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Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów:

1.Oznakowanie i rejestracja jachtu

2. Wymagania techniczne

3. Kwalifikacje żeglarskie

4. Ubezpieczenia jachtowe

5. Kwalifikacje radiooperatorów i pozwolenia radiowe

6. Oznakowanie akwenów i prawo drogi 

7. Organy administracji i system prawa miejscowego

8. Bezpieczeństwo

9. Powiadamianie i alarmowanie w przypadku zagrożenia 

10.Słuzby ratownicze, osłona meteorologiczna i łączność

11.Uwagi terminologiczne

12. Wykaz aktów prawnych
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Podstawy prawne - Ustawy
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Art. 1. 

§1. Kodeks morski reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską.

Art. 2. [Statek morski]

§1. Statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub 
używane do żeglugi morskiej, zwane dalej „statkiem”.

Art. 7. [Armator]

Armatorem jest ten, kto we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim 
własnym lub cudzym.

Ustawa Kodeks morski 
z dnia 18 września 2001r.  (Dz.U. Nr 138, poz. 1545)

Podstawy prawne
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Rozdziałłłł. 1.  Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Ustawa reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w zakresie 
budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia, inspekcji statku, 
kwalifikacji i składu załogi statku, bezpiecznego uprawiania żeglugi 
morskiej oraz ratowania życia na morzu

Ustawa o bezpieczeńńńństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U. Nr 
228, poz. 1368)

z późniejszymi zmianami – w szczególności Ustawa o zmianie ustawy o 
bezpieczeńńńństwie morskim oraz niektórych innych ustaw  z 
dnia 24 lipca 2015 (Dz.U. Nr 228, poz. 1320)

Podstawy prawne
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Art. 5. [Definicje pojęćęćęćęć]

….

1. Statek – urządzenie pływające w środowisku morskim, w tym również
wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i ruchome platformy 
wiertnicze …

7. Jacht morski – jacht rekreacyjny lub jacht komercyjny, przeznaczony 
lub używany do celów rekreacyjnych lub sportowych na wodach 
morskich

8. Jacht rekreacyjny – statek przeznaczony lub używany wyłącznie do 
uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny

9. Jacht komercyjny …

Podstawy prawne
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9. Jacht komercyjny – statek przeznaczony do celów sportowych lub 
rekreacyjnych, używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w 
ramach prowadzenia działalności polegającej na:

a)Odpłatnym przewozie osób

b)Odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych

c)Odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich 
na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami 
ustawy o rybołówstwie

d)Odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą

e)Każdym innym odpłatnym udostępnianiu statku

Podstawy prawne
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Działłłł. 1.  Przepisy ogólne

Art. 2. 

1. Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1) morskie wody wewnętrzne, 

2) morze terytorialne, 

3) strefa przyległa, 

4) wyłączna strefa ekonomiczna 

– zwane dalej „polskimi obszarami morskimi.;

2. Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. (Dz.U. Nr 32, poz. 131) z 
późniejszymi zmianami 

– Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 1642)

Podstawy prawne



Działłłł II Polskie obszary morskie

Rozdziałłłł 1 Morskie wody wewnęęęętrzne

Art. 4. Morskimi wodami wewnętrznymi są:

1) część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze 
Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od 
granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną
Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami 
portu Szczecin;

2) część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową morza terytorialnego;

3) część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy 
państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na  tym 
Zalewie;

4) wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w 
morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu 
portowego;

5) wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego ustaloną zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, a linią podstawową morza 
terytorialnego

Podstawy prawne



Działłłł II Polskie obszary morskie

Rozdziałłłł 2 Morze terytorialne

Art. 5.

1. Morzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej jest obszar wód 
morskich o szerokości 12 mil morskich (22.224 m), liczonych od 
linii  podstawowej tego morza.

2. Linię podstawową morza terytorialnego, zwaną dalej „linią
podstawową”, stanowi linia łącząca odpowiednie punkty 
wyznaczające najniższy stan wody wzdłuż wybrzeża albo inne 
punkty wyznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w 
Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, 
poz. 543).

