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UBEZPIECZENIA: PORADNIK „WIATRU” I FIRMY PANTAENIUS

P raca w jachtowej firmie ubezpiecze-
niowej to wachta 24 godziny na dobę. 
Armator może zadzwonić z pyta-

niem lub prośbą o pomoc w każdej chwili, 
więc musisz być gotowy do działania, niczym 
strażak. Nawet gdy jesteś na rodzinnym obie-
dzie, na wigilii u teściowej, w kinie z córką, 
albo padasz na łóżko w środku nocy po całym 
dniu pracy – służba trwa. Jeśli chcesz wziąć 
urlop – przekazujesz firmowy telefon koledze 
z załogi. Trzeba być opanowanym, jak saper. 
Spokojnym, jak psycholog. Zdecydowanym, 
jak kapitan statku. Rozważnym, jak kontro-
ler lotu z lotniska w Atlancie. I dociekliwym 
niczym Sherlock Holmes. Witajcie w świecie 
pracowników firmy Patnaenius. W polskim 
oddziale pracuje dla was 10 osób.

Piotr Lubowski, załogant polskiego oddzia-
łu, na pokładzie od trzech lat, skończył prawo 

i to właśnie on najczęściej w firmie interwe-
niuje po zgłoszeniu szkody na morzu. Pocho-
dzi z rodziny kapitanów żeglugi wielkiej, 
projektantów okrętów podwodnych i armato-
rów jachtów turystycznych. Żegluje, startuje 
w morskich regatach i uprawia kendo – sztukę 
walki wywodzącą się z szermierki japoń-
skich samurajów. Kiedyś siłę bambusowego 
miecza poczuł złodziej, który chciał wtargnąć 
do mieszkania Piotra. Następnym razem na-
pastnik z pewnością wybierze inne osiedle...

W jakich sprawach dzwonią klienci fir-
my Pantaenius? Najczęściej zgłaszają szkody 
w kadłubach łodzi motorowych. Ale w pamię-
ci pracowników najdłużej pozostają zdarze-
nia, do których doszło na dalekich akwenach. 
Po wypadku jachtu „Nashachata” u wybrzeży 
Ziemi Ognistej, na krańcu Ameryki Południo-
wej, w wyniku którego życie straciło dwóch 
żeglarzy, Pantaenius organizował między 
innymi loty śmigłowców. Gdy Tomasz Ci-
chocki zadzwonił z telefonu satelitarnego po 
awarii na Oceanie Południowym, załoga fir-
my zorganizowała holowanie polskiego jachtu 
do Kapsztadu. Sprawna i przemyślana akcja 
pozwoliła uratować łódź. Gdy jesienią ubie-
głego roku doszło do śmiertelnego wypadku 
Stanisława Dąbrownego (wypadł za burtę na 
Atlantyku), Pantaenius pokrył koszty poby-
tu w Brazylii uratowanej małżonki, opłacił 
fakturę za ratownictwo morskie, sfinansował 
zakup biletu powrotnego do Polski, poma-
gał w poszukiwaniu dryfującego jachtu, aż 

wreszcie rozpoczął procedurę wypłaty od-
szkodowania za jednostkę, która wysztrando-
wała na plaży w Trynidadzie i Tobago. 

Oczywiście, codzienna praca załogi Pan-
taeniusa to także akcje mniej spektakularne 
oraz telefony informujące o mniej poważnych 
sprawach. – Czasem dzwoni skipper łodzi 
czarterowej i mówi, że chcą mu potrącić 150 
euro z kaucji. Albo zgłasza się armator z in-
formacją, że w jachtowym zbiorniku skoń-
czyło się paliwo. Jeśli to możliwe i łódź nie 
stoi na środku oceanu, staramy się zorgani-
zować dowóz paliwa. Robimy wszystko, by 
nie zostawić armatorów samych z żadnym 
problemem – mówi Piotr Lubowski. Latem 
ubiegłego roku Pantaenius otrzymał dość 
nietypowe zgłoszenie o wypadku na Mazu-
rach. Sternika łodzi motorowej upatrzył sobie 
rój szerszeni. Skipper walczył i manewrował, 
by uniknąć ataku owadów, ale w wyniku tych 
starań wpłynął w zarośla i uszkodził łódź 
o powalone w wodzie drzewa.

