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Badanie bardzo poważnego wypadku łodzi rybackiej KOŁ – 73 prowadzone było 

na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania 

Wypadków Morskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1374) oraz uzgodnionych w ramach 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) norm, standardów i zalecanych metod 

postępowania, wiążących Rzeczpospolitą Polską. 

 

Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub 

incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla 

zapobiegania wypadkom i incydentom morskim w przyszłości oraz poprawy stanu 

bezpieczeństwa morskiego. 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich nie rozstrzyga w prowadzonym 

przez siebie badaniu o winie lub odpowiedzialności osób uczestniczących w wypadku 

lub incydencie morskim. 

 

Niniejszy raport nie może stanowić dowodu w postępowaniu karnym albo innym 

postępowaniu mającym na celu ustalenie winy lub odpowiedzialności za 

spowodowanie wypadku, którego raport dotyczy (art. 40 ust. 2 ustawy o PKBWM). 

 
 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich 

Pl. Stefana Batorego 4,  70-207 Szczecin 
tel. +48 91 44 03 286, tel. kom. +48 664 987 987 
e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 
www.pkbwm.gov.pl 
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1. Fakty 

Po przygotowaniu łodzi i sprzętu, w dniu 26 sierpnia 2018 r. o godz. 09:441 łódź rybacka 

KOŁ- 73 wyszła w morze. Na pokładzie było czterech członków załogi. Po osiągnięciu pozycji 

rozpoczęcia połowów około godz. 11:00 wydano sieci. 

Około godz. 21:30 przy wykonywaniu czwartego zaciągu i po zwrocie w kierunku zachodnim, 

rozpoczęto przygotowywanie sieci do wydawania. W tym czasie jednostka zaczęła 

nienaturalnie przechylać się na prawą burtę. Szyper zdecydował o wezwaniu pomocy  

i opuszczeniu łodzi. Załoga zwodowała tratwę, do której się ewakuowała w oczekiwaniu 

pomocy. Do godz. 22:40, tj. do chwili podjęcia załogi przez statek ratowniczy SZKWAŁ 

jednostka była widziana na powierzchni wody z przechyłem 50-60o na prawą burtę. Uratowana 

załoga została przetransportowana do portu Kołobrzeg. O godz. 22:44 jednostka zniknęła  

z ekranu radaru Straży Granicznej, a o godz. 23:03 Witowo – Radio podało komunikat  

o zakończeniu akcji ratowniczej. 

2. Informacje ogólne 

 

Zdjęcie nr 1. Łódź rybacka KOŁ -73 po przebudowie w 2016 r.[źródło szyper A.L.] 

2.1. Dane statku 

Nazwa statku:          KOŁ - 73 

Bandera:           polska 

Port macierzysty:         Kołobrzeg 

Właściciel:           A. G. 

                                                 
1 Wszystkie czasy podane są w czasie lokalnym (LT) 
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Armator:           A. G. 

Instytucja klasyfikacyjna:       PRS 

Typ statku:           łódź rybacka 

Sygnał rozpoznawczy:        SPS-2588 

Rok budowy:          2007 

Moc maszyn:          160 kW 

Długość całkowita:         14,80 m 

Szerokość:           4,0 m 

Zanurzenie max.:         2,39 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:   stal 

Minimalna obsada załogowa:      2 do 5 osób 

2.2. Informacje o podróży statku 

Porty zawinięcia w czasie podroży:     wyjścia na połowy z portu Kołobrzeg 

Rodzaj żeglugi:          przybrzeżna z rozszerzeniem do 30 Mm 

Informacja o ładunku (ilość, rodzaj):  około 90 skrzynek z rybą w ładowni oraz 

jedna tona ryb na pokładzie w laście2 

Informacja o załodze (liczba, narodowość):   4 osoby, narodowości polskiej 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku:          bardzo poważny 

Data i czas zdarzenia:         26 sierpnia 2018 r., godz. 21:44 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:    φ=54o22,5’N, λ=015o24,3’E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:     Morze Bałtyckie 

Charakter akwenu:          wody morskie 

Pogoda w trakcie zdarzenia:  wiatr SW-3, stan morza 2-3, 

temperatura powietrza 12oC, 

temperatura wody20oC, widzialność 

dobra 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia:   prowadzenie połowu 

Skutki wypadku :          zatonięcie jednostki  

                                                 
2 Lasta - skrzynia uformowana na pokładzie z desek, służąca do gromadzenia złowionej ryby przed załadunkiem 

do skrzynek. Często określana też przez rybaków mianem szotu lub zasiekiem rufowym. 
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2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Dnia 26 sierpnia 2018 r. o godz. 21: 54 szyper łodzi rybackiej KOŁ-73 na kanale UKF-16 

zgłosił do WITOWO-RADIO, że na pozycji φ=54o22,46’N, λ=015o24,27’E, ok. 12 Mm na 

północny zachód od portu Kołobrzeg jednostka nabiera wody, a na pokładzie znajdują się cztery 

osoby załogi. Najbliżej tonącej łodzi znajdowała się jednostka badawcza MEWO 

NAVIGATOR bandery brytyjskiej, która o godz. 21:56 skierowała się w kierunku tonącej 

łodzi. O godz. 21:57 z załogą KOŁ-73 już nie udało się nawiązać łączności.  

O godz. 22:03 z portu Kołobrzeg w kierunku tonącej łodzi wypłynął statek ratowniczy 

SZKWAŁ. O godz. 22:21 wystartował śmigłowiec marynarki wojennej W3WARM 505, 

a o godz. 22:24 z Kołobrzegu wypłynęła szybka jednostka pływająca straży granicznej SG-216. 

O godz. 22:32 kapitan jednostki MEWO NAVIGATOR powiadomił WITOWO-RADIO, że 

zauważył czerwoną rakietę. O godz. 22:33 WITOWO-RADIO po konsultacji ze SZKWAŁEM 

(który koordynował działaniami ratowniczymi na miejscu wypadku) zwolniło MEWO 

NAVIGATOR z udziału w prowadzonej akcji. 

