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Zasady bezpieczeostwa 
 i higieny pracy oraz postępowania na 

pokładzie statku  
„OCEANOGRAF”  



1 
• KAPITAN 

2 
• KIEROWNIK GRUPY 

NAUKOWO-BADAWCZEJ 

3 
• GRUPA NAUKOWA 



W świetle przepisów Kodeksu Morskiego, Kapitan posiada na statku 
najwyższą władzę rozciągającą się na wszystkie osoby znajdujące się na 
pokładzie.  

 
Jest on w pełni odpowiedzialny za bezpieczeostwo statku, jego załogi i 

pasażerów, a także ładunku. 

1 
• KAPITAN 



2 
• KIEROWNIK GRUPY 

NAUKOWO-BADAWCZEJ 

Kierownik Grupy Naukowo-badawczej odpowiada za: 
 

•  za poinformowanie członków ekipy naukowej i studentów o szczególnych 
wymaganiach na statku, konieczności utrzymania porządku w przydzielonych 
kabinach, laboratoriach oraz miejscach pracy, a także w pomieszczeniach 
przeznaczonych do ogólnego użytku.  
• za prace i badania oraz bezpieczeostwo w laboratoriach 
• za zgłaszanie i omawianie z Kapitanem wszelkich problemów ze sprzętem 
pokładowym zainstalowanym na statku na stałe 

 
 



3 
• GRUPA NAUKOWA 

 
Na statku Oceanograf znajduje się instrukcja pt. Międzynarodowy System Zarządzania 

Bezpieczeostwem Statku (ISM Code), do którego mają dostęp wszystkie zaokrętowane 
osoby. W dokumencie tym określono obowiązki osób funkcyjnych oraz wszystkich osób 
dodatkowo zaokrętowanych – wszyscy oni powinni zapoznad się ze wspomnianymi 
uregulowaniami.  

 w swojej kabinie znajdziesz plan pokazujący drogi ucieczki oraz lokalizacje 
najbliższej gaśnicy i węża pożarowego, a także informacje o sposobie postępowania w 
czasie alarmów.  
 na planie w korytarzu głównym koło mesy znajdują się szczegółowe informacje 
na temat rozmieszczenia sprzętu ochrony ppoż. i środków ratunkowych 
 w książce „Instrukcje środków Ratunkowych” znajdującej się w mesie i na 
mostku znajdują się instrukcje środków bezpieczeostwa i środków ratunkowych 
 na tablicy informacyjnej umieszczonej w korytarzu koło mesy oraz w każdej 
kabinie na rozkładzie umieszczonym wewnątrz kabiny nad biurkiem można znaleźd 
obowiązki wszystkich osób w poszczególnych alarmach 

 
 
 



ALARMY NA STATKU 
 

We wszystkich alarmach - miejsce zbiórki znajduje się na pokładzie rufowym  
w oznakowanym miejscu. 

 
Statkowy system alarmowy składa się z: siedem krótkich i jeden długi sygnał; 

alarmy pożarowy i opuszczania statku, oraz inne zagrożenia  będą sygnalizowane 
alarmem ogólnym i zapowiedzią przez system rozgłośni ustnie. 

Takie alarmy dwiczebne jak alarm do opuszczenia statku oraz alarm pożarowy 
zostaną przeprowadzone w krótkim czasie od momentu opuszczenia portu. 
Wyznaczeni członkowie załogi i wszyscy nowo zaokrętowani mają obowiązek 
uczestniczenia w dwiczeniach.  

 
Na dwiczenia należy zabrad własną kamizelkę ratunkową oraz ubiór ratunkowy 

(znajdujące się w przydzielonej kabinie). W trakcie dwiczenia wszyscy uczestnicy 
mają obowiązek właściwego ich ubrania (po przeprowadzonym przez załogę 
pokazie).  



WYJŚCIE NA POKŁAD: 
  
 
 

 
• ze względów bezpieczeostwa - w czasie złej pogody każde wyjście na pokłady 
otwarte wymaga uzyskania zgody oficera wachtowego 
• nigdy nie wychodź na pokład bez informowania o tym fakcie kogoś z załogi lub 
grupy naukowej 
  
• stare, dobre zasady zachowania na statku wymagają, żeby w trakcie: 
manewrowania, badao naukowych i połowów, przygotowania do wyjścia na 
morze, podczas kotwiczenia lub podnoszenia kotwicy, wyjścia z lub wejścia do 
portu, a także przejścia wąskim kanałem, na mostku pozostaje tylko niezbędny 
personel statku: kapitan i/lub oficer wachtowy oraz mechanik oraz 
naukowcy/operatorzy sprzętu naukowego. Osoby postronne nie będące załogą 
statku mogą przebywad na mostku tylko po uzyskaniu zgody Kapitana. 
  