Ubezpieczając jacht, chronimy nasz ma-
jątek, pasję i marzenia. Armator zdobywa 
też rzecz bezcenną – spokojną głowę i pew-
ność, że nawet kosztowna szkoda nie zmusi 
go do rezygnacji z żeglarskich planów. Wy-
bierając firmę Pantaenius, w pierwszej ko-
lejności traficie do osób odpowiedzialnych 
za sprzedaż produktów i doradztwo – na 
posterunku Iwona Roskosz i Tomasz Sa-
wukinas. Iwona – energiczna i przebojowa 
dziewczyna – jest weteranem polskiego  

Pantaenius, czyli wachta całą dobę

Pantaenius GmbH Oddział w Polsce
ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk.

Tel. 58 350 61 31, faks 58 732 23 63, 
e-mail: info@pantaenius.pl

Chcesz zgłosić szkodę? Zadzwoń lub napisz:
Tel. 58 350 61 35, 

e-mail: szkody@pantaenius.pl

Część załogi firmy Pantaenius Polska ze sztabu dowodzenia 
w Gdańsku. Od lewej: Michał Korneszczuk, Karolina Tyburska,  
Piotr Lubowski, Tomasz Sawukinas i Iwona Roskosz. 
Fot. Bartosz Modelski
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Pantaeniusa. Na pokładzie od ośmiu lat. 
Spotkacie ją niemal na wszystkich targach 
żeglarskich, na których przedstawiane są 
produkty firmy. W letnie weekendy, gdy 
w Zatoce Gdańskiej rozgrywane są regaty 
jachtów morskich, zajmuje się przelicza-
niem czasów w formule pomiarowej ORC. 
W biurze od poniedziałku do piątku, od rana 
do późnego popołudnia. Codziennie wysyła 
kilkadziesiąt maili z ofertami i odpowie-
dziami na pytania klientów. Stoi na pierw-
szej linii frontu fachowców zajmujących 
się szacowaniem ryzyka. Informuje też jaki 
sprzęt można ubezpieczyć. – Nie ubezpie-
czamy kajaków, skuterów, taksówek wod-
nych, kutrów rybackich, ani wojskowych 
łodzi patrolowych. Misja naszej firmy to 
ochrona armatorów jachtów żaglowych lub 
motorowych, jednostek wyprodukowanych 
do rekreacji lub sportu – wyjaśnia Iwona.

W ubiegłym roku do ekipy dołączył To-
masz Sawukinas. Był trenerem młodzieży 
z klas regatowych Optimist i Splash. Przez 
osiem lat sędziował regaty programu Nivea 
Błękitne Żagle. W ubiegłym roku przez kil-
ka miesięcy pracował przy organizacji regat 
Dr Irena Eris ORC European Champion-
ship Gdańsk 2017. Jest aktywnym sędzią 
PZŻ pierwszej klasy – od maja do paździer-
nika pracuje w komisjach sędziowskich kil-
kunastu imprez. W tym roku będzie między 
innymi sędzią głównym Regat Unity Line. 
W Pantaeniusie zajmuje się obsługą klientów 
i przygotowywaniem ofert.

Co oferuje Pantaenius? Firma ma kilka 
produktów: ubezpieczenie Jacht CASCO, 
ubezpieczenie całkowitej utraty jachtu, ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW), ubezpieczenie OC Skip-
pera, czarteru oraz ubezpieczenie kaucji.