Podstawy prawne
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Podstawy prawne

Źródło: Portal Informacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni, opublikowane 3.11.20152015



Akty wykonawcze:

1. Rozporząąąądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie 
polskiego rejestru jachtów

2. Rozporząąąądzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic 
mięęęędzy śśśśródląąąądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami 
wewnęęęętrznymi i wodami morza terytorialnego

3. Rozporząąąądzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r. 
Zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żżżżeglugi 
przez jachty morskie  (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie bezpiecznego uprawiania 
żeglugi przez jachty morskie)

4. Rozporząąąądzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie 
wymagańńńń dla rekreacyjnych jednostek płłłływająąąących i skuterów wodnych

Podstawy prawne
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Akty wykonawcze:

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
1. Zarząąąądzenie Porząąąądkowe nr 3 Dyrektora Urzęęęędu Morskiego w Szczecinie z 

dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich 
w celach rekreacyjno-sportowych – w odniesieniu do żeglugi na wodach 
administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie 

URZĄD MORSKI W SŁUPSKU
1. Zarząąąądzenie Porząąąądkowe nr 1 Dyrektora Urzęęęędu Morskiego w Słłłłupsku z 

18 czerwca 2010 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach 
morskich w celach rekreacyjno-sportowych – w odniesieniu do żeglugi na wodach 
administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku 

URZĄD MORSKI W GDYNI
1. Zarząąąądzenie Porząąąądkowe Nr 6 Dyrektora UM w Gdyni z dnia 30.04.2007  

dot. bezpieczeństwa żeglugi morskich statków sportowych o dł. do 24 m 
2. Zarząąąądzenie Porząąąądkowe Nr 14 Dyrektora UM w Gdyni z dnia 17.07.2013  w 

sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-
sportowych

Podstawy prawne



Podstawy prawne

Różżżżnice:
•Wody morskie czy śródlądowe? Urząd Morski czy Urząd Żeglugi 
Śródlądowej?

• Jachty 24+



Gdynia,25.03.2017

PZU SA, Biuro Sprzedaży Korporacyjnej

Zespół Ubezpieczeń Morskich

Ubezpieczenie 
jachtu morskiego



Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenia dobrowolne
a)jacht-casco

b)Odpowiedzialność Cywilna Armatora z tytułu eksploatacji jachtu

c)Rzeczy Osobiste członków załogi

d)Koszty Leczenia za granicą członków załogi

– ubezpieczenia obowiąąąązkowe

Art. 182 Ustawy Kodeks morski (jachty komercyjne)
e) Odpowiedzialność Cywilna Armatora z tytułu przewozu pasażerów/ ich 
bagażu. 
W każdym przypadku limit odpowiedzialności w odniesieniu do jednego 
pasażera nie przekroczy:
SDR  46.666  z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia  
SDR       833   za utratę lub uszkodzenie bagażu 

Art. 110 ust. 3 znowelizowanej Ustawy o bezpieczeńńńństwie 

morskim    - (jachty komercyjne)

f) Odpowiedzialność Cywilna prowadzącego jacht

g) Następstwa Nieszczęśliwych wypadków wszystkich osób znajdujących się
na jednostce

Ubezpieczenie jachtu morskiego –
rekreacyjnego i komercyjnego

Gdynia, 25 marca, 2017



Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich ustalone przez Zarząd PZU 
SA uchwałą nr UZ/63/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr 
UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. i 
uchwałą nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich 
mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia zawieranych 
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, (“PZU 
S.A.”), z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami 
organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi.

(obowiąąąązuje prawo i jurysdykcja polska!)

Ubezpieczenie jachtu morskiego

Gdynia, 25 marca, 2017



Jacht casco
Ochrona ryzyka uszkodzenia, 

zniszczenia i utraty jachtu

1.Zakres podstawowy 

2.Zakres rozszerzony o kradzież z 
włamaniem

3.Zakres pełny - zakres podstawowy 

rozszerzony o kradzież z włamaniem 

transport drogowy jachtu 

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie 

ubezpieczenia:

4. na czas udziału w regatach (dotyczy 

ubezpieczenia tylko kompleksowego 

casco, OC Armatora łącznie) 

5. Ubezpieczenie na czas czarteru/ 
wynajmu  

Odpowiedzialnośćśćśćść Cywilna 
Armatora – z tytułłłłu 
eksploatacji i wyłąłąłąłączenia z 

eksploatacji - (nie obejmuje 
odpowiedzialności kontraktowej,  
dotyczy roszczeń osób trzecich)

Nastęęęępstwa nieszczęśęśęśęśliwych 
wypadków
kapitana i człłłłonków załłłłogi

Koszty leczenia za granicąąąą
kapitana i człłłłonków załłłłogi

Rzeczy osobiste
kapitana i człłłłonków załłłłogi

Ubezpieczenie jachtu morskiego



Zakres ubezpieczenia jacht casco (Szkody częściowe i 
strata całkowita ) 

