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W przypadku braku wycofania przez Państwa wystosowanych roszczeń tudzieŜ dalszej eskalacji Ŝądań 
oraz prowadzenia działań mających przynieść szkodę wizerunkowi naszej firmy sprawa zostanie 
skierowana na drogę sądową.  
 
Jednocześnie informuję, Ŝe ze swojej strony upublicznimy takŜe Państwa dane osobowe oraz bogatą 
relację z zachowań tak grupy jak i kaŜdego z uczestników, których dopuściliście się Państwo podczas 
rejsu. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach masowych, na naszej stronie 
internetowej, forach i portalach Ŝeglarskich, a takŜe przekazane do wszystkich firm Ŝeglarskich oraz 
innych podmiotów zajmujących się działalnością związaną ze sportem i rekreacją. Ze swojej strony 
skierujemy takŜe sprawę do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku śeglarskiego z wnioskiem o 
odebranie patentów Ŝeglarskich uczestnikom rejsu, którzy takowe posiadają. 
 
Informuję, Ŝe materiały dowodowe w tej sprawie zostały zabezpieczone. 
 
 
 
 

Z powaŜaniem, 
 
 
 
 
 

Andrzej Trojanek 
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3. Tylko jedna noc na wyspie Vis została spędzona w porcie Comiza (pierwsza na kotwicowisku). 
Drugi postój był wcześniej uzgodniony z załogą i nie miał nic wspólnego z przebywaniem w 
porcie osób trzecich. Postój ów wynikał w kolejności z:  
- poprzednich ustaleń kapitana z załogą 
- przemęczenia kapitana nieprzespaną nocą spędzoną na kotwicowisku podczas której musiał 
stale doglądać jachtu z uwagi na niedostateczną wolę współpracy ze strony załogi raŜąco 
zaniedbującej swoich obowiązków (wachty kotwiczne) oraz będącej pod wpływem alkoholu. 
- warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających Ŝeglugę pod Ŝaglami na której bardzo 
załodze zaleŜało. 
Jednocześnie przypominam, Ŝe kapitan był skłonny wypłynąć w morze pomimo powyŜszych 
przesłanek, jeŜeli miałoby to załagodzić konflikt z załogą, uczestnicy odmówili jednak podjęcia 
jakichkolwiek rozmów. 
Kapitan nigdy nie informował załogi, Ŝe warunki atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczną 
Ŝeglugę, poinformował ją natomiast o tym, Ŝe przy załoŜeniu Ŝeglugi pod Ŝaglami nie moŜliwe 
jest dotarcie do oddalonego o ponad 20Mm portu Hvar płynąc inaczej niŜ na silniku, a tym 
bardziej znalezienie o tak późnej porze miejsca postoju innego niŜ na kotwicy (co wynika z 
przepełnienia chorwackich portów w lipcu i sierpniu). Prognoza pogody na najbliŜsze 24h 
zapowiadała brak wiatru bądź słabe podmuchy. 
Oddalenie się kapitana z jachtu wynikało z jego obawy o własne bezpieczeństwo po nieudanej 
próbie zrzucenia go z trapu przez Pana Tomasza Rzeźnika oraz ogólnie agresywnego  
zachowania pijanej załogi, co potwierdzają kapitanowie okolicznych jachtów oraz bosman portu 
Comiza. 

 
4. Kapitan jachtu nigdy nie poinformował załogi o tym, Ŝe nie ma planu na dalsze pływania, 

poinformował ją jedynie, Ŝe w danej chwili nie posiadał jeszcze informacji od Organizatora na 
temat dalszych działań jakie ma podjąć wobec załogi raŜąco naruszającej postanowienia umowy 
uczestnictwa, Kodeksu Morskiego oraz zasad Dobrej Praktyki Morskiej oraz nie wykazującej 
chęci do podjęcia rozmów. 

 
5. Podczas rejs przebyto 120 Mm, z tego 72 Mm pod Ŝaglami i 48Mm na silniku. Znikomy czas 

Ŝeglugi na silniku potwierdza oświadczenie armatora jachtu, który stwierdził brak konieczności 
uzupełniania paliwa po rejsie. Zarzut o Ŝegludze głównie przy uŜyciu silnika jest bezpodstawny. 
Pragnę jednocześnie przypomnieć iŜ wybór metody Ŝeglugi (Ŝagle/silnik) zgodnie z treścią 
umowy uczestnictwa, Kodeksem Morskim oraz zasadami Dobrej Praktyki Morskiej naleŜy do 
decyzji kapitana jachtu i wynika z analizy wielu czynników, w tym pogodowych, 
organizacyjnych, osobowych itp. 

 
6. Pomoc przy cumowaniu ze strony obsługi portu oraz załóg innych jednostek w nim 

zacumowanych jest powszechną praktyką w Chorwacji i wynika z kurtuazji a nie braku 
umiejętności osoby cumującej. Jednocześnie pragnę zauwaŜyć, Ŝe sytuacje stresowe podczas 
niektórych manewrów wynikały z upojenia alkoholowego załogi, nie stosowania się przez nią 
do poleceń kapitana lub wykonywania przez uczestników czynności zbędnych i 
przeszkadzających w cumowaniu. 