O godz. 22:35 załoga statku ratowniczego SZKWAŁ poinformowała WITOWO-RADIO, 

że na pozycji φ=54o22,65’N, λ=015o24,93’E zauważono tratwę ratunkową w pobliżu 

przechylonej na prawą burtę, tonącej łodzi KOŁ-73. O godz. 22:40 cztery osoby załogi łodzi 

KOŁ-73 zostały podjęte na statek ratowniczy SZKWAŁ. O godz. 22:41 na miejsce akcji dotarł 

śmigłowiec ratowniczy, a o godz. 22:44 przybyła jednostka straży granicznej SG-216. Po 

udzieleniu rozbitkom pomocy przedmedycznej o godz. 22:48 statek ratowniczy SZKWAŁ 

zwolnił z prowadzonej akcji ratowniczej śmigłowiec i z rozbitkami na pokładzie skierował się 

do portu Kołobrzeg. O godz.23:03 WITOWO-RADIO poinformowało o zakończeniu akcji. 

Statek ratowniczy SZKWAŁ z członkami załogi KOŁ-73 na pokładzie, w asyście SG-216 

o godz. 23:24 wszedł do portu Kołobrzeg, gdzie przekazał rozbitków załodze pogotowia 

ratunkowego. 

3. Opis okoliczności wypadku. 

Dnia 26 sierpnia 2018 r. o godz. 09:44 łódź rybacka KOŁ-73 wyszła z portu w Kołobrzegu 

na łowisko. Na pokładzie była czteroosobowa załoga. Około godz. 11:00 wydano sieci , a około 

godz. 13:30 wybrany został pierwszy zaciąg ryb, którym zapełniono około 40 skrzynek3. Drugi 

                                                 
3 Skrzynka – masa własna pojedynczej skrzynki to ok. 2,5-3 kg w zależności od materiału, masa ryby w 

skrzynce to ok. 25 kg. 



  RAPORT KOŃCOWY 72/18 

 

www.pkbwm.gov.pl 5 

zaciąg trwał około 2 godzin i wybrano podobną ilość ryb – zapełniając około 45 skrzynek. 

Trzeci zaciąg trwał około 3 godzin i około godz. 21:00 wybrano na pokład około 1 tony ryb 

(1,5 tzw. paczki), które umieszczono w laście. 

 

Rysunek nr 1. Położenie lasty zaznaczone linią kropkowaną na planie pokładu łodzi rybackiej 

KOŁ -73 po przebudowie w 2016 r.[źródło: PRS] 

 

Rysunek nr 2. Lasta zaznaczona linią czerwoną na planie pokładu łodzi rybackiej KOŁ -73 po 

przebudowie w 2016 r.[źródło: PRS] 

 

W sumie w ładowni było około 90 skrzynek z rybą4. Były one ułożone w trzech rzędach, 

w pięciu warstwach, w poprzek dziobowej części ładowni. Po uporządkowaniu sprzętu 

połowowego załoga szykowała się do czwartego zaciągu. Szyper skierował łódź w kierunku 

zachodnim. Od czasu wyjścia z Kołobrzegu warunki pogodowe poprawiały się z każdą godziną 

i wieczorem były dobre. Martwa fala miała kierunek zachodni, a słabnący wiatr wiał z kierunku 

południowo-zachodniego. W pewnym momencie stwierdzono nienaturalny przechył statku na 

prawą burtę, który systematycznie się powiększał. Szyper nie był w stanie określić przyczyny 

                                                 
4 W ładowni można było zmieścić 200 skrzynek z rybą. 
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stale powiększającego się przechyłu – żaden z alarmów wysokiego poziomu zęz nie włączył 

się. Szyper udał się na rufę łodzi w celu ustalenia przyczyny pogłębiającego się szybko 

przechyłu. Pracujący na rufie rybacy byli zdezorientowani. Szyper wrócił do sterówki 

i zatrzymał pracujący silnik. Idąc z rufy do sterówki zwrócił uwagę, że woda była już na 

poziomie szpigatu i zaczęła się wlewać z części rufowej pokładu przez wysoki próg do 

przetwórni. Szyper chcąc ratować łódź polecił dwóm członkom załogi usunąć z lasty na rufie 

ryby z ostatniego zaciągu, a z jednym z członków załogi próbowali opuścić 300 kilogramową 

deskę trałową z prawej burty, z zamiarem zmniejszenia przechyłu łodzi. Przy istniejącym 

przechyle łodzi deska trałowa zaklinowała się. 

 

Zdjęcie nr 2. Deski trałowe na rufie kutra rybackiego. 

 

Gdy szyper dotarł do sterówki, paliły się prawie wszystkie lampki kontrolne sygnalizujące 

wysokie poziomy zęz. Po ostatnim wyjściu szypra ze sterówki woda na pokładzie sięgała do 

kolan. Szyper nie zdecydował się już na wejście do sterówki, ani też do siłowni. Obawiał się 

wywrócenia się łodzi. Przedostał się na dziób łodzi, wybił szybę w sterówce i wezwał pomoc 

drogą radiową, za pomocą UKF na kanale 16. Następnie zarządził zwodowanie tratwy 

ratunkowej i opuszczenie jednostki. W czasie gdy opuszczano na wodę tratwę ratunkową, jeden 

z członków załogi wrócił na dziób łodzi i przez zbitą przednią szybę wyjął ze sterówki swój 

telefon i teczkę z dokumentami załogi i łodzi. Dwóm członkom załogi udało się wejść z łodzi 

bezpośrednio do tratwy. Ponieważ tratwa uderzała o stępkę przeciwprzechyłową łodzi, szyper 
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i jeden z rybaków zeszli do wody, a dopiero potem weszli do tratwy. Kamizelki i kombinezony 

ratunkowe oraz radiopława EPIRB pozostały w sterówce łodzi. 

 

Zdjęcie nr 3. Widok lewej burty przechylającej się łodzi rybackiej KOŁ -73 [źródło: SG]. 

W chwili opuszczania statku przez załogę barierka relingu pokładu dotykała wody. 

 

Zdjęcie nr 4. Widok dziobu przechylającej się łodzi rybackiej KOŁ -73 [źródło: SG]. 

 

Na widok zbliżającego się statku ratowniczego „Szkwał” o godz. 22:32 jeden z rybaków 

wystrzelił czerwoną rakietę. Załoga KOŁ -73 została podjęta z tratwy o godz. 22:40 przez statek 
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ratowniczy „Szkwał” i przetransportowana do portu w Kołobrzegu, gdzie o godz. 23:34 

przekazano ją załodze pogotowia ratunkowego. Do czasu opuszczenia rejonu akcji ratowniczej 

przez uczestniczące w niej jednostki, KOŁ-73 dryfował w przechyle, częściowo zanurzony. 

O godz. 22:44 zaniknęło echo radarowe na ekranach radarów ZSRN5, a o godz. 23:03 

zakończono akcję ratunkową. Ostatnią pozycję geograficzną jednostki φ=54o22,6’N, 

λ=015o24,4’E odczytano o godz. 22:42 LT na ekranie radarowego systemu SWIBŻ6. O godz. 

