
OBOWIĄZKI 

STERNIKA DYŻURNEGO KLUBU 

1. Sternik dyżurny jest przedstawicielem Zarządu Klubu na terenie Ośrodka i jego 

decyzje obowiązują wszystkich przebywających na terenie Ośrodka. 

2. Od decyzji sternika dyżurnego przysługuje członkom Klubu odwołanie do Zarządu, co 

nie zwalnia z obowiązku podporządkowania się tym decyzjom do czasu 

postanowienia Zarządu. 

3. Funkcja sternika dyżurnego wybierana jest z pośród Członków Klubu, którzy osobiście 

uzgadniają termin dyżuru. 

W przypadku zmiany lub zamiany ustalonego terminu Członek Klubu powinien 

powiadomić Członka Zarządu ds. Pogorii o zaistniałym fakcie na 2-tygodnie przed 

terminem dyżuru. 

4. Sternik dyżurny obejmuje obowiązki od Bosmana w sobotę od godz. 9.00 a kończy 

dyżur w niedzielę o godz. 18.00 lub w inny dzień świąteczny wolny od pracy. 

W sobotę o godz. 9.00 sternik dyżurny przejmuje od Bosmana pełne rozliczenia 

z biletów, które po dyżurze zwraca i rozlicza się ze sprzedanych biletów, lub utarg 

wpłaca kasjerce klubowej za pokwitowaniem, które włącza do raportu. Następnie 

pobiera klucze do zespołów łodziowych, klucze do wyznaczonych pomieszczeń oraz 

pobiera sprzęt i narzędzia (materiały) do wykonania drobnych prac 

remontowo-porządkowych na terenie Ośrodka, które wcześniej uzgadniane są 

z Bosmanem i Członkiem Zarządu ds. Technicznych Pogorii. 

5. W czasie pełnienia swego obowiązku sternik dyżurny powinien w sposób taktowny, 

zdecydowany i konsekwentny pilnować przestrzegania Regulaminu Ośrodka. 

6. W szczególności do obowiązków sternika dyżurnego należy: 

− czuwanie nad utrzymaniem porządku na terenie Ośrodka, 

− czuwanie nad bezpieczeństwem na terenie Ośrodka oraz jednostek pływających 

i stanem eksploatowanego sprzętu, 

− nadzorowanie prac, które zlecił do wykonania aby przebiegały w sposób 

bezpieczny zgodny z przepisami bhp, 

− obowiązkowe zapisywanie i przekazywanie przepracowanych godzin Członkowi 

Zarządu ds. Pogorii, 

− pobieranie opłat za korzystanie z Ośrodka i jego urządzeń od osób do tego 



zobowiązanych, 

− kontrola: 

• wpisów w Książce Pływań, 

• klaru jednostek wypływających i powracających, 

• ilości i stanu sprzętu ratunkowego, 

− sporządzenie protokołu w razie awarii bądź uszkodzenia sprzętu pływającego, 

− obowiązek wpisania do zeszytu meldunkowego osób, które pozostają na terenie 

Ośrodka do następnego dnia. 

7. W razie niebezpieczeństwa i zagrożenia życia ludzkiego sternik dyżurny organizuje 

i kieruje akcją ratunkową w chwili zaistniałego zdarzenia: 

− wywrotki jednostki pływającej, 

− pożaru - do momentu przybycia na miejsce zawodowej jednostki straty pożarnej, 

− oraz innych zagrożonych sytuacji. 

W wyniku zaistniałego wypadku sternik dyżurny zobowiązany jest do powiadomienia 

odpowiednich służb ratunkowych: pogotowia ratunkowego, policję, straż pożarną, 

pogotowie energetyczne, w razie potrzeby udostępnić środki pomocnicze lub 

opatrunkowe, którymi dysponuje na terenie Ośrodka.  

8. Po zakończonym dyżurze sternik dyżurny wpisuje w zeszycie krótkie sprawozdanie, 

rozlicza się z Bosmanem z biletów, pobranych kluczy, materiału oraz narzędzi. 

9. W wypadku nieobecności na Ośrodku Członków Zarządu sternik dyżurny decyduje 

o wszystkich sprawach nieobjętych REGULAMINEM OŚRODKA. 