 
 
Z uwagi na wszystkie powyŜsze jak równieŜ inne, nie przedstawione tu aspekty podjęlismy decyzję o 
odrzuceniu Pana reklamacji.  
 
Jednocześnie informuję, Ŝe z uwagi na Państwa bezczelność i ordynarne zachowanie, którego część 
załogi dopuściła się względem kapitana jachtu (chamstwo, arogancja, nonszalancja, wulgarność, 
niesubordynacja, naruszenie nietykalności cielesnej itd.) a co za tym idzie wobec naszej firmy, z całą 
stanowczością domagamy się przeprosin na piśmie oraz wycofania wszelkich roszczeń i zaŜaleń do dnia 
01.11.2008 roku. 
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Warszawa 15.09.2008 r. 
 
 
Direct Investments, Andrzej Trojanek 
ul. Leśna 12 lok. 6 
41-100 Siemianowice Śląskie 
 

Sz. P. Sebastian Pawlak 
ul. Gruszczyńskiej 21 

26-900 Kozienice 
 
 
 

Dotyczy: Reklamacji udziału w rejsie-szkoleniu morskim w dniach 02.08-09.08.2008r. 
 
 
Szanowny Panie, 
 
Po zapoznaniu się z treścią Pana reklamacji podjęliśmy decyzję o jej odrzuceniu. Szczegółową analizę 
wystosowanych przez Pana uwag i zastrzeŜeń przedstawiam poniŜej. 
 

1. Podczas rejsu prowadzone było pełne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów Ŝeglugi 
sportowym jachtem Ŝaglowym. Kapitan jachtu przekazał uczestnikom informacje oraz 
przeprowadził instruktaŜe związane m.in. z zasadami bezpieczeństwa, uŜywaniem sprzętu 
ratunkowego i asekuracyjnego, instalacji wodno-sanitarnej, elektrycznej, gazowej, 
mechanizmów jachtowych (winda kotwiczna, Ŝagle, ster, odbijacze, cumy itp.), zasadami 
prowadzenia wacht morskich, obserwacji (identyfikacja obiektów i zagroŜenia), sterowania, 
podstaw nawigacji itd. Oprócz tego załoga miała okazję zapoznać się takŜe z właściwościami 
jachtu manewrującego pod Ŝaglami i na silniku, takŜe z wykorzystaniem steru strumieniowego 
oraz brała czynny udział w czynnościach związanych z Ŝeglugą (prace na pokładzie, manewry 
portowe, Ŝegluga przybrzeŜna oraz na otwartym morzu, udział w wachtach, obsługa instalacji i 
urządzeń jachtowych, manewry  itd.) 

2. Zgodnie z treścią Umowy uczestnictwa planowana trasa rejsu jest orientacyjna i zaleŜy od 
warunków atmosferycznych oraz sprawności załogi. Jednocześnie informuję, Ŝe podczas rejsu 
odwiedzono część z planowanych miejsc (a nie jak Pan twierdzi, Ŝadnego z nich) m.in. wyspę 
Hvar i Bisevo („Błękitna Grota”). Pozostała część trasy nie została zrealizowania głównie ze 
względu na wcześniejsze zakończenie rejsu na Ŝyczenie uczestników, którzy nie byli w stanie 
spełnić warunków umowy mówiącej o konieczności zastosowania się do poleceń kapitana, 
odpowiedzialnego za organizację Ŝycia na jachcie zgodnie z pkt. 3.3 oraz pkt. 3.5 do 3.7 umowy 
uczestnictwa. Główne roszczenia wysuwane przez reprezentowanych przez Pana uczestników, 
dotyczyły próby wymuszenia na kapitanie i Organizatorze zgody na spoŜywania alkoholu na 
jachcie przebywającym poza portem oraz dostosowania czasu Ŝeglugi do indywidualnych 
preferencji uczestników nie uwzględniających realnej analizy pogody, moŜliwych osiągów 
jachtu oraz czynników nieprzewidywalnych (zmieniająca się mimo prognoz pogody siła i 
kierunek wiatru, stan morza itp.). Jacht niestety nie jest promem pasaŜerskim, który kursuje z 
dokładnością co do minuty lub godziny, co wielokrotnie (takŜe w ramach szkolenia) podkreślał 
kapitan ustalając harmonogram Ŝeglugi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
osób przebywających na jachcie. Jednocześnie wielokrotne próby porozumienia (pomimo 
raŜącego, wielokrotnego naruszenia przez uczestników warunków umowy uczestnictwa, 
Kodeksu Morskiego oraz zasad Dobrej Praktyki Morskiej), tak ze strony kapitana jak i 
Organizatora były przez uczestników odrzucane.  
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