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Lista rzeczy na rejs morski – dla skippera 
 

 

W związku z tym, że skipper ma listę rzeczy dłuższą do spakowania niż pozostała część załogi, 

poświęcamy tej liście dodatkowy artykuł. Pakując się powinien zacząć od standardowych 

rzeczy, które każdy powinien wziąć na rejs (polecamy tutaj artykuł: "Lista rzeczy na rejs 

morski - dla załogi"), a także kontynuować pakowanie korzystając z poniższej listy. Każdy 

sternik oczywiście ma swoje elementy, które zawsze bierze na rejs, jednak tutaj staraliśmy się 

zebrać te najbardziej niezbędne. Mamy nadzieję, że poniższa lista uporządkuje Wam choć 

trochę te najgorętsze chwile przed rejsem. 

 

 Oprócz standardowego spisu listy rzeczy do spakowania każdy skipper powinien wziąć kilka 

dodatkowych elementów do zabrania. Poniżej przedstawiamy Wam listę takich dodatkowych 

elementów. Oczywiście każdy skipper ma swoje dodatki, jednak te poniżej na pewno powinny być 

rozważone w pierwszej kolejności: 

 dokumenty skippera: patent, uprawnienia radiooperatora 

 dokument Boarding Pass – uprawniający do przejęcia jachtu 

 bilety lotnicze/ autokarowe lub prawo jazdy i dokumenty samochodu (w przypadku 

wyjazdu poza UE wymagana jest dodatkowo zielona karta) 

 locja akwenu / mapy / przewodniki turystyczne 

 ubezpieczenie turystyczne załogi od KL i NNW (jeśli takowe zostało wykupione) 

 karta kredytowa do zabezpieczenia kaucji – sprawdzić jej limity w banku, sprawdzić, czy 

jest to karta kredytową (wypukła). Karty typu np. Visa Electron są kartami debetowymi 

(niewypukłymi) i nie mogą być akceptowane do zapłaty kaucji. Kartami takimi są wyłącznie 

karty kredytowe typu VISA Classic, MasterCard 

 banderki - polska, klubowa itd. 

  Inne drobne elementy, o które warto ze sobą zabrać (o których nie zawsze się pamięta): 

 rozgałęziacz – na jachtach znajduje się zawsze 1 gniazdko, które w przypadku pobytu w 

porcie nie wystarcza dla całej załogi, i na wyposażeniu nie ma praktycznie nigdy 

rozgałęziacza 

 taśma samoprzylepna 
 koszulki na kartki papieru 

 ręczny GPS, jeśli takowy posiadamy 

 dodatkowy portfel na kasę wspólną 

 długopisy / ołówek i gumka (do pracy z mapą) 

 zegarek 

 lornetka 
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Wydruk materiałów: 

 rozpiska wacht, jeśli planujemy pływać w systemie wachtowym 

 rozpiska alarmów na jachcie 
 check-lista skippera porządkująca proces przejmowania jachtu (nie należy tego mylić z 

Listą Wyposażenia, którą otrzymamy od Armatora i jest oficjalnym dokumentem 

raportującym stan jachtu) 

 druki opinii z rejsu – jeśli planujemy je rozdawać załodze na koniec rejsu 

 karta rejsu – jeśli chcemy od Armatora otrzymać potwierdzenie odbycia stażu 

kapitańskiego 

 menu na rejsie / lista zakupów 

 lista załogi z wypełnionymi danym załogi 

  

Przed wyjazdem warto wpisać sobie wszystkie telefony komórkowe osób z załogi, często później w 

trakcie rejsu jest potrzeba skontaktowania się z jednym z załogantów. Polecamy również zapoznać 

się z artykułami z bazy wiedzy na stronie YachtGuru. 

 

Inne aspekty związane z przygotowaniem do rejsu znajdują się w bazie wiedzy na stronie 

Internetowej  YachtGuru 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy udanego rejsu! 
 

 

 

 