Polisa CASCO chroni nie tylko przed 
skutkami awarii (na przykład złamaniem 
masztu), kolizji lub wejścia na mieliznę, ale 

również przed skutkami zdarzeń, za które od-
powiedzialne są siły natury (sztorm, uderze-
nie pioruna). Także przed skutkami pożaru, 
eksplozji, zatonięcia oraz włamań, dewastacji 
i kradzieży. A nawet przed stratami spowodo-
wanymi wypadkiem w czasie zimowania jed-
nostki na lądzie lub podczas transportu. Pod 
koniec stycznia tego roku, na mazurskiej dro-
dze nieopodal Mrągowa, doszło do wypadku 
z udziałem łodzi motorowej. Terenowy samo-
chód wjechał na nierówności, które powstały 
w remontowanej nawierzchni. Przyczepa się 
odczepiła od pojazdu, skręciła do rowu i ude-
rzyła w ziemię. Wtedy łódź ześlizgnęła się 
z przyczepy i surfowała po ośnieżonym przy-
drożnym terenie niczym sanie po torze bob-
slejowym. Armator zgłosił uszkodzenie przy-
czepy, dna łodzi, platformy rufowej i napędu. 

Ubezpieczenie CASCO obejmuje częścio-
we uszkodzenia jachtu oraz szkodę całkowitą 
(bezpowrotna utrata jednostki). Poza tym po-

krywa koszty inspekcji, na przykład po wpły-
nięciu na mieliznę. Zwróćmy uwagę, że kosz-
ty związane z wyciągnięciem łodzi z wody 
i usunięciem wraku pokrywane są nawet 
wtedy, gdy przekraczają sumę ubezpieczenia.

Pytajcie też Iwonę i Tomasza o ubez-
pieczenie OC i NNW, bo za wyrządzone 
szkody skipper odpowiada całym swoim 
majątkiem. Dlatego ważne jest, by suma 
gwarancyjna OC nie była za niska. Złamana 
ręka członka załogi, trwała utrata zdrowia 
osoby z sąsiedniego jachtu, porysowana 
burta luksusowej łodzi – takie zdarzenia 
mogą oznaczać żądanie rekompensaty ze 
strony poszkodowanego. Roszczenia osób 
poszkodowanych mogą nie mieć granic, dla-
tego suma gwarancyjna OC w firmie Pan-
taenius wynosi aż 10 mln euro. Pieniądze 
z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków wypłacane są w razie śmierci 
członka załogi lub trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. Mogą na przykład zostać przezna-
czone na rehabilitację. Firma sfinansuje też 
akcję poszukiwawczą oraz ratowniczą, rów-
nież z użyciem śmigłowca.

Co decyduje o wysokości składki ubez-
pieczeniowej? Gdy będziecie korespondować 
z Iwoną lub z Tomaszem, zostaniecie popro-
szeni między innymi o podanie typu łodzi, 
sposobu jej użytkowania oraz obszaru żeglugi. 
Firma weźmie pod uwagę dane statystyczne 
mówiące na przykład o tym, że łodzie motoro-
we są bardziej narażone na kradzież niż jach-
ty żaglowe. Złamanie masztu na Karaibach to 
szkoda trzy razy droższa niż złamanie masztu 
na Bałtyku. A łodzie regatowe zwykle mają 
drogie wyposażenie, na przykład karbonowy 
maszt i nowoczesne przyrządy nawigacyjne. 
To właśnie dane statystyczne decydują o tym, 
że ubezpieczenie jednostki żaglowej zwykle 
jest nieco tańsze niż jachtu motorowego po-
dobnej klasy. A ochrona jachtu przeznaczo-

wzór umowy kupna i sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży jachtów

Nautica Nord · ul. Gradowa 11 · 80-802 Gdańsk 
Tel. +48 58 350 61 31

pantaenius.pl

Pantaenius

Jachty żaglowe i motorowe w bezpiecznej Marinie AZS Galion (Gdańsk – Górki Zachodnie).

K upujecie lub sprzedajecie jacht 
motorowy albo żaglowy? Firma 
Pantaenius przygotowała dla was 

wzór umowy kupna-sprzedaży jednostek 
pływających. Dokument znajdziecie na 
stronie www.pantaenius.pl (w sekcji down-
loads) lub pod linkiem www.pantaenius.pl/
umowaKS.

