, co jedną minutę. Szczegółowo określa to załącznik nr 5. 

25025. Salut narodowy oddaje się wyłącznie podczas międzynarodowych wizyt kurtuazyjnych  
(w portach obcych i polskich) i to tylko wtedy, gdy na drodze dyplomatycznej zostało 
uzgodnione jego zwrócenie przez okręt lub baterię nabrzeżną państwa, dla uhonorowania 
którego oddaje się salut narodowy. Podczas oddawania salutu narodowego, na czas jego 
trwania, na okręcie będącym w ruchu, podnosi się na maszcie flagę honorowanego 
państwa z prawej strony bandery Marynarki Wojennej; w porcie i na kotwicy, flagę 
honorowanego państwa, podnosi się na prawym noku rei masztu głównego. 

25026. Salut świąteczny oddaje się w czasie obchodów świąt państwowych lub wojskowych,  
a także podczas wizyt zagranicznych w dni świąt państwa, na wodach którego przebywa 
okręt. W przypadku wizyty zagranicznej czas oddania salutu świątecznego oraz liczbę 
strzałów (która nie może być większa niż 21) uzgadnia się na drodze dyplomatycznej. 
Salutu świątecznego nie zwraca się. 

25027. Salut osobisty oddaje się podczas spotkania na wodach otwartych, kotwicowisku, redzie 
lub w porcie okrętu ze znakiem prezydenta RP albo głowy obcego państwa, a także  
dla uhonorowania oficjalnych wizyt na okręcie, podczas jego postoju w porcie 
następujących osób: premiera, marszałków Sejmu i Senatu, marszałka Polski, ministra 
Obrony Narodowej, ambasadora Polski (tylko na terytorium państwa, w którym jest 
akredytowany), admirałów i generałów WP, oraz konsula generalnego RP lub konsula RP 
(tylko na terytorium państwa, w którym są akredytowani). Salut osobisty można oddać 
naczelnym dowódcom w siłach zbrojnych państw obcych lub dowódcom sojuszu,  
do którego należy państwo polskie, jednakże czyni się to na odrębny rozkaz dowódcy MW 
(jego przełożonych).  

25028. Jeśli salut osobisty przewidziany jest do oddania przy spotkaniu dwóch okrętów na morzu, 
na których znajdują się osoby uprawnione do jego otrzymania, pojedyncze strzały salutu 
oddaje się na przemian z obydwu okrętów – strzał za strzał. Pierwszy rozpoczyna salut 
okręt, na którym znajduje się osoba uprawniona do salutu niższa rangą; przy równości 
osób honorowanych uwzględnia się kolejno rangę okrętu, starszeństwo dowódców itd. 
Okręt, który oddaje większą liczbę strzałów w salucie, kończy również salut. 

25029. Wszystkie osoby, którym przysługuje salut mają prawo zrezygnować z niego.  

25030. Saluty żałobne oddaje się dla uczczenia pamięci tych osób, którym przysługują saluty 
osobiste, a ponadto w razie zgonu dowódcy okrętu lub zespołu okrętów. Szczegóły 
określa załącznik nr 5. 

25031. W celu oddania salutu armatniego dowódca okrętu 30 minut przed jego oddaniem wydaje 
rozkaz: „PRZYGOTOWAĆ OKRĘT DO SALUTU!”, na który załoga przygotowuje okręt  
do salutu zgodnie z organizacją bojową. 20 minut przed salutem dowódca okrętu podaje 
komendę: „OBSADA (OBSADY) DZIAŁA (DZIAŁ) - NA STANOWISKA!”. Na ten sygnał 
obsada zajmuje stanowiska i przygotowuje się do oddania salutu. Jeśli oddawany jest 
salut narodowy dowódca podaje kolejną komendę: „FLAGĘ (nazwa państwa) – 
PRZYGOTOWAĆ DO PODNIESIENIA!”. Sygnalista wachtowy podwiesza wyznaczoną 
flagę do odpowiedniej flaglinki. 10 minut przed salutem dowódca okrętu podaje komendę: 
„ZBIÓRKA ZAŁOGI NA ŚRÓDOKRĘCIU (RUFIE, itp.)!”. Komendę załodze przekazuje 
służba dyżurna (wachtowa). Załoga staje na zbiórce w wyznaczonym miejscu. Minutę 
przed salutem dowódca okrętu podaje komendę: „ŁADUJ!”, a o wyznaczonym do oddania 
salutu czasie najpierw komendę: „FLAGĘ (nazwa państwa) – PODNIEŚĆ!”.  
Sygnalista wachtowy podnosi wyznaczoną flagę „do miejsca”. Następnie dowódca okrętu 
podaje komendę: „PIERWSZA PAL!”. Dowódca (szef) działu rakietowo-artyleryjskiego 
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powtarza komendę, po czym osobiście kieruje salutem uwzględniając właściwe interwały 
między kolejnymi wystrzałami. Przy oddawaniu salutu narodowego, w momencie jego 
rozpoczęcia, jeśli na okręcie znajduje się orkiestra, rozpoczyna ona grać hymn 
państwowy i kończy go z chwilą zakończenia salutu. Po oddaniu ustalonej liczby strzałów, 
dowódca okrętu podaje komendy: „ZAKOŃCZYĆ SALUT!”, „ROZŁADOWAĆ DZIAŁA!”, 
"FLAGĘ (nazwa państwa) -  SPUŚĆ”. „ZAŁOGA - WYKLAROWAĆ OKRĘT!”. 

25032. Podczas pogrzebu na morzu salut rozpoczyna się w chwili przesuwania zwłok przez burtę 
okrętu. Podczas pogrzebu na lądzie pierwszy wystrzał oddaje się w chwili wynoszenia 
zwłok z domu pogrzebowego lub w oznaczonym czasie. Jeżeli ceremonia pogrzebowa 
odbywa się na (przed) okręcie zacumowanym w porcie salut żałobny oddaje się zgodnie 
ze scenariuszem ceremonii, zatwierdzonym przez dowódcę Marynarki Wojennej.  

25033. Saluty armatnie oddaje się wyłącznie amunicją „ślepą” z zachowaniem pełnych warunków 
bezpieczeństwa określonych odrębnymi przepisami. W celu odliczania strzałów dowódca 
okrętu powinien wyznaczyć osobę funkcyjną, która, na czas salutu podlega dowódcy 
(szefowi) działu rakietowo – artyleryjskiego. Oddanie salutu oraz liczbę oddanych strzałów 
odnotowuje się w dzienniku zdarzeń. 

25.7 Przywitanie przy trapie 

25034. Jedną z dodatkowych form uhonorowania osób wchodzących na okręt oraz schodzących 
z okrętu jest przywitanie przy trapie i odprowadzenie do trapu.  