1.Ryzyka objęte ochroną, np. wywrócenie/zatonięcie jachtu, utkniecie na 
mieliźnie, kolizje, uderzenie w nabrzeże, huragan, sztorm (pow.17,2 m/s, 
8oB), ogień, wybuch, szkody powstałe wskutek wad ukrytych kadłuba, 
zespołu napędowego, wskutek błędu żeglarskiego, wskutek 
przeprowadzonej wadliwej naprawy w stoczni, zaginięcie jachtu bez 
wieści (3m-ce),
2.   Dodatkowo kradzież z włamaniem, rozbój lub umyślne 

uszkodzenie jachtu,
3.   Dodatkowo podczas transportu  w związku z wypadkiem 

komunikacyjnym, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu 
nawalnego

4.    Koszty ratownictwa, holowania do miejsca naprawy jachtu
5.    Niezbędne i celowe koszty zachowania jachtu, zapobieżenia 

szkodzie 

Ubezpieczenie jachtu morskiego 

Gdynia, 25 marca, 2017



Zakres ubezpieczenia jacht casco

WYŁĄCZENIA OCHRONY:

1.poza zakresem terytorialnym nie określonym w umowie ubezpieczenia

2.Bez ważnych dokumentów bezpieczeństwa, uprawnień załogi

3. Wskutek naturalnego zużycia 

4. Rażące niedbalstwo, wina umyślna Ubezpieczającego

5. W żaglach  uszkodzonych przez wiatr

3. Ryzyka wojenne, akty terroru i sabotażu,

4. Do wysokości franszyzy

Ubezpieczenie jachtu morskiego 

Gdynia, 25 marca, 2017



Odpowiedzialnośćśćśćść Cywilna Armatora – z tytułłłłu eksploatacji i wyłąłąłąłączenia z 
eksploatacji 

Ochrona obejmuje roszczenia osób trzecich za szkody wyrządzone na osobie  i w 
mieniu w związku z posiadaniem i eksploatacją jachtu. Nie obejmuje 
odpowiedzialności kontraktowej.

WYŁĄCZENIA OCHRONY:

Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA nie obejmuje: 
• szkód wyrządzonych załodze,
• szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym, spowodowane 
zanieczyszczeniem, o ile były skutkiem zdarzeń objętych ochroną casco,

• kar, grzywien, utraconych korzyści; 
• zdarzeń, związanych z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, będących 
następstwem zobowiązań zaciągniętych przez Armatora, wynikających z 
zawartych przez niego umów (odpowiedzialność kontraktowa). 

Ubezpieczenie jachtu morskiego

Gdynia, 25 marca, 2017



Jacht-casco:

1.Suma ubezpieczenia jest równa wartości rzeczywistej jachtu wraz ze 
standardowym wyposażeniem  

2.Dodatkowa suma ubezpieczenia- wartość ponadstandardowego
wyposażenia jachtu  

OC armatora: 

Suma gwarancyjna jest równa sumie ubezpieczenia jacht-Casco (na 
indywidualny wniosek może zostać podwyższona) 

NNW kapitana i człłłłonków załłłłogi: do 8.000 PLN 

Koszty leczenia kapitana i człłłłonków załłłłogi  za granicąąąą: 
równowartość 20.000 USD

Rzeczy osobiste kapitana i człłłłonków załłłłogi za granicąąąą: 

do 2.000 PLN

Ubezpieczenie jachtu morskiego 
rekreacyjna żegluga

Limity odpowiedzialnośśśści

Gdynia, 25 marca, 2017



Ubezpieczenie kompleksowe jachtu  na czas startu w regatach 
(casco, OC Armatora, NNW, RZO,KL)

Rozszerzenie dotychczasowego ubezpieczenia  :

•Na pojedynczy start w regatach (okres ubezpieczenia, nazwa i rejon 
regat)

•Zgodnie z dostarczonym kalendarzem startów w regatach (okres 
ubezpieczenia, nazwa i rejon regat)

•Wykupienie okreśśśślonej ilośśśści dni ochrony na czas startów w 
regatach (bez konkretnego kalendarza regat) - zgłoszenie uczestnictwa na 
min, jeden dzień przed rozpoczęciem regat

Odpowiedzialność PZU SA z tytułu szkód w żaglach, masztach, drzewcach i 
otaklowaniu powstałych w czasie udziału jachtu w regatach lub zawodach 
sportowych z przyczyn wymienionych w § 5 ust. 7 pkt 8 i 9 oraz § 5 ust. 
8 pkt 2 i 3 ograniczona jest do wysokości 2/3 poniesionej szkody, z 
wyłączeniem stosowania franszyzy redukcyjnej

Ubezpieczenie jachtu morskiego

Gdynia, 25 marca, 2017



Umowy czarterowe :

a)Czarter bez załłłłogi (wynajem jachtu w żegludze rekreacyjnej) , maja 
zastosowanie  wyłącznie ubezpieczenia dobrowolne

b)Czarter jachtu z załłłłogąąąą (komercyjny ? przewóz osób)

Ubezpieczenie jachtu morskiego

Gdynia, 25 marca, 2017



Strefy płłłływania:

1. Wody śśśśródląąąądowe RP, Europy

2. Wody morskie:

Strefa „I” –a) morskie wody wewnętrzne i wody morskie do 20 mil morskich 
liczonych od linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej 
(RP) oraz

b) wyłączenie z eksploatacji na obszarze RP.