23:38 system VMS7 odebrał meldunek z łodzi KOŁ -73 zawierający pozycję jednostki 

φ=54o22,5’N, λ=015o25,4’E  oraz parametry ruchu – kurs 077º i prędkość 0,6 w. Wrak łodzi 

rybackiej KOŁ -73 spoczywa na głębokości 30 m, na pozycji geograficznej 

 = 54°22,3’ N, = 015°25,5’ E. 

 

Rysunek nr 3. Pozycja łodzi rybackiej KOŁ - 73 o godz.22:42 LT– zrzut z ekranu zapisu video 

z aplikacji systemu SWIBŻ. 

 

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu 

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

Łódź rybacka KOŁ – 73 została zbudowana w 2001 r. w stoczni REMOR UMRS w Ustce. 

Łódź była dwukrotnie przebudowana – w 2007 i 2016 r w stoczni „Parsęta” w Kołobrzegu.  

                                                 
5 ZSRN- Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich 
6 SWIBŻ - System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi 
7 VMS - (Vessel Monitoring System) -System monitorowania statków rybackich, który dostarcza  informacje 

o położeniu, kursie i prędkości statku 
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Zdjęcie nr 5. Łódź KOŁ – 73 w 2006 r. 

 

 

Zdjęcie nr 6. Łódź KOŁ – 73 w 2009 r. (po przebudowie w 2007 r.) 

 

 

Rysunek nr 4. Łódź rybacka KOŁ – 73 projekt z 2007 r. 
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Podczas przebudowy w 2016 r. zmieniono zabudowę powyżej pokładu, zamieniając 

konstrukcję stalową na aluminiową, co miało poprawić zarówno warunki pracy załogi jak 

i dzielność morską jednostki. Zmiany części podwodnej dotyczyły powiększenia gruszki 

dziobowej, która równocześnie stała się dużym jak na tę jednostkę zbiornikiem balastowym 

(2,0 m3) co jest widoczne na rysunku nr 5 i zdjęciu nr 7. 

 

Rysunek nr 5. Łódź rybacka KOŁ – 73 projekt z 2016 r. 

 

 

Rysunek nr 6. Łódź rybacka KOŁ – 73 projekt z 2016 r. 

 

Według dokumentów klasyfikatora, informacji od załogi i właściciela nie prowadzono 

żadnych prac związanych z balastem stałym. 

 

Zdjęcie nr 7. Widok części podwodnej łodzi KOŁ -73 po przebudowie w 2016 r 
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Zdjęcie nr 8. Widok stępki łodzi KOŁ -73 po przebudowie w 2016 r 

 

4.1. Czynniki mechaniczne 

Z informacji uzyskanych od załogi oraz z dokumentacji łodzi ustalono, że kadłub jednostki 

był w dobrym stanie technicznym. Dlatego też, na podstawie dostępnych zdjęć nr 3 i 4 

przechylonej łodzi opracowano założenia wykorzystane w dalszej analizie stateczności 

jednostki przeprowadzonej według hipotetycznych stanów: 

- stanu po uszkodzeniu poszycia kadłuba i zatopienia przedziału wodoszczelnego, 

- stanu łodzi tracącej stateczność w sposób statyczny, 

- stanu łodzi załadowanej zgodnie z informacjami uzyskanymi od załogi, tracącej stateczność 

w sposób statyczny, 

- stanu załadowania łodzi prowadzącego do utraty stateczności, 

- stanu łodzi załadowanej zgodnie z informacjami uzyskanymi od załogi, przy założeniu braku 

balastu stałego. 

Taki sposób analizy czynników mechanicznych Komisja uznała za potrzebny ze względu na 

poważne wątpliwości co do zaobserwowanej na zdjęciach tonącej łodzi, której kadłub był 

zanurzony tylko w niewielkim stopniu. Podjęto więc próbę obliczenia objętości podwodnej 

części kadłuba i jego wyporu po utracie stateczności. 

Na podstawie zdjęcia nr 4 wykonanego w ramach akcji ratowania załogi oszacowano kąt 

przechyłu łodzi w chwili zrobienia tego zdjęcia. W tym celu narysowano styczną do lewej burty 

łodzi (linia zielona na poniższym rysunku) oraz linie wyznaczające poziom i pion (linie żółta 

i czarna). Określono odpowiednie odległości na powstałym w ten sposób trójkącie. 

Stwierdzono, że tangens obserwowanego kąta przechyłu wynosi 1.2544 i w związku z tym kąt 
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przechyłu wynosi 51.5 [°]. Do dalszych obliczeń przyjęto, że kąt ten wynosi 52 [°]. Czynności 

te wykonano na oryginalnym zdjęciu. Rysunek nr 7 służy do ich zobrazowania. 

 

Rysunek nr 7. Określenie kąta przechyłu łodzi w chwili zrobienia zdjęcia. φ – kąt przechyłu 

łodzi w chwili zrobienia zdjęcia. 

 

W dalszej kolejności określono położenie wybranego punktu kadłuba względem wodnicy. 

Dokonując wyboru punktu odniesienia kierowano się dążeniem do jak najdokładniejszego 

odwzorowania położenia wodnicy względem kadłuba. Jako punkt odniesienia wybrano dolną 

krawędź czwartego (licząc od dziobu) wspornika barierki. Wspornik ten, zgodnie z planem 

ogólnym łodzi, znajduje się na wręgu nr 19. Punkt odniesienia wskazany jest na 

rysunkach nr 8, 9 i 10. Stwierdzono na podstawie zdjęcia, że punkt ten znajduje się nieznacznie 

nad powierzchnią wody - prawdopodobnie kilka centymetrów. Odszukano ten punkt na 

rysunku linii teoretycznych i odpowiednio – pod kątem 52 [°] – poprowadzono przez niego 

linię prostą, która obrazuje wodnicę pływania w chwili zrobienia zdjęcia. Efekt pokazany jest 

na rysunku nr 11. 
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Rysunek nr 8. Wskazanie punktu odniesienia na zdjęciu łodzi. 

 

Rysunek nr 9. Wskazanie punktu odniesienia na rzucie KOŁ-73 na płaszczyznę symetrii. 
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Rysunek nr 10. Wskazanie punktu odniesienia na planie pokładu KOŁ-73. 

 

 

Rysunek nr 11. Wskazanie wodnicy pływania na liniach teoretycznych KOŁ-73. 