25035. Dowódca okrętu wita osobiście i odprowadza do trapu: osoby wizytujące okręt, swoich 
przełożonych, dowódców zespołów i dowódców innych okrętów będących w tym samym, 
co on lub wyższym stopniu, oficerów polskich i obcych posiadających wyższe od dowódcy 
okrętu stopnie wojskowe oraz swoich osobistych gości. 

25036. Zastępca dowódcy okrętu wita i odprowadza do trapu: dowódcę okrętu, dowódców innych 
okrętów oraz oficerów, którzy są mu, co najmniej równi stopniem, a których nie spotyka 
przy trapie dowódca okrętu oraz swoich osobistych gości.  

25037. Zastępców dowódcy okrętu wita i odprowadza do trapu oficer dyżurny (wachtowy) okrętu. 
Oficerowie okrętowi witają przy trapie i odprowadzają do trapu swoich przełożonych  
z tytułu specjalności, a także przybywających do nich gości. 

25038. W powitaniu (pożegnaniu) przy trapie zawsze uczestniczy oficer dyżurny (wachtowy) 
okrętu.  

25039. Niewymienione wyżej osoby przybywające na okręt, przy trapie zawsze spotyka (żegna) 
oficer dyżurny (podoficer dyżurny) okrętu.  

25040. W celu wywołania do trapu osób funkcyjnych na okręcie, do dowódcy okrętu włącznie, 
ustala się dźwiękową sygnalizację wewnętrzną. 

25041. Dowódcy zespołów okrętów i wyżsi przełożeni spotykają osoby wizytujące lub swoich 
przełożonych, w zależności od okoliczności, w pomieszczeniach wewnętrznych okrętu  
lub przy trapie. 

25042. Przy wejściu na okręt i zejściu z niego oficerów starszych, nie będących przełożonymi, 
osoba odprowadzająca do trapu podaje ustnie komendę: „BACZNOŚĆ!” W pozostałych 
przypadkach witający (odprowadzający) jedynie salutuje. 

25.8 Trapowi i świst trapowy 

25043. Świst trapowy oddaje się umundurowanym oficerom Wojska Polskiego i sił zbrojnych 
innych państw, przy wchodzeniu na okręt i schodzeniu, bez względu na porę doby przy 
pomocy gwizdka bosmańskiego. 
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25044. Świst trapowy przysługuje również podoficerom Marynarki Wojennej, będącym 
dowódcami tylko na dowodzonych przez nich jednostkach.  

25045. W życiu codziennym świst trapowy oddaje wachtowy (wachtowi) przy trapie, a w czasie 
oficjalnych wizyt odpowiednia liczba marynarzy trapowych, ustalona dla poszczególnych 
osób w załączniku nr 4.  

25046. Oficerom okrętowym na własnym okręcie oraz przełożonym dowódcy okrętu świst trapowy 
oddaje się bez względu na ubiór. Dopuszcza się oddanie świstu trapowego innym 
oficerom służby czynnej, rezerwy lub będących w stanie spoczynku, występujących  
w ubiorze cywilnym, o ile wachtowy (trapowi) zostali powiadomieni, że posiadają oni 
stopień wojskowy, uprawniający do otrzymania świstu trapowego. 

25047. Oddawanie świstu trapowego rozpoczyna się w chwili, gdy osoba, której on przysługuje, 
wstępuje na dolną platformę trapu i kończy, gdy wstępuje na pokład. Przy jej zejściu  
z okrętu, świst rozpoczyna się w momencie wstąpienia na górną platformę, a kończy  
w chwili zejścia z trapu. Jeżeli trap jest wysoki, świst dzieli się na dwie (lub więcej) części. 

25048. Na komendę „BACZNOŚĆ!” oddający świst trapowy przyjmują postawę zasadniczą 
trzymając gwizdek bosmański między kciukiem, a wyprostowanymi palcami prawej dłoni 
na wysokości ust. Oddający świst frontuje w stronę osoby, której świst będzie oddany. 
Kończąc świst wykonuje zwrot w kierunku osoby, która weszła na pokład i opuszcza rękę 
ze gwizdkiem bosmańskim po komendzie „SPOCZNIJ!”. 

25049. Jeżeli na okręt wchodzi (opuszcza go) jednocześnie kilka osób, świst trapowy otrzymuje 
tylko osoba najwyższa stanowiskiem (rangą), a jeżeli stanowiska (rangi) są równe, świst 
trapowy oddaje się tylko pierwszej z nich. 

25050. Wszystkie osoby, którym przysługuje świst trapowy mają prawo z niego zrezygnować.  

25051. Ze względu na specyfikę na okrętach podwodnych świstu trapowego nie oddaje się. 
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ROZDZIAŁ 26 ŻAŁOBA I POGRZEBY 

26000. Banderę wojenną oraz proporzec Marynarki Wojennej, na okrętach i łodziach okrętowych 
opuszcza się na znak żałoby do połowy drzewca (masztu, gafla) w wypadku zgonu 
członka marynarza, żołnierza lub innej osoby czasowo zaokrętowanej. Znaki dowódców 
opuszcza się „Do pół” w wypadku zgonu dowódcy okrętu, jego przełożonych, a ponadto 
za granicą - w wypadku zgonu głowy państwa wizytowanego lub miejscowego 
przedstawiciela dyplomatycznego RP. W razie śmierci konsula RP banderę opuszcza się 
na znak żałoby wtedy, gdy jego siedziba urzędowa znajduje się w porcie postoju okrętu.  

26001. W kraju, na rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej, może być zarządzona żałoba  
dla wszystkich okrętów w wypadku zgonu głowy innego państwa lub z innych przyczyn. 
Rozkaz powinien określać, które znaki należy opuścić „Do pół”. 

26002. W razie śmierci członka załogi okrętu, żołnierza lub osoby czasowo zaokrętowanej 
odpowiednie znaki Marynarki Wojennej opuszcza się „Do pół” na czas znajdowania się 
zwłok  
na okręcie. Jeżeli zgon członka załogi okrętu nastąpił na lądzie, znaki Marynarki Wojennej 
pozostają opuszczone „Do pół” do zachodu słońca w dniu zgonu lub w dniu otrzymania 
wiadomości o zgonie, a także w dniu pogrzebu.  

26003. W razie utonięcia członka załogi i nie odnalezienia jego ciała znaki Marynarki Wojennej 
opuszcza się „Do pół” do zachodu słońca w dniu zdarzenia. Jeżeli wypadek zdarzył się  
w nocy, znaki opuszcza się na czas dnia następnego. 

26004. W razie zgonu członków najwyższych władz państwowych lub głowy obcego państwa, 
znaki Marynarki Wojennej opuszcza się „Do pół” codziennie, aż do dnia zakończenia 
ceremonii pogrzebowej.  