Strefa „II”–a) zakres terytorialny eksploatacji i wyłączenia z eksploatacji jak w 
strefie „I” oraz 

b) Morze Bałtyckie wraz z cieśninami Kattegat i Skagerrak oraz 

c) wyłączenie z eksploatacji poza granicami RP. 

Strefa „III”–a) zakres terytorialny eksploatacji i wyłączenia z eksploatacji jak 
w strefie „II” oraz

b) europejskie wody morskie: Kanał Kiloński, Morze Północne, Morze Norweskie, 
Ocean Atlantycki na wschód od południka 12° dł. geogr. zach. oraz na 
południe od równoleżnika 60° szer. geogr. płn. i na północ od równoleżnika 
33° szer. geogr. płn. , Morze Śródziemne, Morze Marmara, Morze Czarne. 

Strefa „IV”– wszystkie wody morskie świata.

Ubezpieczenie jachtu morskiego

Gdynia, 25 marca, 2017



Wymagane dokumenty:

•Kwestionariusz oceny ryzyka/wniosek

•skan dokumentu rejestracyjnego,

•skan ważnego dokumentu bezpieczeństwa (certyfikat CE, deklaracja DoC, świadectwo 
klasy, orzeczenie zdolności żeglugowej, dla jachtów wykorzystywanych komercyjnie 
obligatoryjnie karta bezpieczeństwa),

•Faktura zakupu/umowa sprzedaży jachtu,

•zabezpieczenia przeciwkradzieżowe jednostki – zarówno w czasie eksploatacji jak i 
włączenia z eksploatacji (alarm, immobiliser, umowa dozoru). 

•Miejsce przechowywania,

•uprawnienia załogi minimalnej do żeglugi, 

•w przypadku leasingu - wzór umowy leasingowej

•w przypadku czarteru – wzór stosowanej umowy czarterowej 

•udział w wyścigach/ zawodach/ regatach?

•przeznaczenie jednostki (rekreacyjne, komercyjne) 

Ubezpieczenie jachtu morskiego

Gdynia, 25 marca, 2017



Wymagane dokumenty dla jachtu komercyjnego na przewóz osób:

•przewóz pasażerów zgodnie z Art. 181 i 182 KM- dodatkowe dokumenty: 
• Regulamin/ umowa przewozu , bilet,
• Rejon żeglugi, częstotliwość rejsów,
• Informacja w jaki sposób uczestnicy rejsu są zaznajamiani z 
regulaminem/ umową przewozu? 

• Miejsce i sposób wsiadania/wysiadania (czy z pomostu, nabrzeża, plaży)
• opis środków bezpieczeństwa dla przewożonych osób (środki 
ratunkowe, kamizelki /szelki), 

•doświadczenie Armatora w żegludze,

•przebieg szkodowy w zakresie żeglugi za 5 lat z uwzględnieniem: - daty szkody, 
przyczyny i charakteru szkody, wysokości wypłaconego odszkodowania, informacji 
o utworzonych rezerwach, (dotyczy wszystkich użytkowanych przez Armatora 
jednostek)

•miejsce stacjonowania jednostki celem zorganizowania oględzin przez 
przedstawiciela PZU SA (potrzebne dane kontaktowe do Osoby, która udostępni 
jednostkę do oględzin),

Ubezpieczenie jachtu morskiego
komercyjnego

Gdynia, 25 marca, 2017



Postęęęępowanie po szkodzie

Gdynia, 25 marca, 2017



1. Zgłaszanie szkód 

2.    Dokumentacja  szkodowa

3. Odpowiedzialność polisowa /ryzyka objęte ochroną

4. Współpraca Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w procesie likwidacji szkody z 
Zakładem Ubezpieczeń

5. Wypłata odszkodowania/świadczenia 

Likwidacja szkód

Gdynia, 25 marca, 2017



Dziękujemy

Kontakt: 

Beata GOJDŹ,  bgojdz@pzu.pl + 58 308 36 43

Małgorzata Michalska, mmichalska@pzu.pl, + 58 308 28 49