Na zdjęciu nr 4 i rysunku nr 13 porównano wyznaczoną wodnicę ze zdjęciem. Znajduje się 

tam sfotografowany statek w widoku od dziobu i „przechylone” o określony wcześniej kąt linie 

teoretyczne mniej więcej w podobnej skali. Uznano, analizując jednocześnie zdjęcie nr 3, 

pokazujący inne ujęcie przechylonej łodzi w taki sposób, że dokładność odwzorowania jest 

akceptowalna, biorąc pod uwagę dostępne dane i metodę postępowania. 
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Rysunek nr 12. „Przechylone” linie teoretyczne KOŁ-73 z zaznaczoną wodnicą pływania 

Po nałożeniu na siebie zdjęcia nr 4 i rysunku nr 12 otrzymano obraz linii teoretycznych po 

przechyle na tle sylwetki łodzi z zaznaczoną wodnicą pływania po przechyle – rysunek nr 13. 

Oceniono, iż odzwierciedla to rzeczywistą sytuację z zadowalającą dokładnością, biorąc pod 

uwagę dostępne dane i narzędzia, jakie są dostępne do analizy. 

 

Rysunek nr 13. Zdjęcie przechylonego KOŁ-73 z nałożonymi liniami teoretycznymi. 

Na podstawie rysunku nr 11, który zawiera linie teoretyczne łodzi z zaznaczoną wodnicą 

pływania po jej odwzorowaniu na podstawie zdjęć, określono objętość podwodnej części 
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kadłuba. W tym celu sporządzono odpowiedni program komputerowy całkujący poszczególne 

przekroje wręgowe od górnej krawędzi stępki do wodnicy, otrzymując w ten sposób rozkład 

wyporu, a w dalszej kolejności całkując rozkład wyporu od rufy łodzi do dziobu. Całkowanie 

przekrojów wręgowych wykonano metodą prostokątów stosując krok całkowania 0,001 [m]. 

Całkowanie rozkładu wyporu wykonano metodą trapezów. Jako krok całkowania zastosowano 

jeden odstęp wręgowy. Program został odpowiednio zweryfikowany, tak aby upewnić się, że 

wyniki otrzymane tym programem są poprawne. Jednym z elementów będącym podstawą 

weryfikacji był arkusz krzywych hydrostatycznych KOŁ-73 w części zawierającej objętość 

podwodzia w funkcji zanurzenia – „Obliczenia do Informacji o stateczności dla kapitana”; 

nr dokumentu 0048 724-172-863 (nr rys. – KOŁ-73-0420-2) z grudnia 2015 r. W wyniku 

weryfikacji stwierdzono zadowalającą zgodność obliczeń. Różnica wyników otrzymanych 

programem w stosunku do podanych w dokumentacji łodzi nie przekraczała 1,7 %, co mieści 

się w tolerancjach określonych przez odpowiednie przepisy Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej (tolerancja dla objętości: 2 %).  

Obliczona objętość podwodnej części kadłuba wyniosła około 38.0 [m3]. Wynik jest 

zaskakujący (zaskakująco niski), ponieważ wypór łodzi odpowiadający tej objętości podwodzia 

(38,8 [T] dla ciężaru właściwego wody morskiej przyjętego 1.016 [T/m3]) jest mniejszy niż 

ciężar łodzi pustej określony w wyniku próby przechyłów. 

W obliczeniach opisanych wyżej nie uwzględniono przegłębienia łodzi, ponieważ 

dokładne określenie przegłębienia na podstawie zdjęć nie było możliwe. Przyjęto przegłębienie 

równe zero. Tego typu jednostki pływają zazwyczaj z przegłębieniem na rufę. Ewentualne 

uwzględnienie przegłębienia dałoby trochę większy wynik obliczenia objętości podwodzia. 

Innym uproszczeniem obliczeń objętości podwodzia było wykonanie obliczeń 

z wykorzystaniem oryginalnych linii teoretycznych, które otrzymano z Polskiego Rejestru 

Statków. Pokazują one kształt kadłuba (symetryczny) określony dla lewej burty. 

W rzeczywistości łódź nie jest symetryczna w części powyżej pokładu – niesymetryczna jest 

nadbudowa, której część stanowi szczelną objętość łodzi i może być wliczona do ramion 

stateczności kształtu (zob. rysunek nr 10). Objętość nadbudowy w części prawej jest mniejsza 

niż w części lewej dla kilku wręgów (od 12 do 17 i od 18 do 21). Nie uwzględniono tego 

w obliczeniach ze względu na brak odpowiednio dokładnych danych. Ewentualne 

uwzględnienie niesymetryczności dałoby mniejszy wynik obliczeń objętości podwodzia. Nie 

zmieniłoby to wnioskowania w zakresie jakościowym. Należy podkreślić, że obydwa 
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uproszczenia, o których mowa, powinny się w pewnym stopniu rekompensować 

i nieuwzględnienie ich obydwu jednocześnie jest dokładniejsze niż ewentualne uwzględnienie 

tylko jednego z nich. 

Konkluzja co do wyników obliczeń objętości podwodzia na podstawie linii teoretycznych 

i wodnicy określonej na podstawie zdjęć jest następująca: 

 Wypór obliczony na podstawie zdjęć (D):  38,8 [T] 

 Ciężar statku pustego podany w dokumentacji na podstawie próby przechyłów 

(Psp): 39,9 [T] 

Relacja między wyporem łodzi, a ciężarem łodzi pustej, opisana wyżej, nie może wystąpić 

w eksploatacji łodzi. Ciężar łodzi z zapasami, złowioną rybą i innymi elementami stanu 

załadowania musi być odpowiednio większy od ciężaru łodzi pustej. Zależności te opisano 

wzorem przedstawionym poniżej. 

 

  

𝐷 = 𝑃𝑠𝑝 + ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1         (1) 

gdzie: 

D – wypór łodzi; 

Psp – ciężar łodzi pustej; 

Pi – ciężar kolejnego elementu stanu załadowania (zapasy, ryba itp.); 

n – liczba elementów stanu załadowania przyjętych na łódź. 

Powyższe dowodzi, że do określenia logicznej i uzasadnionej obliczeniami przyczyny 

utraty stateczności brak jest istotnych informacji, które mogłyby powiązać przebieg wypadku 

opisany przez załogę z wynikami obliczeń statecznościowych. 

4.1.1. Stan po uszkodzeniu poszycia kadłuba i zatopienie przedziału 

wodoszczelnego. 

