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Badanie  wypadku zderzenia kutra rybackiego UST-31 z kutrem rybackim 

Ancilla WŁA-68 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 

 

W dniu 17 kwietnia 2019 r. ok. godz. 22:40 doszło do kolizji kutra rybackiego UST–31 kutrem 

rybackim Ancilla WŁA–68 na Morzu Bałtyckim w odległości ok. 16 Mm na NNE od 

Władysławowa [rys.1].  Obie jednostki nosiły polską flagę. 

W wyniku kolizji nieznacznemu uszkodzeniu uległa część dziobowa kutra rybackiego UST-31 

oraz część rufowa kutra rybackiego Ancilla WŁA-68. Żadna z jednostek nie doznała 

rozszczelnienia kadłuba i obie jednostki samodzielnie powróciły do portów. Niegroźne 

obrażenia ręki odniósł członek załogi kutra WŁA-68, który po dopłynięciu do portu został 

przewieziony do szpitala. 

 

 

 

 

Rysunek 1 Fragment mapy BA 2369. Miejsce kolizji UST-31 z Ancilla WŁA-68 
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2. Informacje ogólne 

2.1. Dane jednostek. 

 

Nazwa ANCILLA WŁA - 68 UST - 31 

Bandera polska polska 

Rok budowy 1984 1961 

Stocznia Ronhang’s Svets AB, Dania Szczecińska Stocznia 

Remontowa, Polska 

Właściciel Osoba prywatna Osoba prywatna 

Armator Gadus Sp. z o.o. Osoba prywatna 

Instytucja klasyfikacyjna PRS PRS 

Typ Kuter rybacki Kuter rybacki 

Sygnał rozpoznawczy SPG3169 SPK2215 

Pojemność brutto 73 40 

Rok budowy 1984/2004 1961 

Moc maszyn [kW] 201,40  221,00 

Długość [m] 20,74 15,21 

Szerokość [m] 5,50 5,20 

Materiał kadłuba  stal stal 

Minimalna obsada 3 3 
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Zdjęcie nr 1 Kuter rybacki WŁA-68 w porcie. 

 

 

 

Zdjęcie nr 2 Kuter rybacki UST-31 w porcie. 
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2.2. Informacje o podróży statku.  

Ancilla WŁA-68, UST-31 

Dzienne wyjście na połów. 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj:     wypadek 

Data i czas:     17 kwietnia 2019 r. godz.22:40 

Pozycja:     φ 55°00,3’N  λ 018°42,6’E 

Rejon geograficzny:   Morze Bałtyckie 

Charakter akwenu:    pełne morze 

Pogoda:     wiatr NE 4 -5° B, morze 1-2, widzialność dobra 

Stan eksploatacyjny jednostek: WŁA–68 na kotwicy, UST–31 w drodze 

Skutki wypadku dla ludzi:   lekkie obrażenie ręki członka załogi WŁA - 68 

Skutki wypadku dla statku:   WŁA-68 – wgniecenie nadburcia1 na rufie [zdj. 3, zdj. 4] 

              UST-31 – wgniecenie dziobu [zdj. 5]. 

 

 

                                                 
1 Nadburcie – przedłużenie burty statku wystające ponad górny pokład. 
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Zdjęcie nr 3 Uszkodzenie kutra rybackiego Ancilla WŁA-68 

 

Zdjęcie nr 4 Uszkodzenie kutra rybackiego Ancilla WŁA-68 
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Zdjęcie nr 5 Uszkodzenie kutra rybackiego UST-31 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

W związku ze zdarzeniem nie prowadzono działań ratowniczych. 

3. Opis okoliczności wypadku  

W dniu 16 kwietnia 2019 r w godzinach porannych kuter rybacki Ancilla WŁA-68, 

z  czterema członkami załogi wyszedł z portu we Władysławowie w morze. Przez dwa kolejne 

dni tj. 16 i 17 kwietnia załoga kutra zajęta była połowem ryb na łowisku oddalonym 

ok.10- 15 Mm na NNE od Władysławowa. 17 kwietnia ok. godz. 21:50 na pozycji φ = 55°00’N 

λ = 018°42’E jednostka stanęła na kotwicy. Dowodzący jednostką szyper włączył światła 

kotwiczne2 i na urządzeniu AIS  zaktualizował status jednostki jako „at anchor3”. Około  

godz. 22:40 pełniąc wachtę w sterówce odczuł uderzenie w część rufową jednostki. Po wyjściu 

ze sterówki  zobaczył, że na jego jednostkę najechał kuter rybacki UST-31. W wyniku tego 

zderzenia nieznacznemu uszkodzeniu uległa część nadburcia na rufie jednostki WŁA-68 

                                                 
2 Prawidło 30 Międzynarodowe Przepisy o zapobieganiu Zderzeniom na morzu z 1972r. 
3 „na kotwicy” 
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[zdj. 3, zdj.4] a jeden z członków załogi  doznał zwichnięcia nadgarstka w następstwie wstrząsu 

spowodowanego kolizją . W związku z tym, że stan techniczny jednostki nie zagrażał jej 

bezpieczeństwu, po skończonych pracach na pokładzie ok. godz. 06:45. Ancilla WŁA-68 

samodzielnie powrócił do portu we Władysławowie. 

 

 

Rysunek 2 Częściowa trasa jednostek UST-31 i Ancilla WŁA-68 w dniu 17 kwietnia 2019 r. 