Wzór umowy zawiera najważniejsze in-
formacje dla kupujących i sprzedających. 
Kilkustronicowy dokument został przygo-
towany i sprawdzony przez prawnika, więc 
nam pozostaje tylko uzupełnić poszczegól-
ne rubryki. Możemy to zrobić w pliku PDF 
na komputerze lub na wydruku. Dokument 
zawiera też informację o postępowaniu obu 
stron transakcji, gdy jacht jest ubezpieczo-
ny w firmie Pantaenius.  F
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G dy podjąłeś decyzję o zakupie 
łodzi i umówiłeś spotkanie z jej 
armatorem, warto poprosić o po-

moc rzeczoznawcę. Dzięki jego wiedzy sfi-
nalizujesz transakcję bez obaw. Dowiesz 
się, czy jacht jest wart swojej ceny i upew-
nisz się, że nie ma ukrytych wad. 

Dobry inspektor zna prawie wszystkie 
marki i modele jachtów. Potrafi też oszaco-
wać wartość jednostek używanych. Dzięki 
starannej analizie cenników oraz znajomo-
ści ryku, a także dzięki porównaniu cen 
podobnych łodzi oferowanych przez innych 
armatorów, oszacuje rzeczywistą wartość 
naszego przyszłego jachtu. Dzięki temu bę-
dziemy wiedzieć, czy sprzedawca zapropo-
nował uczciwą cenę.

Poza tym rzeczoznawca bardzo dokładnie 
sprawdzi stan techniczny wszystkich elemen-
tów jachtu – jakość laminatów, olinowania 
stałego, działanie systemów mechanicznych 
i elektrycznych. Dowiemy się również, jakie 
prace trzeba zaplanować, by przed pierw-
szym rejsem jacht był w doskonałym stanie. 
Te informacje pozwolą uniknąć zaskoczenia 
nieplanowanymi wydatkami.

Rzeczoznawca, działający na zlecenie 
firmy ubezpieczeniowej, pomaga także 
po zgłoszeniu szkody. Gdy jacht ulegnie 
uszkodzeniu w wyniku kolizji, pożaru lub 
zalania, przeprowadzi oględziny mające 
ustalić przyczyny zdarzenia. Oceni także 
zakres prac remontowych oraz ich koszt. 

Z usług rzeczoznawcy korzystał między 
innymi Łukasz Trzciński, armator i sternik 
jachtu „PGO GoodSpeed”, który na zagra-
nicznych rynkach poszukiwał używanej łód-
ki do morskich regat i turystycznej żeglugi. 
Łukasz odwiedzał brokerów i weryfikował 
informacje podawane w internetowych ogło-
szeniach. Często się okazywało, że jacht, 
który na zdjęciach prezentował się całkiem 
nieźle, w marinie lub na portowym placu wy-
glądał już znacznie gorzej. – Handlarze obie-

cywali na przykład, że łódź nie miała żadnej 
kolizji, a na miejscu widziałem powyrywane 
szpilki mocujące balast – mówi Łukasz. – Na 
zagranicznym rynku można znaleźć dobrą 
łódź w przyzwoitej cenie, ale do poszukiwań 
trzeba się starannie przygotować i należy 
poświęcić na nie sporo czasu. Warto też po-
prosić o pomoc fachowców. Choć znam się 
na tego typu jachtach i zajrzałem w każdy 
zakamarek kadłuba oraz sprawdziłem każdą 
śrubę, przed podpisaniem umowy zwróciłem 
się do niezależnego rzeczoznawcy. Przyje-

chał do mariny na cały dzień. Wyciągnął łódź 
z wody. Skanował kadłub specjalistyczną ka-
merą, by sprawdzić, czy nie miał poważnych 
uszkodzeń i czy nie przechodził znaczących 
napraw. Na koniec wydał raport i zainkaso-
wał ponad 400 euro. Warto zainwestować 
w taką usługę, by wiedzieć o łodzi prawie 
wszystko i wydawać poważne pieniądze ze 
spokojną głową.

