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REGULAMIN 
INSPEKTORATU OSR PZŻ 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Inspektorat OSR realizuje zadania Zespołu ds. ORC PZŻ w zakresie odnoszącym się do 
przepisów World Sailing Offshore Special Regulations. 

2. Biuro podlega organizacyjnie Zarządowi PZŻ. 
 

§ 2 
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1) inspekcja OSR – kontrola wyposażenia wspierającego bezpieczeństwo żeglugi wykonywana 

przed i podczas regat zgodnie z wymaganiami zawiadomienia o regatach, z zastosowaniem 
przepisów World Sailing Offshore Special Regulations (OSR); 

2) inspektor OSR – osoba powołana przez organizatora regat w porozumieniu z Inspektoratem 
OSR do wykonywania czynności związanych z przepisami inspekcji wyposażenia 
warunkującego bezpieczeństwo żeglugi. 

 
§ 3 

1. W skład Inspektoratu OSR wchodzi przewodniczący Inspektoratu OSR. 
2. W zależności od potrzeb skład Inspektoratu OSR może zostać powiększony maksymalnie do 

stanu 3-osobowego. 
3. Członków Inspektoratu OSR powołuje i odwołuje Zespół ds. ORC PZŻ. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
UPRAWNIENIA INSPEKTORATU OSR 

 
§ 4 

Do zakresu działania Inspektoratu OSR należy: 
1) opracowywanie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa regat morskich; 
2) prowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania przepisów bezpieczeństwa podczas regat 

morskich i udzielanie organizatorom regat informacji na ten temat; 
3) udostępnianie standardowych Kart Inspekcji OSR dla każdej kategorii w języku polskim; 
4) prowadzi nadzór w zakresie realizacji wymagań OSR i prowadzonych inspekcji podczas regat. 
5) inspektor OSR obsługujący regaty wspiera sędziów w ocenie zgodności z wymaganiami OSR 

oraz przy rozpatrywaniu protestów w czasie regat. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI INSPEKTORA OSR 

 
§ 5 

Inspektorowi OSR przysługuje prawo do: 
1) pobierania opłat za wykonane czynności wg cennika zatwierdzonego przez Zarząd PZŻ lub wg 

umowy z właścicielem jachtu lub organizatorem regat za czynności nieujęte w cenniku; 
2) zwrotu kosztów podróży i pobytu, w przypadku dokonywania czynności poza miejscem stałego 

zamieszkania; 
3) żądania od organizatora regat zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczne i skuteczne, 

zgodne z obowiązującymi przepisami wypełnianie powierzonych funkcji. 
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§ 6 
Inspektor OSR zobowiązany jest do: 
1) postępowania zgodnie ze Statutem PZŻ, regulaminami i przepisami PZŻ, przepisami 

i regulaminami World Sailing oraz zasadami etyki; 
2) posiadania wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wypełniania roli podczas regat. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 7 

1. Uprawnienia i licencje inspektorów OSR nadane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów tracą ważność z dniem 21 lipca 2022 r.  

2. Licencje inspektorów OSR, o których mowa w ust.1, podlegają zwrotowi do Biura PZŻ w terminie 
do dnia 30 września 2022 r.  

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia licencji inspektora OSR, o której mowa w ust. 2, osoba, 
której przyznano licencję jest zobowiązana do przesłania do Biura PZŻ w terminie do dnia 
30 września 2022 r. oświadczenia o zniszczeniu lub zagubieniu licencji inspektora OSR. 

 
§ 8 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