Na podstawie zdjęć statku, wykonanych po opuszczeniu łodzi przez załogę, można 

stwierdzić, że łódź pływała z zaskakująco małym zanurzeniem. Łódź nie miała także 

znaczącego (w rozumieniu awaryjnym) przegłębienia na rufę. Pozycja równowagi łodzi 

uwidoczniona na zdjęciach nie ma znamion unoszenia się na wodzie w stanie uszkodzeniu 

poszycia kadłuba i zatopienia wodą zaburtową przedziału wodoszczelnego. W takim przypadku 

łódź powinna być znacząco bardziej „pogrążona” w wodzie. Co ważniejsze, obliczenia 
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objętości podwodzia, wykonane w ramach sporządzania niniejszej symulacji na podstawie 

zdjęć 3 i 4, wskazują na bardzo małą objętość podwodzia po utracie stateczności. Jednakże bez 

oględzin kadłuba (wraku łodzi) nie można wykluczyć z całą pewnością ewentualnego 

uszkodzenia poszycia kadłuba i zatopienia wodą zaburtową części łodzi. Z drugiej strony 

ewentualne oględziny wraku mogą nie dać stuprocentowej pewności, że przechył łodzi nastąpił 

wskutek uszkodzenia kadłuba, ponieważ ewentualnie zaobserwowane uszkodzenie mogłoby 

powstać jako skutek zatonięcia (na przykład wskutek uderzenia kadłuba o dno akwenu), a nie 

być jego przyczyną.  

4.1.2. Stan łodzi tracącej stateczność w sposób statyczny 

Opis wypadku przekazany przez załogę wskazuje na to, że łódź przechylała się stosunkowo 

powoli8 (w stosunku do okresu kołysań własnych) przy niewielkim oddziaływaniu momentów 

przechylających. Teoria okrętu podaje, że takie zjawisko występuje, jeżeli wielkości liczbowe 

parametrów opisujących stateczność – krzywa ramion prostujących GZ(φ) i początkowa 

wysokość metacentryczna GM – są bliskie zeru. W praktyce wartość początkowej wysokości 

metacentrycznej może wynosić kilka centymetrów (np. od zera do trzech), podobnie jak 

wartość maksymalna ramion prostujących. Zazwyczaj zakres dodatnich ramion prostujących 

jest też niewielki (np. do dwudziestu, trzydziestu stopni). Na rysunku nr 14 pokazano przykład 

typowej krzywej ramion prostujących mającej omawianą charakterystykę. Opracowano ją na 

podstawie pantokaren KOŁ-73 odczytanych z dokumentacji łodzi dla wyporu odpowiadającego 

stanowi załadowania nr 5, zakładając odpowiednio wysokie położenie środka ciężkości. 

                                                 
8 Łódź przechylała się powoli w rozumieniu hydromechaniki. Niemniej jednak można stwierdzić, że łódź 

przechylała się szybko w rozumieniu załogi – szybko w stosunku do czasu, jaki potrzebny był załodze do 

określenia przyczyny przechyłu i podjęcia stosownych działań zapobiegających powiększaniu się przechyłu. 
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Rysunek nr 14. Krzywa ramion prostujących charakterystyczna dla łodzi 

tracącej stateczność w sposób statyczny; Na osi pionowej ramiona prostujące GZ [m], na osi 

poziomej kąt przechyłu φ [°]. 

4.1.3. Stan łodzi załadowanej zgodnie z informacjami uzyskanymi od załogi 

opracowany na podstawie „Informacji o stateczności dla kapitana”. 

W niniejszym punkcie został opracowany domniemany stan załadowania łodzi tuż przed 

utratą stateczności i odpowiadające mu podstawowe charakterystyki statecznościowe – 

początkowa wysokość metacentryczna GM i krzywa ramion prostujących GZ(φ). Stan ten 

określony został na podstawie danych zaczerpniętych z „Informacji o stateczności dla 

kapitana”. W pierwszej kolejności obliczono wypór łodzi D i pionową współrzędną środka 

ciężkości KG (przyjęto zerową poprawkę na swobodne powierzchnie cieczy, wzorując się na 

„Informacji o stateczności dla kapitana”). 

Jako wyjściowy przyjęto do obliczeń stan załadowania nr 5 str.18 z „Informacji 

o stateczności dla kapitana”: łódź na łowisku, pierwszy połów na pokładzie, moment przyjęcia 

drugiego połowu, skrzynki na pokładzie, 25% zapasów. Stan ten został zmodyfikowany o dane, 

które zostały określone na podstawie dostępnych informacji od załogi i poczynionych założeń: 

 Na łodzi było około 200 skrzynek na ryby; 
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 W lewym zbiorniku było około 1000 litrów paliwa (przyjęto 0,4 [T] w zbiorniku nr 7 

i 0,5 [T] w zbiorniku nr 9); 

 Ryba z pierwszego zaciągu – około 40 skrzynek znajduje się w ładowni; 

 Ryba z drugiego zaciągu – około 45 skrzynek znajduje się w ładowni; 

 Ryba z trzeciego zaciągu – 1,5 paczki, tj. około 1,0 [T] znajduje się na pokładzie 

wraz z pustymi skrzynkami. 

Po przyjęciu w/w założeń stan załadowania, domniemany przed utratą stateczności, opisany 

jest w poniższej Tabeli nr 1. 

 Wypór statku D = 48,61 [T]; 

 Wzniesienie środka ciężkości KG = 1,97 [m]. 

Dla tego stanu załadowania początkowa wysokość metacentryczna GM ma wartość: 

GM = KM – KG          (2) 

gdzie:  

KM – wzniesienie punktu metacentrycznego na płaszczyzną podstawową. 

Z dokumentacji łodzi odczytano: 

KM = 2,46 [m]. 

GM = 2,46 – 1,97 

GM = 0,49 [m] 

Tabela nr 1. Specyfikacja domniemanego stanu załadowania. 