Czy na krajowym rynku także można się 
zwrócić o fachowe doradztwo? Oczywiście. 
Firma Pantaenius współpracuje między in-
nymi z Pawłem Kowalewskim (Centrum 
Serwisu Łodzi Motorowych z podwarszaw-
skiego Płochocina – www.cslm.pl), który nie 
tylko ocenia szkody po wypadkach, ale tak-
że doradza armatorom przed zakupem jach-
tów na wtórny rynku. – Wykorzystując na-
sze doświadczenie i wiedzę, oceniamy stan 
techniczny wszystkich elementów jednostki. 
Prześwietlamy układ napędowy, mierzymy 
kompresję w silniku, sprawdzamy stan in-
stalacji elektrycznych i centymetr po cen-
tymetrze badamy laminat, poszukując  

Po co nam rzeczoznawca, czyli jak 
bezpiecznie kupować jachty używane

nego do czarteru zazwyczaj jest droższa niż 
jachtu wykorzystywanego prywatnie.

Polisa może chronić sprzęt nowy lub uży-
wany. Chcąc zawrzeć umowę, musimy przed-
stawić podstawowe informacje o naszej łodzi: 
model, rok produkcji, typ i moc silnika, po-
wierzchnia żagli (warto przesłać 2, 3 zdjęcia 
jednostki). Informujemy również o tym, gdzie 
łódź jest zarejestrowana lub pod jaką banderą 
pływa. Ważną informacją będzie oczywiście 
wartość jednostki. Po przekazaniu danych, 
otrzymacie ofertę. Będzie w niej informacja 
między innymi o sumie ubezpieczenia, czy-

li kwocie jaką żeglarz otrzyma w wypadku 
utraty jachtu (na przykład w wyniku zato-
nięcia). Następne trzy kroki to wypełnienie 
wniosku ubezpieczeniowego, wystawienie 
polisy i opłata składki.

Co robić, gdy zdarzy się wypadek? Sta-
rajmy się opanować nerwy, postępujmy 
rozsądnie i podejmujmy działania mogące 
ochronić zdrowie, życie i sprzęt. Najszybciej 
jak to możliwe, kontaktujemy się z ubezpie-
czycielem i otrzymujemy fachową poradę. 
Warto też zrobić zdjęcia, które udokumentują 
wypadek. Po powrocie na ląd wypełniamy 

formularz szkodowy i oświadczenie o prze-
biegu zdarzenia. Jeśli jacht został uszkodzo-
ny, wybieramy warsztat szkutniczy i prosi-
my o wycenę naprawy. Ubezpieczyciel, po 
zaakceptowaniu wszystkich dokumentów, 
przekazuje informację: „proszę rozpocząć 
naprawianie szkody, a następnie przesłać nam 
fakturę”. Rozliczenie może nastąpić także 
na podstawie kosztorysu naprawy. A przed 
nowym okresem ubezpieczeniowym lub po 
kupnie nowego jachtu, znów kontaktujemy się 
z Tomaszem lub Iwoną, by otrzymać kolejną 
ofertę.  

Rzeczoznawca dokładnie sprawdzi stan techniczny wszystkich elementów łodzi.

Inspekcja części podwodnej kadłuba.
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A by ułatwić zawieranie komplek-
sowych ubezpieczeń czartero-
wych, Pantaenius przygotował 

cztery pakiety czarterowe: Basic, Silver, 
Gold i Premium. Możemy je wykupić on-
line (wybierając odpowiednią rubrykę 
w tabeli zamieszczonej na stronie www.
pantaenius.pl – klikamy kolejno w zakład-
ki: Ubezpieczenia, Rozwiązania, Dla czar-
terów). Pakiety czarterowe gwarantują sze-
roką ochronę – mówi Karolina Tyburska, 
która w firmie Pantaenius Polska zajmuje 
się ubezpieczeniami związanymi z rejsami 
czarterowymi. – Poza tym składki zwykle 
dzielone są na wszystkich członków załogi, 
więc dla każdego uczestnika rejsu oferta 
jest atrakcyjna. Najczęściej załogi wybie-
rają pakiety Gold i Premium. Dotyczy to 
szczególnie tych żeglarzy, którzy wyru-
szają na dalekie akweny i mają w umowie 
czarterowej wysoką kaucję.