26005. Znaki MW opuszcza się „Do pół” w dniu otrzymania wiadomości o zgonie i w dniu 
pogrzebu przełożonych od dowódcy Marynarki Wojennej wzwyż, chyba, że specjalny 
rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej stanowi inaczej. W odniesieniu do innych 
zasłużonych osób czynności te wykonuje się również na specjalne zarządzenie. 

26006. W razie zgonu dowódcy zespołu okrętów lub dowódcy okrętu jego znak opuszcza się  
„Do pół" w dniu zgonu lub otrzymania wiadomości. Jeśli na polskim lub obcym okręcie 
wojennym opuszczono banderę „Do pół" na znak żałoby, to wszystkie okręty znajdujące 
się w porcie wykonują tą czynność, nie oczekując na wezwanie. Gdy na okręcie,  
na którym opuszczono banderę na znak żałoby znajduje się orkiestra, wówczas wykonuje 
ona stosowne utwory.  

26007. W dniu żałoby, zachowując stosowną ciszę, na okręcie nie podaje się komend gwizdkiem 
oficerskim ani trąbką, a jedynie głosem. Oddaje się natomiast świst trapowy, zarówno  
przy podniesieniu (opuszczeniu) bandery, jak i przy wejściu (zejściu)  na okręt oficerów.  

26008. Przed pochowaniem marynarza, żołnierza lub innej osoby czasowo zaokrętowanej  
w morzu zwłoki zaszywa się w płótno żaglowe i obciąża przy stopach ciężarem. Załoga 
okrętu ustawia się na burcie zawietrznej okrętu, w miejscu ustalonym przez dowódcę 
okrętu. Sześciu trapowych układa, przykryte banderą zwłoki na drewnianej pochylni,  
w miarę możliwości obitej kirem i ułożonej w poprzek okrętu tak, aby stopy zmarłego 
skierowane były w kierunku burty. Dowódca okrętu wygłasza krótkie przemówienie,  
po czym daje znak, na który trapowi najpierw zdejmują banderę i składają ją w kostkę,  
a następnie przechylając pochylnię, wolno zsuwają zwłoki do morza. Jeżeli na okręcie 
znajduje się kapelan organizuje się uroczystości religijne przewidziane dla danego 
wyznania lub odprawia się mszę ekumeniczną. Jeżeli zmarłemu przysługuje salut armatni,  
a warunki na to pozwalają, oddaje się go podczas zsuwania zwłok do morza. 
Jednocześnie bosman okrętowy oddaje świst trapowy. Prędkość okrętu w czasie 
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pogrzebu zmniejsza się do minimalnej. W dzienniku zdarzeń dokonuje się adnotacji  
o pogrzebie, w tym zapisuje się współrzędne miejsca pochówku zwłok.  

26009. Pochowanie osoby w morzu następuje w drodze wyjątku od ogólnej zasady chowania 
osób na cmentarzach. Na rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej, w przypadkach 
wskazanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie  
z ceremoniałem pogrzebu na morzu, mogą być pochowane osoby zasłużone  
dla obronności i bezpieczeństwa państwa.  
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ROZDZIAŁ 27 ZWYCZAJE I TRADYCJE OKRĘTOWE 

27000. W czasie pływania z dala od własnych baz na okręcie obowiązuje czas strefowy,  
a podczas postoju w portach zagranicznych – czas miejscowy. Na okręcie czas okrętowy 
reguluje się zgodnie z decyzją dowódcy.  

27001. Na okrętach nawodnych, stojących w porcie lub na kotwicy, wybija się czas dzwonem 
okrętowym. Każde pojedyncze uderzenie, tzw. „szklanka”, oznacza pół godziny,  
a podwójne - pełną godzinę. Czas wybija się w okresach czterogodzinnych, licząc  
od północy. Wybicie każdego okresu rozpoczyna się pojedynczym uderzeniem w dzwon, 
np. o godzinie 08.30, a kończy czteroma podwójnymi uderzeniami, np. o godzinie 12.00. 

27002. Z nabrzeża, innego okrętu lub okrętowego środka pływającego pierwszy wchodzi na okręt 
najwyższy stanowiskiem lub najstarszy stopniem, a następnie pozostałe osoby - kolejno 
według posiadanych stopni. Zasada ta obowiązuje również przy schodzeniu z okrętu  
na nabrzeże, a także przy przechodzeniu z okrętu na okręt, gdy stoją one burta w burtę. 
Przy zejściu z okrętu na okrętowy środek pływający, pierwsi schodzą najmłodsi,  
a najstarsi stanowiskiem (stopniem) ostatni. 

27003. Podczas zajmowania miejsc w środkach pływających, służących do przewozu ludzi, które 
kursują według określonych rozkładów, nie obowiązuje kolejność przy wsiadaniu, 
natomiast po zakończeniu przejścia wodą pierwszy wysiada najstarszy stanowiskiem 
(stopniem), a następnie pozostałe osoby, według starszeństwa. 

27004. Pożegnanie okrętów wychodzących na morze oraz ich przywitanie po powrocie z morza 
odbywa się przez dowódcę zespołu. Okręty udające się z wizytą do portu zagranicznego 
są żegnane oraz witane w kraju przez wyższych przełożonych. Okręty skierowane  
do rejonu działań bojowych (misje specjalne) są żegnane oraz witane po powrocie  
przez dowódcę Marynarki Wojennej lub jego przedstawiciela. 

27005. Po formalnym przejęciu dowodzenia okrętem organizuje się ceremonię uroczystego 
przekazania dowodzenia. Odbywa się ono na zbiórce załogi i jeżeli to możliwe, podczas 
pobytu okrętu na morzu. Na zbiórkę przybywa dowódca zespołu (inny wyższy przełożony) 
wraz z dowódcą obejmującym stanowisko. Dowódca zdający okręt podaje komendy: 
„BACZNOŚĆ! NA PRAWO – PATRZ!” i składa meldunek: „Panie Komandorze, melduję 
załogę ORP (nazwa okrętu) na uroczystej zbiórce z okazji zdania i objęcia stanowiska 
dowódcy okrętu!”. Dowódca zespołu zajmuje miejsce przed środkiem szyku i wita się  
z załogą. Po przywitaniu, dowódca zdający stanowisko wydaje komendy: „BACZNOŚĆ! 
SPOCZNIJ!” i zajmuje miejsce po prawej stronie dowódcy zespołu, a obejmujący po lewej 
- obaj w odstępie jednego kroku. Zdający stanowisko podaje komendę: „ZAŁOGA – 
BACZNOŚĆ!”, po której dowódca zespołu przedstawia nowego dowódcę okrętu,  
np.: „Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej wasz dowódca, (stopień, imię i nazwisko), 
został przeniesiony na stanowisko służbowe (nazwa). Na dowódcę ORP (nazwa okrętu) 
rozkazem (czyim, numer) został wyznaczony (stopień, imię i nazwisko). Po tym 
wystąpieniu, dowódca obejmujący obowiązki, podaje komendę: „ZAŁOGA, NA MOJĄ 
KOMENDĘ – SPOCZNIJ!”. Po tej komendzie dowódca zespołu wręcza znak dowódcy 
obejmującemu stanowisko. Dowódca obejmujący przekazuje go bosmanowi okrętowemu, 
który udaje się ze znakiem na GSD pomost sygnałowy) i wspólnie z sygnalistą dokonują 
jednoczesnej wymiany znaków zdającego i obejmującego dowódcy. Po powrocie b.o. 
dowódca zespołu wręcza znak dowódcy zdającemu obowiązki i składa podziękowanie 
zdającemu stanowisko oraz informuje załogę o przebiegu służby nowego dowódcy. 
Zdający dziękuje załodze za wspólną służbę, a obejmujący wita ją w krótkim wystąpieniu. 
Od tego momentu okrętem dowodzi dowódca obejmujący. 