Określenie Ciężar KG Moment 

zbiornik wody słodkiej - zb. nr 1 0,08 1,80 0,14 

zbiornik wody słodkiej - zb. nr 2 0,08 1,80 0,14 

zbiornik rozchodowy - zb. nr 3 0,46 1,91 0,88 

zbiornik paliwa PB - zb. nr 4 0,23 1,08 0,25 

zbiornik paliwa PB - zb. Nr 6 0,22 1,52 0,33 

zbiornik paliwa LB - zb. nr 7 0,40 1,08 0,43 

zbiornik paliwa LB - zb. nr 9 0,50 1,52 0,76 

pełne skrzynki w ładowni 85 sztuk 3,40 1,50 5,10 

puste skrzynki na pokładzie 115 sztuk 0,46 3,50 1,61 
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Krzywa ramion prostujących GZ(φ) obliczona została powszechnie stosowanym w praktyce 

wzorem: 

𝐺𝑍(𝜑) = 𝐿𝑘 − 𝐾𝐺 ∙ sin𝜑 − 𝑌𝐺 ∙ cos 𝜑     (3) 

Ponieważ nie było informacji załogi o zauważalnym przechyle łodzi tuż przed utratą 

stateczności, przyjęto, że YG = 0,00 [m]. Dlatego do obliczeń ramion prostujących zastosowano 

wzór:  

𝐺𝑍 = 𝐿𝑘 − 𝐾𝐺 ∙ sin𝜑        (4) 

Ramiona stateczności kształtu Lk przyjęto zgodnie z dokumentacją łodzi dla obliczonego 

wyporu. tabela nr 2 pokazuje wykonane obliczenia. 

Tabela nr 2. Obliczenie wartości ramion prostujących w domniemanym stanie załadowania 

ϕ 0 10 20 30 40 50 60 

sin(ϕ) 0,000 0,174 0,342 0,500 0,643 0,766 0,866 

Lk 0,000 0,424 0,836 1,203 1,533 1,791 1,959 

KGˑsin(ϕ) 0,000 0,343 0,675 0,987 1,268 1,512 1,709 

GZ 0,000 0,081 0,161 0,216 0,265 0,279 0,250 

 

Wynik obliczeń zobrazowany jest na wykresie umieszczonym na rysunku nr 15. 

 

Lód w ładowni 1,00 1,00 1,00 

ryby na pokładzie 1,00 3,00 3,00 

sprzęt rybacki 0,50 3,00 1,50 

załoga 0,38 3,50 1,33 

prowiant 0,03 3,50 0,11 

łódź pusta wyposażona 39,87 1,99 79,34 

WYPÓR 48,61 1,97 95,93 
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Rysunek nr 15. Krzywa ramion prostujących w domniemanym stanie załadowania. Na osi 

pionowej ramiona prostujące GZ [m], na osi poziomej kat przechyłu φ [°]. 

 

W tym stanie załadowania stateczność łodzi jest na tyle dobra, że nie jest możliwe, aby łódź 

utraciła stateczność bez radykalnej zewnętrznej przyczyny - nawet, jeżeli faktyczny stan 

załadowania różnił się od domniemanego w granicach wynikających z rutynowej eksploatacji 

łodzi. W szczególności stateczność jest na tyle dobra, że „na pierwszy rzut oka” (bez 

wykonywania stosownych obliczeń) widać, że kryteria oceny stateczności, które łódź musi 

spełniać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są spełnione. 

4.1.4. Scenariusz stanu załadowania prowadzący do utraty stateczności 

Dla zobrazowania, jak bardzo musiałby różnić się faktyczny stan załadowania od 

opracowanego na podstawie „Informacji o stateczności dla kapitana”, aby nastąpiła utrata 

stateczności opisana przez załogę, dokonano oszacowania dwóch następujących ciężarów:  

 Ile musiałaby ważyć paczka ryby zawieszona na bloku, aby łódź miała parametry 

statecznościowe charakterystyczne dla przebiegu wypadku? 

 Jaki ciężar trzeba ściągnąć z dna, aby łódź miała parametry statecznościowe 

charakterystyczne dla przebiegu wypadku? 

Dla rozwiązania dwóch powyższych zadań posłużono się wzorem, którego punktem wyjścia 

jest przyjęcie, że utrata stateczności w przypadku statycznym ma miejsce, jeżeli początkowa 

wysokość metacentryczna jest równa zero. 

GM = KM – KG = 0        (5) 
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Założenie to prowadzi do następującego wzoru na przyjęty/zdjęty ciężar: 

 

𝑝 = D ∙
KG−KM

KM−𝑍𝑝
            (6) 

gdzie: 

Zp – wzniesienie przyjmowanego/zdejmowanego ciężaru na płaszczyzną 

podstawową. 

Przewidując, że hipotetyczne przyjęcie/zdjęcie ciężaru spowoduje 

zwiększenie/zmniejszenie wyporu o około 10 [T], przyjęto wzniesienie punktu 

metacentrycznego KM zgodnie z dokumentacją łodzi odpowiednio dla wyporu 

większego/mniejszego o 10 [T], czyli odpowiednio: KM = 2,37 [m] dla wyporu większego 

i KM = 2,54 [m] dla wyporu mniejszego. Wzniesienie przyjmowanego ciężaru nad płaszczyzną 

podstawową przyjęto zgodnie z dokumentacją łodzi (ryby na bloku): Zp = 4,40 [m]. 

Wzniesienie zdejmowanego ciężaru nad płaszczyzną podstawową przyjęto arbitralnie: 

Zp = 0,20 [m].  

Wynik obliczeń jest następujący: aby łódź w domniemanym stanie załadowania miała 

parametry statecznościowe charakterystyczne dla przebiegu wypadku, to 

 ciężar paczki ryb zawieszonej na bloku powinien wynosić około 9,6 [T]; 

 ciężar, jaki należy ściągnąć z dna łodzi, powinien wynosić około 11,8 [T]. 

Powyższe liczby obrazują, jak bardzo faktyczny stan załadowania musiałby różnić się od 

domniemanego, aby łódź utraciła stateczność w sposób statyczny, zgodnie z opisem wypadku. 

W praktyce jest to nierealne.  

4.1.5. Stan łodzi załadowanej zgodnie z informacjami uzyskanymi od załogi przy 

założeniu braku balastu stałego 

Możliwe wytłumaczenie, które w logiczny sposób łączy przebieg wypadku i obliczenia 

oparte na zasadach hydromechaniki, biorąc pod uwagę dostępne dane, to przyjęcie założenia, 

że z jakiegoś powodu usunięto z dna łodzi balast stały lub łódź utraciła elementy konstrukcyjne 

części podwodnej o znacznym ciężarze. Założenie to pozwala na wyjaśnienie podstawowych 

wątpliwości: 

 dlaczego łódź miała tak mały (wręcz nierealny) wypór uwidoczniony na zdjęciach; 

 dlaczego łódź utraciła stateczność w warunkach dobrej pogody i rutynowego 

poławiania ryb bez przeładowania jednostki. 
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Zgodnie z „Informacją o stateczności dla kapitana” łódź była wyposażona w balast stały. 

Poniżej przedstawiono kopię „Planu balastu” z zawartego w punkcie 5 na stronie 25 tego 

dokumentu. 