Każdy z pakietów chroni kapitana i aż 
dziewięciu członków załogi (z pakietów 
mogą korzystać osoby fizyczne – nie można 
wykupić pakietowego ubezpieczenia, gdy 
jacht czarteruje firma). Podstawą każdego 
pakietu jest ubezpieczenie OC skippera nie-
zawodowego oraz ubezpieczenie kosztów 
związanych z anulacją lub skróceniem po-
dróży, które obejmuje m.in. koszty odwoła-
nia lub skrócenia rejsu z powodów losowych 
(poważnych obrażeń ciała, niespodziewanej 
choroby, nieplanowanej ciąży osoby ubez-
pieczonej lub bezrobocia). Pakiet podsta-
wowy można wzbogacić o ubezpieczenie 
kaucji, ubezpieczenie kosztów leczenia za 
granicą i ubezpieczenie następstw nieszczę-

śliwych wypadków. Uwaga! OC skippera 
i ubezpieczenie kaucji możemy wykupić na-
wet na dzień przed rozpoczęciem ochrony, 
natomiast pakiet czarterowy możemy wyku-
pić przez 21 dni od dnia podpisania umowy 

czarterowej lub nie później niż 30 dni przed 
wypłynięciem w rejs.

Załogom czarterującym jachty Panta-
enius oferuje także ubezpieczenie kaucji 
(Kaucja Plus). Polisa zapewnia częściowe lub 
całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgod-
nie z umową czarterową w wyniku szkody 
powstałej podczas rejsu. Stawka wynosząca 
117,65 euro ubezpiecza kaucję do 3000 euro.

Jeśli żeglujesz często, kilka razy w roku, 
warto rozważyć wykupienie polisy Pan-
taenius OC Skippera obejmującej odpo-
wiedzialność cywilną kapitana i załogi za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe 
(pamiętajmy, że skipper odpowiada całym 
swoim majątkiem za wszystkie szkody 
wyrządzone podczas korzystania z obcego 
jachtu). Umowę zawieramy na rok. Z po-
lisy korzystamy wtedy, gdy ubezpiecze-
nie jachtu czarterowego nie zabezpiecza 
nas w pełnym zakresie i nie gwarantuje 
ochrony w danej sytuacji. OC skippera za-
pewnia ochronę także podczas pływania 
pokładowym pontonem lub korzystania ze 
sprzętu do sportów wodnych (narty wodne, 
windsurfing). Polisę mogą wykupić osoby 
prowadzące rejsy prywatne oraz żeglarze 
zawodowi. Jaką ochronę zyskujemy? Kosz-
ty związane z utratą wpływów z następ-
nych czarterów ubezpieczamy do 20 tys. 
euro, a te związane z ewentualnym aresz-
towaniem jachtu – do 100 tys. euro. Polisa 
pokrywa także szkody związane z zanie-
czyszczeniem wód, szkody spowodowane 
przez rażące zaniedbanie, chroni też skip-
pera i załogę przed nieuzasadnionymi rosz-
czeniami osób trzecich. 

Pakiety czarterowe, kaucja i Oc skippera 

pęknięć, uszkodzeń, pustych luków w reda-
nach i ognisk osmozy. Dokładne sprawdze-
nie niewielkiej łodzi motorowej trwa zwykle 
od trzech do pięciu godzin. Musimy mieć 
czas na wyciągnięcie jachtu z wody, odpale-
nie silnika oraz na sprawdzenie wszystkich 
urządzeń zainstalowanych na pokładzie. 
Niekiedy nasza opinia sprawia, że kupujący 
odstępuje od niepewnej inwestycji. Zwykle 
dzięki wskazówkom rzeczoznawcy, nabyw-
ca zbija cenę. Wystarczy udowodnić, że 
czujniki trymu nie działają, układ wydecho-
wy szwankuje, a przekładnia jest niespraw-
na, by cena wywoławcza spadła na przykład 
ze 170 tys. zł do 150 tys. zł – mówi Paweł 
Kowalewski.