27006. Oficer, który został wyznaczony na stanowisko dowódcy okrętu po raz pierwszy, 
otrzymuje z rąk dowódcy Marynarki Wojennej patent dowódcy okrętu (dokument), 
symbolizujący jego kwalifikacje oraz odznakę honorową dowódcy okrętu MW. 



 

115 

Uroczystość ich wręczenia organizuje się na ORP „Błyskawica”, jako symbolu 
najchlubniejszych tradycji Polskiej Marynarki Wojennej. Ceremonię tę można organizować 
w innym miejscu, o ile nie ma możliwości zorganizowania jej na ORP „Błyskawica”. 

27007. Zgodnie z tradycją przywilej chrztu okrętu przysługuje kobietom. Dla każdego okrętu 
ceremonię chrztu organizuje się tylko raz. W uroczystościach udział biorą przedstawiciele 
władz państwowych, wojskowych i zaproszeni goście, oraz przedstawiciele przyszłej 
załogi. W celu nadania uroczystego charakteru ceremonii wojskowej asystę honorową 
powinny stanowić orkiestra i kompania honorowa. 

27008. W trakcie ceremonii chrztu okrętu dokonuje się jego poświęcenia, a matka chrzestna, 
recytując formułę: „PŁYŃ PO MORZACH I OCEANACH ŚWIATA, SŁAW IMIĘ 
(narodowość) STOCZNIOWCA I POLSKIEGO MARYNARZA! NADAJĘ CI IMIĘ (nazwa 
okrętu), rozbija o burtę butelkę szampana. 

27009. Święto okrętu organizuje się w rocznicę pierwszego podniesienia na nim bandery 
Marynarki Wojennej. Z tej okazji na okręcie i wszystkich jednostkach stojących w jego 
pobliżu podnosi się wielką galę banderową. Na uroczystej zbiórce załogi i zaproszonych 
gości d.o. przedstawia krótko historię okrętu (ewentualnie jego poprzedników noszących 
to samo imię), a z.d.o. odczytuje rozkaz okolicznościowy. 

27010. W dni święta okrętu można udostępnić okręt do zwiedzania i zorganizować spotkanie 
koleżeńskie. Dowódca okrętu może zwolnić, po uroczystej zbiórce, załogę z dalszego 
wykonywania zadań w tym dniu. 

27011. W Marynarce Wojennej powszechnym zwyczajem jest składanie wieńców i wiązanek  
na morzu ku czci załóg zatopionych okrętów (jednostek pływających). Okręt,  
który znajdzie się na takiej pozycji na morzu staje w dryfie lub zmniejsza prędkość  
do minimalnej, a załoga i osoby czasowo zaokrętowane stają na zbiórce na pokładzie 
głównym. W trakcie zbiórki dowódca okrętu, (zastępca dowódcy okrętu lub osoba przez 
niego wyznaczona)odczytuje rozkaz okolicznościowy (apel poległych), kończąc go 
słowami: „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!”, na które załoga odpowiada: „ZGINĘLI ŚMIERCIĄ 
MARYNARZA!”, („CHWAŁA BOHATEROM!” lub „ODESZLI NA WIECZNĄ WACHTĘ!”). 
Delegacja załogi z bosmanem okrętowym rzuca wieniec, oficer wachtowy uruchamia 
syrenę okrętową, a oficerowie salutują. W przypadku, gdy na okręcie znajduje się 
kapelan, należy odmówić krótką modlitwę. W dzienniku zdarzeń wpisuje się pozycję 
okrętu i cel zbiórki. 

27012. Pożegnanie członka załogi okrętu (jednostki pomocniczej), kończącego służbę wojskową, 
organizuje się na okręcie, na którym zakończył służbę wojskową. Uroczystość zaczyna się 
od podniesienia bandery, w którym po raz ostatni, jako żołnierz służby czynnej, 
uczestniczy odchodzący do rezerwy. Po podniesieniu bandery dowódca okrętu 
przedstawia przebieg służby kończącego służbę wojskową i dziękuje za wspólną służbę. 
W miarę możliwości, we wszystkich przedsięwzięciach, związanych z pożegnaniem 
członka załogi, należy zapewnić udział jego najbliższej rodziny. Za przebieg uroczystości  
i jego formę odpowiada dowódca okrętu. 

27013. Każda jednostka Marynarki Wojennej powinna nosić w widocznym miejscu herb państwa 
(biały orzeł na czerwonym tle). Na okrętach nawodnych umieszcza się go z reguły  
na dziobowej części pomostu bojowego. Ponadto okręty mogą posiadać godła okrętu, 
które odzwierciedlają nazwy im nadane. Godła umieszcza się na podkładach w kształcie 
koła (symbolizujące przekrój lufy armatniej) lub w kształcie tarczy (symbolizującej tradycje 
rycerskie). 

27014. Członkowie załóg okrętów mogą nosić na umundurowaniu odznaki pamiątkowe  
i rozpoznawcze okrętu, zawierające jego nazwę oraz symbole morskie. Zasady 
nadawania prawa do noszenia odznaki opracowuje dowództwo okrętu. Na podobnych 
zasadach członkowie załóg okrętowych mają prawo do noszenia: odznaki dowódcy 
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okrętu, odznaki marynarza jednostek pływających lub odznaki marynarza okrętów 
podwodnych. 

27015. Opierając się na tradycjach morskich zezwala się na organizowanie dla nowych członków 
załóg okrętowych ceremonii chrztu morskiego na zasadach pełnej dobrowolności udziału 
z poszanowaniem godności osobistej osób podawanych temu ceremoniałowi. 

27016. Wizyty składane podczas rejsów, szkoleniowych, ćwiczeń itp., poza uzyskaniem zgody  
na wejście do obcego portu, nie podlegają innym procedurom dyplomatycznym. 