 
Rysunek nr 16. Plan balastu KOŁ-73 

 

W dokumencie tym nie ma informacji w jakiej postaci balast był na łodzi zamontowany. 

Najczęściej dla tego typu łodziach są to bloczki żeliwne lub betonowe umieszczone na dnie 

jednostki i odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem się. W takim przypadku 

zdemontowanie balastu stałego jest trudne (czasochłonne), ale możliwe.  

Pole powierzchni zajmowanej przez balast stały, zgodnie z rysunkiem nr 16, oszacowano 

na A = 12,94 [m2]. Średnia wysokość balastu h może być określona na podstawie informacji 

o ciężarze balastu (p = 8,1 [T]) i założonego ciężaru właściwego γ ₌ 7,0 [T/m3] w przypadku 

żeliwa i 2,3 [T/m3]  w przypadku betonu. 

𝑝 = 𝛾 ∙ 𝑉 = 𝛾 ∙ 𝐴 ∙ ℎ         (7) 

 

ℎ =
𝑝

𝛾∙𝐴
            (8) 

 

Średnia wysokość balastu, obliczona powyższym wzorem,  w przypadku żeliwa wynosi około 

h = 0,09 [m], natomiast w przypadku betonu h = 0,27 [m]. Przyjęto, że balast stały na łodzi był 

w postaci bloczków żeliwnych i wzniesienie środka ciężkości tych bloczków nad płaszczyzną 

podstawową wynosiło 0,05 [m]. Stosowanie do tego założenia zmodyfikowano stan 

załadowania, przyjmując jednocześnie, że drugi zaciąg ryb znajduje się na pokładzie. 

Po zmodyfikowaniu stanu załadowania, stateczność łodzi charakteryzowana jest następującymi 

parametrami. 
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Tabela nr 3. Specyfikacja stanu załadowania po zdemontowaniu balastu stałego. 

Określenie Ciężar KG Moment 

zbiornik wody słodkiej - zb. nr 1 0,08 1,80 0,14 

zbiornik wody słodkiej - zb. nr 2 0,08 1,80 0,14 

zbiornik rozchodowy - zb. nr 3 0,46 1,91 0,88 

zbiornik paliwa PB - zb. nr 4 0,23 1,08 0,25 

zbiornik paliwa PB - zb. nr 6 0,22 1,52 0,33 

zbiornik paliwa LB - zb. nr 7 0,40 1,08 0,43 

zbiornik paliwa LB - zb. nr 9 0,50 1,52 0,76 

pełne skrzynki w ładowni 40 sztuk 1,60 1,50 2,40 

puste skrzynki na pokładzie 115 sztuk 0,46 3,50 1,61 

Lód w ładowni 1,00 1,00 1,00 

ryby na pokładzie 2,80 3,00 8,40 

sprzęt rybacki 0,50 3,00 1,50 

załoga 0,38 3,50 1,33 

prowiant 0,03 3,50 0,11 

łódź pusta wyposażona 39,87 1,99 79,34 

usunięty balast stały -8,10 0,05 -0,41 

WYPÓR 40,51 2,42 98,22 

 

a) Wypór łodzi D = 40,51 [T]; 

b) Wzniesienie środka ciężkości KG = 2,42 [m]; 

c) Wzniesienie punktu metacentrycznego KM = 2,52[m]; 

d) początkowa wysokość metacentryczna GM = 0,10 [m]; 

e) krzywa ramion prostujących jest opisana w tabeli nr 4 i zobrazowana na 

rysunku nr 17. 

Tabela nr 4. Obliczenie wartości liczbowych krzywej ramion prostujących po zdemontowaniu 

balastu stałego 

ϕ 0 10 20 30 40 50 60 

sin(ϕ) 0,000 0,174 0,342 0,500 0,643 0,766 0,866 

Lk 0,000 0,436 0,852 1,224 1,540 1,797 1,977 

KGˑsin(ϕ) 0,000 0,421 0,829 1,212 1,558 1,857 2,100 

GZ 0,000 0,015 0,023 0,012 -0,018 -0,060 -0,123 
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Rysunek nr 17. Krzywa ramion prostujących dla domniemanego stanu załadowania po 

zdemontowaniu balastu stałego. Na osi pionowej ramiona prostujące GZ [m], na osi poziomej 

kąt przechyłu φ [°]. 

 

Na rysunku nr 18 pokazano porównanie krzywej ramion prostujących dla domniemanego 

stanu załadowania, i krzywej ramion prostujących dla tego samego stanu załadowania, ale po 

zdemontowaniu balastu stałego i przyjęciu drugiego i trzeciego zaciągu na pokład łodzi. Widać 

wyraźnie, że po zdemontowaniu balastu stałego maksymalna wartość ramion prostujących jest 

około 10 razy mniejsza niż przed zdemontowaniem. Z praktycznego punktu widzenia 

stateczność zobrazowana na rysunku nr 17 jest na granicy między „dodatnią” statecznością, 

a utratą stateczności. Dodatkowo, wartości ramion prostujących są na tyle małe, że nawet 

niewielkie momenty przechylające wytworzone przez wiatr lub falę mogą spowodować utratę 

stateczności. 
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Rysunek nr 18. Porównanie krzywych ramion prostujących dla domniemanego stanu 

załadowania po zdemontowaniu balastu stałego. 

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania). 

Komisja ustaliła, że załoga posiadała wymagane uprawnienia i certyfikaty, a łódź posiadała 

wymagane dokumenty bezpieczeństwa oraz wyposażenie. Załoga nie była przemęczona. 

Komisja ustaliła także, że na łodzi była kopia „Informacji o stateczności dla kapitana”. 

W rozdziale 4, pkt 15 b „ładunki na pokładzie” zawarta jest informacja, że dopuszcza się 

podczas połowu 0,6 tony masy ryb na pokładzie w czasie prowadzonego połowu. Podczas 

wypadku, w laście znajdowało się ok. jednej tony ryb (ok. 1,5 paczki), co według informacji 

uzyskanej od załogi było codzienną praktyką. 