Ile kosztują usługi rzeczoznawców? Je-
śli prace diagnostyczne można wykonać 
w podwarszawskim warsztacie, roboczogo-
dzina warta jest 120 zł netto. Oczywiście, 
jeśli mamy do czynienia z dużym morskim 

jachtem, inspekcja będzie trwać znacznie 
dłużej i będzie mieć większy zakres. Załoga 
Centrum Serwisu Łodzi Motorowych pracu-
je między innymi na jednostce o długości 82 
stóp stacjonującej na Sycylii. Na zlecenie pol-
skiego armatora najpierw zbadali stan łodzi 
przed zakupem, oszacowali koszty remontu, 
przygotowali listę rzeczy, które należy za-
kupić, a później rozpoczęli wielomiesięczny 
nadzór nad pracami remontowymi. – Teraz 
co kwartał lecimy na wyspę, by sprawdzić 
i odebrać prace wykonane przez włoskich 
szkutników i mechaników – mówi Paweł Ko-
walewski. – Miejscowi chyba nie za bardzo 
nas lubią, bo sprawdzamy każdy detal, ale za 
to armator jachtu może spać spokojnie i cier-
pliwie czekać na finał prac remontowych.

Poszukując krajowych rzeczoznawców 
jachtowych, traficie zapewne także do Da-
wida Hałonia (www.inspektorzyjachtowi.pl), 
który pracuje nie tylko dla armatorów poszu-

kujących łodzi na rynku wtórnym, ale także 
dla dealerów oferujących swym klientom 
nowe stoczniowe jednostki. – Na zlecenie pol-
skich żeglarzy i motorowodniaków wykonu-
jemy przeglądy techniczne, wyceny jachtów, 
oceniamy stan techniczny łodzi żaglowych 
i motorowych, przedstawiamy kosztorysy 
napraw i wykonujemy ekspertyzy powypad-
kowe. Często pracujemy w Chorwacji, Francji 
lub na Wyspach Kanaryjskich. Osobom po-
szukującym wymarzonego jachtu pomagamy 
już na etapie przeglądu ofert internetowych. 
Niekiedy z pięciu propozycji od razu odrzu-
camy trzy, a jedynie dwie kwalifikujemy do 
wspólnej wizji lokalnej – mówi Dawid Hałoń.

Pamiętajmy, że korzystanie z pomocy rze-
czoznawców wcale nie musi oznaczać dodat-
kowych kosztów dla armatora. Wręcz prze-
ciwnie – możemy zaoszczędzić. Będziemy 
mieć nie tylko mniej wydatków przed pierw-
szym rejsem, ale też mniej kłopotów. 

http://www.pantaenius.pl
http://www.pantaenius.pl
http://www.inspektorzyjachtowi.pl
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G łówną nagrodę konkursu Pan-
taenius Jacht Foto zdobył An-
drzej Górski, autor fotografii 

zatytułowanej „Mikołaj, rejs grudniowy na 
»Zawiszy Czarnym«, w technice mokrego 
kolodionu”. Laureaci odebrali nagrody na 
scenie głównej marcowych targów Wiatr 
i Woda. Triumfator otrzymał sportowy ze-
garek Garmin Quatix 3 ufundowany przez 
firmę Pantaenius GmbH Oddział w Polsce.

Andrzej Górski jest pasjonatem pierw-
szych technik fotograficznych. Zwycięskie 
zdjęcie wykonał blisko 100-letnim apara-
tem (zaprezentował go widzom na targo-
wej scenie). Pochodząca z lat 50-tych XIX 
wieku technika mokrego kolodionu wyma-
ga od fotografa starannych zabiegów. Tuż 
przed wykonaniem zdjęcia, należy każdą 
płytę szklaną pokryć emulsją światłoczu-
łą. Natychmiast po wykonaniu ekspozycji, 
trzeba wywołać zdjęcie, więc autor musiał 
zabrać w zimowy bałtycki rejs przenośną 
ciemnię fotograficzną.