27017. Podczas wizyt oficjalnych i nieoficjalnych okrętów (jednostek pomocniczych), ceremoniał 
morski przewiduje, o ile jest to możliwe, spotkanie okrętu przybywającego na morzu,  
na granicy wód terytorialnych, w celu przekazania (przejścia) na okręt wpływający 
przedstawiciela dyplomatycznego własnego państwa lub oficera komplementacyjnego, 
oraz wprowadzenie go w asyście na miejsce przewidzianego postoju. Jeżeli okręt 
wizytujący jest uprawniony do oddawania salutów, w myśl zwyczajów międzynarodowych, 
oddaje w miejscu i czasie wcześniej uzgodnionym, stosowny do okoliczności salut. 

27018. Zgodnie z wielowiekową tradycją, uznawaną przez wszystkie państwa morskie, toasty  
w messie okrętowej wznosi się na siedząco. 
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Załącznik nr 1 

SKRÓTY STOSOWANE W RSO 

AMW - Akademia Marynarki Wojennej 

b.o. - bosman okrętowy 

BCI - bojowe centrum informacji  

BG - bomby głębinowe 

bśp - bazowy środek pływający 

d.dr. - dowódca drużyny 

d.dz. - dowódca działu okrętowego 

d.g. - dowódca grupy 

d.g.o. - dowódca grupy okrętów 

d.g.t. - dowódca grupy taktycznej 

DMW - Dowództwo Marynarki Wojennej 

DSO  - Dyżurna Służba Operacyjna 

ODO - Oficer Dyżurny Operacyjny 

d.o. - dowódca okrętu 

d.p.                          -  dowódca pionu 

dz. - dział  

d.z.o. - dowódca zespołu okrętów 

GSD - główne stanowisko dowodzenia okrętem 

KPW - komenda portu wojennego 

k.m. - kierownik maszyn 

ŁW - ładunek(i) wydłużony(e)   

m.s.d. - miejsce stałej dyslokacji  

MPZZM - Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu 
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MW                          -  Marynarka Wojenna 

OP - okręt podwodny 

OPA - obrona przeciwawaryjna 

ORP - Okręt Rzeczypospolitej Polskiej 

RSO - Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej 

p.o.                          - pion okrętowy 

SB - stanowisko bojowe 

SD - stanowisko dowodzenia 

st.of.r. - starszy oficer na redzie 

SP MW                    -  Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej  

SZ RP                      -  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

sz.dz. - szef działu 

sz.g. - szef grupy 

UiSW -  urządzenia i sprzęt wojskowy 

ZSD - zapasowe stanowisko dowodzenia  

ZT                             - związek taktyczny 

ZtSyD - zautomatyzowany system dowodzenia  

z.d.o. - zastępca dowódcy okrętu   
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Załącznik nr 2 
SYMBOLE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZNAKI SIŁ ZBROJNYCH         

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODŁO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

FLAGA PAŃSTWOWA Z GODŁEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORZEC PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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FLAGA MARSZAŁKA POLSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAGA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 

FLAGA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 
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FLAGA DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAGA MARYNARKI WOJENNEJ 

 

 

 

BANDERA WOJENNA 
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BANDERA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MARYNARKI WOJENNEJ 

 

PROPORZEC MARYNARKI WOJENNEJ 

 

 

FLAGA LOTNISK (LĄDOWISK) MARYNARKI WOJENNEJ 
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          FLAGA ADMIRAŁA                                               FLAGA ADMIRAŁA FLOTY 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FLAGA WICEADMIRAŁA                                     FLAGA KONTRADMIRAŁA  

 

 

FLAGA GENERAŁÓW 
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PROPORCZYK SZEFA SZTABU 

MARYNARKI WOJENNEJ 

 

 

 

 

 

PROPORCZYK  

DOWÓDCY FLOTYLLI 

 

 

 

 

 

PROPORCZYK  

DOWÓDCY DYWIZJONU 

 

 

 

 

PROPORCZYK  

DOWÓDCY GRUPY 

 

 

 

 

 

ZNAK DOWÓDCY OKRĘTU 
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Załącznik nr 3 

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE 

W dowodzeniu okrętem stosuje się odpowiednie sygnały dźwiękowe, nadawane dzwonkiem, 
buczkiem i syreną okrętową. Wszystkie sygnały alarmowe oraz wynikające z codziennego życia 
załogi dubluje się głosem przez rozgłośnie okrętową. 

Sygnały nadawane za pomocą:                

dzwonka: 

 

Alarm bojowy                               

Alarm powietrzny                          

Alarm o skażeniach                  

Alarm wodny                                     

Alarm pożarowy                                

Alarm manewrowy                 

Alarm załadunku (wyładunku) desantu             

Alarm trałowy               

Alarm minowy                   

Alarm „człowiek za burtą”                

Alarm opuszczenia okrętu            

Odbój alarmu         

Odbój alarmu o skażeniach       

Przydział do środków ratunkowych                     

Zbiórka załogi       ( ok.5 s) 

Przygotowanie okrętu do  

wyjścia na morze i do walki     ( ok.30 s) 

Sygnał poprzedzający     (ok.2 sekund przed wydaniem każdej   
                                                                                          komendy przez rozgłośnię okrętową) 

 

buczka: 

 

Szybkie zanurzenie            

Otwarcie i zamknięcie odwietrzników     
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syreny okrętowej: 

 

Alarm „Człowiek za burtą”         ( nie mniej niż 5 krótkich dźwięków) 

 Za pomocą syreny okrętowej daje się również sygnały manewrowe, ostrzegawcze  
i zwrócenia uwagi, zgodnie z międzynarodowymi przepisami o zapobieganiu zderzeniom na 
morzu oraz przepisami miejscowymi. 

Dźwięk krótki powinien trwać około 1 sekundy, a dźwięk długi –od 4 do 6 sekund. 

 Dowódcy zespołów mogą wprowadzić do praktyki okrętowej również inne sygnały 
dźwiękowe, uwarunkowane wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi. 

  

gwizdka bosmańskiego: 

 
 

Świst trapowy :               rozpoczyna się, gdy osoba, której świst przysługuje,  
wstępuje na trap, a kończy, gdy schodzi z niego, 
zarówno przy wchodzeniu na okręt, jak i schodzeniu 
z niego. 

Świst trapowy daje się również podczas podnoszenia i spuszczania bandery, jeśli trębacz  
nie gra przypisanego sygnału. 

 

Świsty sygnalizujące :        daje się w celu doprowadzenia wysiłku kilku  

                                                                                    osób do całkowitej jedności np. podczas 
                                                                                    podnoszenia łodzi na pokład.  