4.3. Czynniki organizacyjne 

Po krótkotrwałym zaskoczeniu spowodowanym gwałtownym przechyłem jednostki, 

załoga podjęła czynności, które miały poprawić stateczność łodzi. Członkowie załogi usunęli 

z lasty ryby, nieskutecznie próbowali opuścić deskę trałową z prawej burty. Załoga opuściła 

jednostkę i oczekiwała na pomoc w tratwie ratunkowej. Natomiast mimo dobrych warunków 

meteorologicznych i poprawiającego się stanu morza nie podjęto żadnej próby utrzymania łodzi 

na powierzchni morza, holowania lub obserwacji tonącej jednostki po zdjęciu załogi. 
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4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Podczas zdarzenia warunki pogodowe były dobre – wiatr SW - 3°B, stan morza 2-3, 

a przechył narastał powoli w stosunku do okresu kołysań własnych łodzi, czyli zjawisko 

przechylania się łodzi miało charakter quasi-statyczny. Czas przechylania się łodzi był 

wielokrotnie dłuższy niż okres kołysań własnych. Okres kołysań własnych łodzi może być 

oszacowany z wykorzystaniem metody opisanej w „Międzynarodowym kodeksie stateczności 

statku w stanie nieuszkodzonym” - 2008 IS Code, rezolucja MSC.267(85).  

𝑇 =
𝑘 ∙ 𝐵

√𝐺𝑀
 

gdzie: 

T – okres kołysań [s]; 

k – bezwymiarowy współczynnik opisujący moment bezwładności łodzi; 

arbitralnie przyjęto na podstawie doświadczenia Eksperta, który wykonał 

ekspertyzę k = 0,95; 

B – szerokość łodzi ; B = 4 [m], 

GM – wartość początkowej wysokości metacentrycznej; przyjęto na podstawie 

„Informacji o stateczności dla kapitana” (stan załadowania nr 5): 

GM = 0,45 [m].  

𝑇 =
0,95 ∙ 4

√0,45
 

T ≈ 5,7 [s]. 

Quasi-statyczny charakter przechylania się łodzi oznacza, że wartości momentów 

przechylających i momentów prostujących na poszczególnych etapach przechylania się łodzi 

mniej więcej równoważyły się i zjawiska związane z bezwładnością, przyspieszeniem 

i tłumieniem kołysań bocznych można pominąć ze względu na to, że nie miały one wpływu na 

przebieg wydarzeń. W związku z tym stateczność łodzi (i jej utrata) mogą być analizowane 

z wykorzystaniem krzywej ramion prostujących GZ(φ) i początkowej wysokości 

metacentrycznej GM. Zdjęcia nr 3 i 4 zostały zrobione po opuszczeniu jednostki przez załogę. 

Mogą posłużyć do oszacowania kąta przechyłu łodzi oraz intensywności falowania morza. 
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5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanów statecznościowych opisanych w rozdziale 4 

Komisji nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny utraty stateczności i zatonięcia łodzi 

rybackiej KOŁ-73. 

Natomiast wnioski jakie wynikają z tych analiz są następujące: 

1. Przyjęcie założenia, że utrata stateczności mogła być spowodowana uszkodzeniem 

poszycia i zalaniem przedziału wodoszczelnego jest do tego stopnia mało 

prawdopodobne, że powinno być odrzucone jako przyczyna utraty stateczności 

i zatonięcia. 

2. Obliczenie stateczności wykonane dla stanu załadowania podanego przez załogę łodzi 

i porównanego ze zbliżonym stanem załadowania z „Informacji o stateczności dla 

kapitana” różnią się diametralnie.  

Należy podkreślić, że stany załadowania opisane w „Informacji o stateczności dla 

kapitana”, to wskazówka iż w innych, ale podobnych stanach różniących się 

w granicach rutynowej eksploatacji łodzi, parametry statecznościowe będą mieścić się 

granicach określonych przepisami bezpieczeństwa9. 

3. Analiza stanu załadowania która doprowadziła by do utraty stateczności łodzi 

wskazuje na brak istotnych danych które mogłyby przybliżyć odpowiedź na pytanie 

co było przyczyną wypadku. 

4. Utrata znacznego ciężaru w części podwodnej czy też brak balastu jako powód utraty 

stateczności i zatonięcia znajduje odzwierciedlenie w obliczeniach statecznościowych. 

Zakładając jednocześnie fakt, że kadłub nie był uszkodzony, a charakter narastania 

przechyłu był quasi-statyczny.  

5. Na podstawie dostępnych danych i informacji trudno podać inny przebieg, oparty na 

wynikach obliczeń statecznościowych. Jednakże nie ma jednoznacznych dowodów, 

że taki przebieg wydarzeń rzeczywiście miał miejsce. 

6. Od ok. 21:30 jednostka zaczęła się przechylać na prawą burtę i po ewakuacji załogi 

i zakończeniu akcji ratowniczej o godz.23:03 wciąż utrzymywała się na wodzie. 

Potwierdzeniem tego jest fakt wysłania systemowego meldunku do systemu VMS 

                                                 
9 W tym przypadku przepisy bezpieczeństwa to Kryteria stateczności dla łodzi rybackich z rozszerzonym 

rejonem żeglugi; Publikacja 104/P; Gdańsk 2014 r. 
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o godz. 23:38. Nieznany jest czas dalszego dryfowania łodzi do czasu zatonięcia. 

W tym okresie opuszczona i nieoznakowana jednostka stanowiła realne zagrożenie dla 

statków nawigujących w jej pobliżu. Żadna ze służb nie podjęła działań dla 

monitorowania tonącej jednostki i udzielania wymaganych przepisami1011 informacji 

o istniejącym zagrożeniu. 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie 

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić 

się do zapobiegnięcia podobnemu wypadkowi w przyszłości, do: 

6.1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej  

Uznając, że: 

- monitorowanie dryfu tonącej jednostki i nadawanie stosownych ostrzeżeń jest 

niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, 

- lokalizacja położenia wraku jednostki jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa 

żeglugi, ochrony sprzętu połowowego przed zniszczeniem oraz przeciwdziałania 

skutkom zanieczyszczenia środowiska morskiego podczas uwalniania się substancji 

zanieczyszczających z wraku, 

Komisja zaleca do opracowania, wspólnie z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, procedur dla podległych im organów lub służb 

dotyczących: monitorowania, ostrzegania o dryfujących obiektach oraz ustalania miejsca 

zatonięcia jednostek i parametrów dla bezpiecznej żeglugi na tym akwenie12.  

 

 

 

 

 

                                                 
10 Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS, Rodz. V Bezpieczeństwo 

żeglugi 
11 Ustawa o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1452), Rozdział 5. Bezpieczne uprawianie żeglugi 
12 Praktyczna ilustracja prawidłowych działań w tym zakresie jest opisana w raporcie Komisji 

http://pkbwm.gov.pl/images/Raporty/Raport-Kocowy-Prodigy-2-WIM-96-17.pdf 
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