Drugie miejsce w konkursie zajął Woj-
ciech Lewandowski, autor zdjęcia „Mały 
Kozaczek Ewcia w Dziwnowie”. Praca 
przedstawia Ewę Lewandowską, najmłod-
szą sterniczkę z reprezentacji Polski klasy 
Optimist podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw PSKO. Wojciech Lewandowski 
z klubu AZS AWFiS Gdańsk dokumentuje 
zmagania dzieci na wodzie i w ten sposób 
pomaga w promocji sekcji. Za drugie miej-
sce otrzymał zestaw nagród ufundowany 
przez Delphia Foundation.

Aż dwie nagrody w tegorocznej edycji 
Pantaenius Jacht Foto zdobył Grzegorz Za-
jączkowski. Zdjęcie „Złapać wiatr” zajęło 
trzecie miejsce. Autor uchwycił w kadrze 
jacht uczestniczący w morskich regatach na 
chorwackich wodach Adriatyku – załoga była 
tuż po zwrocie i postawieniu spinakera. Zdję-
cie wykonano z promu płynącego z Solty do 
Splitu. Drugą pracę Grzegorza, zatytułowaną 
„Bałtyk zimowo”, wyróżniono w kategorii 
morskiej. Autor wykonał zdjęcie pokładu 
„Zawiszy Czarnego” podczas grudniowego 
rejsu po Bałtyku. Morze lekko wzburzone, 
na termometrze kilka stopni mrozu, a na po-
kładzie lód. Grzegorz Zajączkowski otrzy-
mał nagrody marki Marinepool ufundowane 
przez Pantaenius GmbH Oddział w Polsce 
oraz Pomorski Związek Żeglarski.

Nagrodę specjalną w kategorii motoro-
wodnej zdobył Jacek Turko, autor zdjęcia 
wykonanego w Dubaju w listopadzie 2017 
roku podczas tygodniowego wyjazdu wa-
kacyjnego. Na pierwszym planie duży jacht 

motorowy „Nirvana”, na drugim – hotele 
Burdż al-Arab w charakterystycznym kształ-
cie żagla i Jumeirach Beach Hotel. Laureat 
otrzymał miejsce na kursie motorowodnym 
ufundowane przez Akademię Jachtingu.

Nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie 
regatowe otrzymał Marek Piotrowski, autor 
pracy „No.140, ÅF Offshore Race”. Ujęcie 
wykonano podczas bałtyckiego wyścigu, 
po wschodniej stronie Gotlandii, kilka-
naście minut przed awarią masztu. Marek 
otrzymał książki ufundowane przez firmę 
North Sails: „Performance Racing: Tactics” 
i „Performance Racing: Trimm”).

Przedstawiciele stoczni Delphia Yachts 
przyznali wyróżnienie za malownicze zdję-
cie bojerów klasy DN. Otrzymał je Wie-
sław Sawicki. Natomiast laureata nagrody 
publiczności wyłoniono w internetowym 
głosowaniu trwającym niemal miesiąc. 
Zwyciężył Patryk Różański, autor zdjęcia 
wykonanego w Środzie Wielkopolskiej 
w październiku 2017 roku. – Uchwyci-
łem ślizg optimista podczas treningu, gdy 
w szkwałach orkanu Grzegorz wiało do 44 
węzłów. Dzieci z UKS Środa cały sezon 
czekały na taki wiatr – opowiadał Patryk.

Sponsorzy i partnerzy konkursu Panta-
enius Jacht Foto: Pantaenius Ubezpieczenia 
Jachtów, Delphia Foundation, Code Zero, 
Pomorski Związek Żeglarski, North Sails, 
Akademia Jachtingu, targi Wiatr i Woda. 
Wszystkie fotografie finalistów i zwycięz-
ców konkursu można oglądać na stronie 
www.jachtfoto.pl. 
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