 

     Szereg krótkich świstów oznacza zakończenie pracy. 
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Załącznik nr 4  

ZASADY HONOROWANIA OSÓB WIZYTUJĄCYCH OKRĘT 

 

 

Lp 

 

 

Osoby wizytujące 

 

 

Liczba 
trapowych 

 

 

Warta 
honorowa 

Sygnały podawane przez 
trębacza do oddawania honorów 

Orkiestra ( jeśli jest na 
okręcie) gra: 

Z chwilą 
zbliżania się do 
dziobu lub rufy 
okrętu oraz przy 
schodzeniu z 
okrętu osoby 
wizytującej 

Przed 
wejściem na 
trap podczas 
wchodzenia 
na okręty i 
schodzenia z 
okrętu osoby 
wizytującej, 
jeśli na 
okręcie nie ma 
orkiestry 

Po 
komendzie: 
„BACZNOŚĆ”
„na 
prawą(lewą)” 
„BURTĘ”, do 
chwili 
przywitania 
się z osoby 
wizytującej z 
wartą 
honorową i 
załogą okrętu 

Przywitaniu 
się osoby 
wizytującej  
z wartą 
honorową  
i załogą 
okrętu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Prezydent RP, 
Prezes Rady 
Ministrów, 
Marszałek Sejmu, 
Marszałek Senatu 

8 Oficera 
młodszego 
lub 
podoficer 

„BACZNOŚĆ 

 na 
prawą(lewą) 

 BURTĘ” 

hasło 
wojska 
Polskiego       
3 razy 

marsz 
powitalny 

hymn 
państwowy 

2 Głowa obcego 
państwa 

8 Oficera 
młodszego 
lub 
podoficer  

„BACZNOŚĆ 

 na 
prawą(lewą) 

 BURTĘ” 

hasło 
wojska 
Polskiego       
3 razy 

marsz 
powitalny 

hymn 
obcego 
państwa 

3 Minister Obrony 
Narodowej, 
Marszałek Polski 

6 

 

 

 

 

hasło 
wojska 
Polskiego       
3 razy 

hymn 
państwowy 

4 Marszałek obcego 
państwa, 
ambasador 
nadzwyczajny  
i pełnomocny  
(w kraju, gdzie jest 
akredytowany) 

- hymn 
obcego 
państwa 

5 Dowódca 
Marynarki 
Wojennej, admirał, 
admirał floty, 
generał, generał 
broni, minister 

- - 

 

 

6 Wiceadmirał, 
generał dywizji, 
minister 
pełnomocny  
(w kraju, gdzie jest 
akredytowany) 

 

 

 

 

6 

 „BACZNOŚĆ 

 na 
prawą(lewą) 

 BURTĘ” 

BACZNOŚĆ 

 na 

-  - 

7 Kontradmirał, 
generał brygady 

- - 
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8 Komandor, konsul 
generalny (w 
swoim okręgu 
konsularnym) 

prawą(lewą) 

 BURTĘ” 
- - 

 

 

9 Dowódca zespołu 
okrętów w stopniu 
starszego oficera 
(tylko na okrętach 
swojego zespołu), 
konsul (w miejscu 
urzędowania) 

2  BACZNOŚĆ 
na 
prawą(lewą) 

 BURTĘ” 

-  - 

    10 Dowódca okrętu          
( podczas 
oficjalnych 
wystąpień) 

 - - - - 

 

Uwagi:  

 
1. Po komendach „BACZNOŚĆ”, „na prawą(lewą(-BURTĘ” orkiestra gra marsza 

powitalnego. Przerywa grę na czas oddawania świstu trapowego i przyjęcia meldunku  
od dowódcy okrętu oraz na czas witania się osoby wizytującej z wartą honorową i załogą. 

2. Świst trapowy przysługuje również  przedstawicielom  organów władzy państwowej,  
lecz tylko wtedy, gdy ich wizyta ma charakter oficjalny. 

3. W celu oddania honorów prezydentowi RP, prezesowi Rady Ministrów, marszałkom 
Sejmu i Senatu, ministrowi Obrony Narodowej i marszałkowi Polski – poza wystawieniem 
warty honorowej i orkiestry – zarządza się zbiórkę załogi na pokładzie. 

4. Jeśli w składzie warty honorowej nie występuje trębacz, komendy: „BACZNOŚĆ”  
na prawą(lewą(-BURTĘ” podaje zastępca dowódcy okrętu za pomocą gwizdka 
oficerskiego. 

5. Po zakończeniu wizyty, osoby schodzące z okrętu żegna osobiście dowódca okrętu.  
W ceremonii pożegnania można zrezygnować, na życzenie osoby wizytującej, z udziału 
warty honorowej i orkiestry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

Załącznik nr 5 

SALUTY ARMATNIE 
Lp. 

Osoby salutowane Liczba strzałów Okoliczności oddawania 
honorów 

1 2 3 4 

Saluty narodowe 

1           21 Podczas składania wizyt 
kurtuazyjnych i tylko wtedy, gdy 
ma się pewność, że salut będzie 
zwrócony strzałem za strzał 

Saluty świąteczne 

2  Zgodnie z obowiązującym 
zwyczajem – nie więcej niż 
21 

W czasie obchodów świąt 
państwowych i wojskowych w kraju, a 
także podczas składania przez okręty 
wizyt oficjalnych w obcych portach 

Saluty osobiste 

3 Prezydent,  

Głowa obcego państwa 

21 Po złożeniu wizyty oficjalnej na 
okręcie. Przy spotkaniu na morzu 
okrętu z flagą należną danej osobie. 
Po przybyciu okrętu do portu lub 
redzie, gdzie znajduje się okręt z flagą 
państwowa bądź z flagą głowy innego 
państwa 

4 Szef rządu,  

Minister obrony narodowej,  

Marszałek 

19 Podczas schodzenia z okrętu, na 
którym przebywali w charakterze 
oficjalnym.  
Przy spotkaniu okrętu z flaga należną 
danej osobie 

5 Ambasador pełnomocny  
i nadzwyczajny 

19 Przy każdym oficjalnym zejściu z 
okrętu – tylko na terytorium państwa, 
w którym jest akredytowany 

6 Dowódca Marynarki Wojennej, 
admirał 

17 Po złożeniu wizyty oficjalnej na 
okręcie. Przy spotkaniu okrętu z flaga 
należną danej osobie 

7 Poseł nadzwyczajny,  

Minister pełnomocny,  

Admirał floty  

17 Podczas schodzenia z okrętu, na 
którym przebywał w charakterze 
oficjalnym – tylko w czasie postoju 
okrętu w granicach państwa, gdzie jest 
akredytowany 

8 Wiceadmirał 15 W tych okolicznościach, co admirałowi 

9 Kontradmirał  13 

10 Komodor  

(komandor na stanowisku 
admiralskim) 

