
 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku 
 
Regulamin użytkowania pływających  pomostów  oraz nabrzeża cumowniczego              
w Narodowym Centrum Żeglarstwa 

Pływające pomosty oraz nabrzeże cumownicze Narodowego Centrum Żeglarstwa służą 
do cumowania jachtów należących do Narodowego Centrum Żeglarstwa, Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, jachtów „rezydenckich” oraz 
krótkotrwałych postojów jachtów odwiedzających NCŻ. Pomosty oraz nabrzeże mogą 
być wykorzystywane do postoju jachtów i innych jednostek pływających w okresie 
całego roku z wyjątkiem okresów zalodzenia. 
 
Zakresy odpowiedzialności: 
1. Jachty cumują przy pomoście lub nabrzeżu na podstawie prawidłowo oraz kompletnie 
wypełnionej deklaracji postoju. 
2. Za szkody wyrządzone przez jacht i jego załogę odpowiada kierownik jednostki 
pływającej, armator lub właściciel jachtu. 
3. Za bezpieczeństwo zawodników i szkody powstałe w trakcie treningu odpowiada 
trener, instruktor, nauczyciel, animator prowadzący zajęcia. 
4. Za szkody i bezpieczeństwo studentów i kursantów odpowiada instruktor 
prowadzący zajęcia. 
5. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dysponowania środkami ratunkowymi 
(zdolnymi do natychmiastowego użycia) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
środkami łączności radiotelefon VHF działający w paśmie morskim lub telefonem 
komórkowy. 
6. Za bezpieczeństwo i zapoznanie z zasadami zachowania na pomoście i nabrzeżu osób 
towarzyszących odpowiedzialna jest osoba prowadzająca. Zaleca się, aby dzieci 
wyposażone były w indywidualne środki ratunkowe przez cały czas pobytu w NCŻ. 
 
I. W obrębie pomostów  i nabrzeża zabrania się: 
1. Kąpieli. 
2. Palenia otwartego ognia. 
3. Wykonywania prac remontowych na jachtach innych niż czynności serwisowe. 
4. Wykonywania czynności serwisowych mogących doprowadzić do zanieczyszczenia 
pomostu, nabrzeża oraz  basenu portowego. 
5. Wykonywania czynności serwisowych mogących doprowadzić do uszkodzenia 
pomostu, nabrzeża, jego wyposażenia lub cumujących przy nim jachtów (np. próby 
silnika z obciążeniem). 
6. Przebywania osób w stanie nietrzeźwym. 
7. Przebywania dzieci bez opieki rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób 
dorosłych uprawnionych do sprawowania opieki(dotyczy również małoletnich 
zawodników bez opieki trenera). 
8. Niedbałego cumowania mogącego doprowadzić do uszkodzenia pomostu, nabrzeża                 
i jego wyposażenia lub cumowania do wyposażenia pomostu oraz nabrzeża                            
nie będącego wyposażeniem cumowniczym. 
9. Dokonywania samodzielnych napraw wyposażenia pomostu oraz nabrzeża. 
10. Używania elektrycznych grzejników na jachtach. 
11. Używania bez uzasadnienia wyposażenia ratowniczego pomostu i nabrzeża. 
12. Składowania przedmiotów na pomoście oraz nabrzeżu. 
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II. Użytkownicy NCŻ korzystający z pomostu i nabrzeża są zobowiązani do: 
1. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem . 
2. Stosowania się do poleceń pracowników NCŻ. 
3. Przestrzegania zasad etykiety i etykiety żeglarskiej. 
4. Zgłaszania wszelkich zauważonych usterek pomostu, nabrzeża i jego wyposażenia 
pracownikom NCŻ [bosmanom] lub pracownikom ochrony.  
5. Cumowania zgodnie z ustalonym porządkiem oraz obowiązującą procedurą. 
6. Używania odbijaczy w miejscach potencjalnego kontaktu jachtu z pomostem, 
nabrzeżem i urządzeniami cumowniczymi. 
7. Stosowania bezpiecznych urządzeń i wyposażenia elektrycznego (przedłużacze, 
prostowniki itp.) zgodnie z obowiązującymi normami. 
8. Zgłoszenia osobom dyżurnym (bosman) wprowadzenia osób towarzyszących. 
9. Utrzymania porządku w obrębie postoju jachtu (zgodnie z zasadą: wszystko, co należy 
do jachtu znajduje się na jachcie) 

10.Udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia innych osób. 
 
III. Na pomostach pływających oraz nabrzeżu mogą przebywać: 
1. Pracownicy NCŻ, AWFiS, AZS AWFiS. 
2. Studenci AWFiS w trakcie rejsów i zajęć dydaktycznych. 
3. Uczestnicy kursów, konferencji organizowanych w NCŻ. 
4. Zawodnicy, trenerzy w trakcie zajęć i zgrupowań. 
5. Właściciele, armatorzy jachtów, załogi, które rezydują lub uzgodniły postój                        
przy pomoście. 
6. Rodziny i inne osoby towarzyszące osobom wymienionym w pkt.2 i 5 po uprzednim 
zgłoszeniu obsłudze przystani. 
7. Zawodnicy, trenerzy, sędziowie i inne osoby będące obsługą imprez sportowych 

organizowanych przez NCŻ i AWFiS. 
 
IV. Dodatkowe obowiązki armatorów i właścicieli jachtów: 
1. Posiadanie obowiązującego Ubezpieczenia OC. 
2. Posiadanie aktualnych dokumentów żeglugowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
3. Posiadanie odpowiedniego wyposażenia ratunkowego i p-poż. 
4. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące. 
5. Dokonywania rzetelnych wpisów do, „Rejestru wejść i wyjść jednostek pływających”. 
 
V. Uprawnienia pracowników NCŻ: 
1. Wyznaczanie miejsca i sposobu postoju jednostek i samochodów na terenie NCŻ. 
2. Korekta ustawienia jachtu oraz nakazanie założenia dodatkowych cum czy odbijaczy. 
3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi lub bezpieczeństwa, 
zmiana miejsca cumowania pod nieobecność właściciela. 
4. Odmowa przyjęcia jednostki na postój bez podania przyczyny. 
5. W uzasadnionym przypadku wezwanie do opuszczenia terenu NCŻ. 
 
VI. Postanowienia końcowe. 
1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, przy czym zmiana nie dotyczy 
zawartych na jego podstawie umów. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………… 