 
 



PAMIĘTAJ 
  
 
•  palenie we wszystkich pomieszczeniach wewnętrznych statku tj. na mostku i w 
laboratoriach, w kabinach, korytarzach oraz mesie JEST ZABRONIONE. Palenie jest 
dozwolone na tylko pokładzie rufowym miejscu do tego wydzielonym. 
 
• nigdy nie zamykaj się w swojej kabinie na klucz w morzu. 
• nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu. 
• nigdy nie wnoś lub nie pozwól na wnoszenie alkoholu  na statek bez wiedzy 
Kapitana. 
• zawsze zamykaj kabinę w porcie i zabieraj ze sobą klucze. 
• zawsze (natychmiast) melduj Kapitanowi  o zauważanych nieprawidłowościach. 
• zawsze używaj pełnego osobistego wyposażenia ochronnego. 
• zawsze informuj Pierwszego Oficera o osobistych dolegliwościach i chorobach 
• wszelkie wypadki lub zranienia muszą byd natychmiast zgłaszane do Kapitana, 
który w zależności od sytuacji zobowiązany jest do podjęcia adekwatnych działao, w 
tym do powiadomienia odpowiednich służb medycznych na brzegu 
 
Zejście ze statku na ląd odbywa się po zacumowania i dopiero wtedy gdy zostanie 
udzielona zgoda przez kapitana lub oficera wachtowego – nie wcześniej.  
 



Regulamin zajęd terenowych  



 
  

Informacje ogólne  

 

1. Zajęcia terenowe (ćwiczenia/praktyki/warsztaty) należą do grupy 

przedmiotów obowiązkowych realizowanych na Wydziale Oceanografii i 

Geografii wg. programów studiów;  

 

2. Zajęcia terenowe odbywają się od momentu oficjalnego rozpoczęcia 

przez prowadzącego zajęcia danego dnia do momentu, w którym 

prowadzący ogłosi koniec zajęć na dany dzień;  

 

3. Podczas zajęć terenowych, a w obiektach UG również poza godzinami 

odbywania zajęć, obowiązuje Regulamin Studiów UG i Statut UG. 

Ponadto, studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu 

obowiązującego w miejscu zakwaterowania, w tym przepisów BHP i 

PPOŻ;  

 

4. Zajęcia terenowe podlegają zaliczeniu zgodnie z Regulaminem Studiów 

UG.  

Regulamin zajęd terenowych  



 

Obowiązki opiekuna 

  

1. Opiekun prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem ma 

obowiązek podać szczegółowe zasady ich odbywania, a zwłaszcza 

informacje związane z bezpieczną realizacją programu zajęć, 

zgodnie z ogólnymi celami zakreślonymi w programie studiów;  

 

 

2. Do obowiązków opiekuna należy pełna koordynacja zajęć, 

podejmowanie na bieżąco decyzji dotyczących porządku, 

dyscypliny i realizacji programu dydaktycznego.  

Regulamin zajęd terenowych  



 

 

 

 

 

Obowiązki studenta 

  

1.Student ma obowiązek uczestniczyć w całości ćwiczeń terenowych 

 

2.Student, który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w 

nich może być usunięty z tych zajęć. W takim przypadku, nieobecność studenta jest 

uznana za nieusprawiedliwioną;  

 

3. Zabrania się wszelkich niedozwolonych zachowań mogących stworzyć sytuacje 

zagrażające zdrowiu i życiu;  

 

4. Studenci ponoszą pełną odpowiedzialność za straty i szkody, wyrządzone przez 

nich w trakcie zajęć;  

 

5. Student przed rozpoczęciem zajęć terenowych powinien poinformować opiekuna o 

swoich schorzeniach, mogących wpłynąć na jego bezpieczeństwo w trakcie 

odbywania zajęć. Wszelkie problemy zdrowotne zaistniałe w trakcie wyjazdu, 

uniemożliwiające lub utrudniające studentowi kontynuowanie zajęć terenowych student 

powinien zgłosić opiekunowi;  

Regulamin zajęd terenowych  



6. Student ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego 

tożsamość;  

 

7. Studenci uczestniczący w zajęciach terenowych zobowiązani są do 

noszenia odzieży ochronnej dostosowanej do specyfiki zajęć, zgodnie z 

zaleceniami opiekuna np. odzież i obuwie nieprzemakalne podczas zajęć na 

statku i w strefie przybrzeżnej;  

 

8. W okresie zaplanowanym do realizacji zajęć terenowych władze Wydziału 

Oceanografii i Geografii rekomendują uczestnikom posiadanie dobrowolnego 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów 

leczenia;  

 

9. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem, potwierdzone podpisem uczestnika składanym 

na imiennej liście.  

Regulamin zajęd terenowych  