11 

11 Konsul generalny 11 Podczas schodzenia z okrętu, na 
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12 Konsul  7 
którym przebywali w charakterze 
oficjalnym – tylko na terenie portów, 
które znajdują się w strefie ich 
działalności i tylko raz podczas postoju 
okrętu w danym porcie 

Saluty żałobne 

13 Osoby wymienione w niniejszej 
tabeli 

Zgodnie z salutami 
osobistymi 

W czasie ceremonii pogrzebowej – 
pierwszy strzał oddaje się w chwili 
wynoszenia zwłok z domu żałoby  
lub w oznaczonym czasie.  
Podczas pogrzebu na morzu salut 
rozpoczyna się w chwili spuszczenia 
zwłok do wody. Dowódcy okrętu salut 
oddaje tylko ten okręt, którym 
dowodził 

14 Dowódcy okrętu (zespołu) 
w stopniu starszego oficera 

7 

15 Dowódcy okrętu  
w stopniu młodszego oficera 

5 

  

Uwagi: 

 
1. Oddawanie salutów narodowych wymaga wcześniejszego porozumienia 

zainteresowanych stron. 
2. Podczas oddawania salutów narodowych, świątecznych i osobistych pojedyncze strzały 

oddaje się w równych odstępach, co pięć sekund, a w czasie oddawania salutów 
żałobnych – co minutę. 

3. Na morzu salut oddaje się od wschodu do zachodu słońca, a na kotwicy lub w porcie  
od podniesienia do spuszczenia bandery. 

4. Przy salutach osobistych podnosi się na maszcie flagę tego państwa, które salutowana 
osoba reprezentuje, bądź flagę należna osobie, na cześć której jest oddawany salut.  
Przy salutach żałobnych wymienione flagi, a także banderę i proporzec Marynarki 
Wojennej spuszcza się do połowy. 

5. Jeśli w obcym porcie podniesiono znak państwa wizytowanego, to salut narodowy uważa 
się za salut osobisty. 
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Załącznik nr  6  

 WYBRANE SYGNAŁY NA TRĄBKĘ 
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Załącznik nr 7 

WZORY OZNACZEŃ STANOWISK DOWODZENIA I BOJOWYCH 
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Dla okrętów zbudowanych po 2007 roku 

Numery pomieszczeń, zbiorników, magazynów itp. zawierają następujące informacje: 

 numer pokładu; 

 numer wręgi; 

 położenie pomieszczenia względem płaszczyzny symetrii (PS) okrętu; 

 jego przeznaczenie. 

Numerem 1 oznacza się pokład główny. Pokłady usytuowane poniżej pokładu głównego 
oznacza się kolejno 2,3,4....itd. Pokłady powyżej pokładu głównego oznacza się kolejno 01, 02, 
03.....itd. Na okrętach posiadających lądowisko śmigłowca, pokładem głównym jest pokład na 
którym jest lądowisko. 

 Numer pokładu - jest pierwszą częścią numeru pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie 
usytuowane jest na więcej niż jednym pokładzie, to numer pokładu odnosi się do pokładu 
najniższego. 

Numer wręgi - druga część numeru pomieszczenia. Odnosi się do początku 
pomieszczenia umiejscowionego na danej wrędze, licząc od rufy w kierunku dziobu. Jeżeli 
początek pomieszczenia usytuowany jest pomiędzy wręgami, to przy oznaczeniu pomieszczenia 
przyjmuje się pierwszy numer wręgi w kierunku dziobu za początkiem pomieszczenia. 

Trzecia część numeracji pomieszczeń odnosi się do usytuowania pomieszczenia 
względem płaszczyzny symetrii (PS) okrętu. Pomieszczenia, przez które przechodzi PS okrętu 
oznaczone są cyfrą 0. Pomieszczenia znajdujące się na prawej burcie od PS mają numery 
nieparzyste (1,3,5.....itd.). Pomieszczenia znajdujące się na lewej burcie od PS mają numery 
parzyste (2,4,6....itd.). Pierwsze pomieszczenie w kierunku od PS do prawej burty oznaczone jest 
numerem 1, drugie numerem 3, itd. Pierwsze pomieszczenie  
w kierunku od PS do lewej burty oznaczone jest numerem 2, drugie numerem 4, itd. 

Czwarta i ostatnia część numeracji pomieszczenia to litera, która określa podstawową 
jego funkcję jak poniżej ( dwuliterowe oznaczenie odnosi się do okrętów  
i pjp przystosowanych do transportu ładunków suchych i płynnych): 

A – pomieszczenie ładunkowe: magazyny i pomieszczenia wydzielone, pomieszczenia 
chłodnicze; 

AA – pomieszczenia ładunkowe: pomieszczenia towarowe i pomieszczenia chłodnicze; 

C – pomieszczenia dowodzenia i sterowania okrętem oraz pomieszczenia kierowania ogniem: 
bojowe centrum informacyjne (BCI), pomieszczenie łączności wewnętrznej, sterówka, 
pomieszczenie wyposażenia elektronicznego; 

E – pomieszczenia nadzoru i kierowania siłowniami okrętowymi: pomieszczenia siłowni 
głównych i pomocniczych, pomieszczenia wyparownika, pomieszczenia maszynki sterowej, 
pomieszczenia stacji pomp, pomieszczenia napędu pomocniczego, pomieszczenia agregatu 
awaryjnego; 

F – zbiorniki paliwa okrętowego i oleju smarnego (dla użytku okrętu); 

FF – zbiorniki paliwa okrętowego i oleju smarnego (dla innych jednostek); 

G – zbiorniki benzyny (dla użytku okrętu), koferdamy, stacje pomp dla benzyn, pomieszczenia 
do przechowywania sprzętu dla tego typu paliwa; 

GG – zbiorniki benzyny (dla innych jednostek); 

J- zbiorniki paliwa lotniczego F44 (dla użytku okrętu); 

JJ- zbiorniki paliwa lotniczego F44 (dla innych jednostek); 
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K – chemikalia, materiały niebezpieczne (inne niż olej i benzyna) dla użytku okrętu; 

L – pomieszczenia mieszkalne: kabiny, przejścia i korytarze, szpital okrętowy                             
i pomieszczenia medyczne, przedsionki, mesy, pomieszczenia załogi; 

M – magazyny amunicyjne: magazyny, pomieszczenia obsługi, wieżyczki, magazyny broni, 
pomieszczenia obsługi broni; 

Q – inne pomieszczenia nieprzyporządkowane do pozostałych liter: pralnia, kuchnia, sklepy, 
biura, pomieszczenia elektryczne i elektroniczne, pentry, nienazwane pomieszczenia 
mechaniczne. 

T – pionowe szyby transportowe, wyjścia ewakuacyjne, wyjścia bezpieczeństwa; 

V – przestrzeń pusta: koferdamy ( inne niż w przypadku benzyn); 

W – zbiorniki wodne: zbiorniki wody słodkiej, zbiorniki drenażowe, zbiorniki balastowe. 

 

Przykład: 

  

Legenda numeracji i opisu pomieszczeń – przykład oznaczenia: 3-75-4-M 

3 - numer pokładu; 

75 - numer wręgi, na którym zaczyna się dane pomieszczenie idąc od rufy; 

4 - drugie pomieszczenie od PS na lewej burcie; 

M - litera określająca przeznaczenie danego pomieszczenia (według tabeli 

zamieszczonej poniżej). 

Podstawowe funkcje pomieszczeń określone są poprzez następujące litery: 

 

A Zaopatrzenie i magazyny L Pomieszczenia mieszkalne, 

łazienka i WC 

B Uzbrojenie M Amunicja 

C Nawigacja i łączność T Przejścia i korytarze 

E Napęd i energetyka V Przestrzeń pusta 

F Paliwo i olej W Woda 
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Załącznik nr 8 

PORZĄDEK DNIA NA OKRĘCIE 

0010 Kolacja nocna podwachty  

0350 Odprawa nowowstępującej wachty  

0400  Zmiana wachty  

0600  Pobudka  

0600 – 0630  Słanie koi 

0630 – 0650  Toaleta poranna  

0650 – 0715  Śniadanie  

0715 – 0750  Sprzątanie okrętu  

0730  Pobudka nocnej zmiany  

0730 – 0750 Śniadanie nocnej zmiany wachty 

0750  Odprawa nowowstępującej wachty  

0800  Zmiana wachty  

0800 – 0830  Przegląd i czyszczenie uzbrojenia. Czas dla nadwachty na śniadanie 

0830 – 1130  Zajęcia i prace według planu wyjścia na morze 

1130 – 1145  Sprzątanie okrętu  

1200  Obiad  

1220  Odprawa nowowstępującej wachty  

1230  Zmiana wachty, obiad podwachty  

1355 – 1400  Zbiórka do zajęć  

1400 – 1650  Zajęcia według planu wyjścia na morze  

1550  Odprawa nowowstępującej wachty  

1600  Zmiana wachty  

1650 – 1710  Sprzątanie okrętu  

1730 – 1750  I-wsza Kolacja 

1750  Odprawa nowowstępującej wachty  

1800 Zmiana wachty, kolacja podwachty 

1800 – 1950  Czas do dyspozycji załogi  

1950  Odprawa nowowstępującej wachty   

1930-1950 II-ga Kolacja  

2000  Zmiana wachty  

2100   Ronda wieczorna  

2330 Kolacja nocna nadwachty  

2350 Przegląd nowowstępującej wachty  

2400 Zmiana wachty  

*- jeżeli takie występują na okręcie 

 

 



 

139 

Przykładowy rozkład dnia na morzu – służba na burty bojowe lub dwie zmiany:  

Prawa burta bojowa Czas Lewa burta bojowa 

1 2 3 

 0010 Kolacja nocna 

Pobudka 0345 Na stanowiskach bojowych według rozkładu 
burty bojowej 

Zbiórka burty do przeglądu 0350  

Objęcie burty bojowej 0400 Zdanie burty bojowej 

Na stanowiskach bojowych według 
rozkładu burty bojowej 

0700 Pobudka i toaleta 

 0730 Śniadanie 

 080 Zbiórka burty do przeglądu 

Zdanie burty bojowej, mycie się 0810 Objęcie burty bojowej 

Śniadanie 0810 Na stanowiskach bojowych według rozkładu 
burty bojowej 

Sprzątanie okrętu 0900  

Ćwiczenia lub prace okrętowe 1000  

Obiad 1130  

Zbiórka burty do przeglądu 1210  

Objęcie burty bojowej 1220 Zdanie burty bojowej 

Na stanowiskach bojowych według 
rozkładu burty bojowej 

1230 Obiad, czas wolny 

 1330 Sprzątanie pokładu 

 1345 Ćwiczenia lub prace okrętowe 

 1550 Zbiórka burty do przeglądu 

Zdanie burty bojowej 1600 Objęcie burty bojowej 

Kolacja 1730 Na stanowiskach bojowych według rozkładu 
burty bojowej 

Zbiórka burty do przeglądu 1750  

Objęcie burty bojowej 1800 Zdanie burty bojowej 

Na stanowiskach bojowych według 
rozkładu burty bojowej 

1810  Czas wolny 

 1950 Zbiórka burty do przeglądu 

Zdanie burty bojowej 2000 Objęcie burty bojowej 

 Sprzątanie okrętu 2010 Na stanowiskach bojowych według rozkładu 
burty bojowej 

Wydawanie hamaków 2030  

Ronda wieczorna  2100  

Kolacja nocna 2330  

Zbiórka burty do przeglądu 2350  

Objęcie burty bojowej 2400 Zdanie burty bojowej 
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Załącznik nr 9 

PROTOKÓŁ ZGONU 

Dane dotyczące  

osoby zmarłej 

Nazwisko /nazwisko rodowe/ 

Imię /imiona/ 

Data i miejsce urodzenia 

Stan cywilny 

Ostatnie miejsce zamieszkania  

Data, godzina i miejsce zgonu /znalezienia 
zwłok/* 

Płeć 

Numer pesel 

Dane dotyczące    
współmałżonka  

osoby zmarłej 

Nazwisko /nazwisko rodowe 

Imię /im iona/ 

Ostatnie miejsce zamieszkania 

Dane 
dotyczące 
rodziców  

osoby zmarłej 

ojca 

Nazwisko /nazwisko rodowe/ 

Imię /imiona/ 

matki 
Nazwisko /nazwisko rodowe/  

Imię /imiona/ 

Przyczyna zgonu  

Jako przyczynę zgonu wpisuje się chorobę:  

a) lub uraz, które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń chorobowych, prowadzących bezpośrednio do 

zgonu lub okoliczności wypadku, lub użycia przemocy, które spowodowały uraz śmiertelny; 

b) która rozwinęła się jako skutek choroby, urazu, zatrucia, wypadku lub użycia przemocy, będących 

wyjściową przyczyną zgonu; 

c) która stała się ostateczną przyczyną zgonu, w następstwie chorób, urazu, zatrucia, wypadku lub 

użycia przemocy, będących przyczynami zgonu, wyjściową i wtórną; 

Jeżeli po wyczerpaniu wszystkich stosownych środków, nie można ustalić przyczyny zgonu oraz gdy nie 

ma podstaw do podejrzewania zabójstwa lub samobójstwa, wpisuje się „przyczyna zgonu nieustalona". 

 

/Podpisy/ 
 

 
(Dowódca okrętu – stopień, imię i 

nazwisko) 

 
 
 

 
(Świadek – stopień, imię i nazwisko) 

 
 
 

 
(Świadek – stopień, imię i nazwisko) 

 