 

W tym samym dniu, tj. 17 kwietnia kuter rybacki UST-31 od wczesnych godzin porannych 

zajęty był poławianiem ryb. Obsadę kutra stanowiło czterech członków załogi4 .O godz. 22:00 

będąc w  dryfie rozpoczęto wybieranie włoka. Około godz. 22:10 szyper UST-31 zdecydował 

zmienić miejsce połowu i przepłynąć ok. 9Mm na NE5. Nawigacja prowadzona była przy 

pomocy aplikacji MAXSEA i radaru,  sterowanie odbywało się z użyciem autopilota, a nastawa 

silnika była w pozycji „cała  na przód”. Na pokładzie pracowała załoga w związku z czym 

włączone były pokładowe światła robocze. Zgodnie z informacją uzyskaną od dowodzącego 

UST-31, kuter WŁA - 68 był widoczny dla niego cały czas i w celu uniknięcia zderzenia 

zmienił nastawę na autopilocie w prawo o 2° - 3°. Czynność tę powtórzył dwukrotnie. W 

momencie zaistnienia sytuacji nadmiernego zbliżenia postanowił zmienić nastawę na 

                                                 
4 Według listy załogi. 
5 Północny-wschód 
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autopilocie [zdj. 6] z automatycznej na manualną i zdecydowanie zmienić kurs w prawo. 

Czynność te nie spowodowała spodziewanej zmiany kursu  i jednostka UST-31 uderzyła w rufę 

kutra Ancilla WŁA–68. W wyniku kolizji nieznacznemu uszkodzeniu uległa część dziobowa 

kutra UST–31 [ zdj.5] oraz nadburcie na rufie kutra WŁA–68 [zdj.3, zdj.4]. Żaden ze kutrów 

nie doznał rozszczelnienia kadłuba i nie nabierał wody.  

Do godz. 04:00 jednostka UST-31 pozostała w dryfie przy WŁA-68. W tym czasie na 

pokładzie WŁA- 68 dokończono prace związane z obróbką  i ładowaniem ryby do ładowni.  

Po wyciągnięciu kotwicy WŁA-68 samodzielnie udał się do portu we Władysławowie gdzie 

zacumowała o godz.  06:45. Poszkodowany członek załogi został odwieziony do szpitala w 

Pucku, gdzie stwierdzono zwichnięcie nadgarstka.  

Jednostka UST-31 pozostała w morzu i prowadziła dalszy połów ryb. W godzinach 

wieczornych wpłynęła do portu Ustce. 

 

 

Zdjęcie nr 6 Autopilot kutra rybackiego UST-31 

 

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

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz. 

Analiza poniższych czynników pozwoliła na ustalenie przyczyn kolizji kutra rybackiego UST-

31 z kutrem Ancilla WŁA–68. 

4.1. Czynniki mechaniczne. 

Według opinii członków Komisji zadaszenie plandeką pokładu kutra rybackiego UST-31  

znacząco ogranicza widoczność  z miejsca manewrowania kutrem [zdj. 7, zdj. 8]. Prawie 
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połowa widoku dolnej części okien na mostku ograniczona jest przez przesłaniające je pokrycie 

brezentowe pokładu. 

 

 

Zdjęcie nr 7 Widok ze sterówki kutra rybackiego UST-31 

 

Zdjęcie nr 8 Kuter rybacki UST-31. 

4.2. Czynniki ludzkie  

Według opinii członków Komisji pełnienie wachty na UST-31 nie było prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa drogi morskiej. W sytuacji zaistnienia ryzyka zderzenia 
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działania podjęte przez wachtowego w celu uniknięcia zderzenia nie były zdecydowanie  

i podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem co w konsekwencji doprowadziło do kolizji kutrów. 

Prawidło 5 MPZZM stanowi:  

Każdy statek powinien stale prowadzić właściwą obserwację zarówno wzrokową  

i słuchową, jak i za pomocą wszystkich dostępnych środków w istniejących okolicznościach  

i warunkach odpowiednich do pełnej oceny sytuacji i ryzyka zderzenia.  

Skuteczność zapobiegania zderzeniom w decydującym stopniu zależy od prowadzenia 

właściwej obserwacji. Statystyki dowodzą, że brak obserwacji lub niewłaściwa obserwacja jest 

jedną z najczęstszych przyczyn kolizji.   

„Celem obserwacji jest zapewnienie pełnej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się własny statek 

w stosunku do innych obserwowanych statków i obiektów, a zwłaszcza zapewnienie oceny, 

czy nie rozwija się sytuacja stwarzająca ryzyko zderzenia”6. „Obserwacja musi być ciągła i 

czujna, niezależna od pory dnia czy nocy, od dobrej czy złej pogody, od pozostawania w drodze 

czy na kotwicy”7.  

Zasady prowadzenia obserwacji określone są również w Konwencji STCW, która stanowi że: 

Prawidłowa obserwacja powinna być prowadzona przez cały czas zgodnie z prawidłem 5 

Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu, 1972 i powinna służyć 

następującym celom: 

1. Utrzymywaniu stałego stanu czujności za pomocą obserwacji wzrokowej i nasłuchu, jak 

również za pomocą wszelkich innych dostępnych środków obserwacji odpowiednich do 

wykrycia istotnych zmian w otaczającym statek środowisku; 

2. Pełnej oceny sytuacji i ryzyka zderzenia, wejścia na mieliznę i innych niebezpieczeństw 

dla nawigacji; oraz 

3. Wykrywaniu statków i wodnosamolotów w niebezpieczeństwie, rozbitków, wraków, 

pływających szczątków i innych zagrożeń dla bezpiecznej nawigacji 8 

W warunkach dobrej widzialności (co miało miejsce w dniu zdarzenia) podstawowym 

sposobem prowadzenia obserwacji jest metoda wzrokowa i słuchowa. Wzrokowa oznacza, że 

obserwator śledzi na widnokręgu ruch jednostek i obiektów np. za pomocą lornetki7.  

„Obserwacja powinna być prowadzona z miejsca, skąd najlepiej można widzieć cały widnokrąg 

                                                 
6 Międzynarodowe prawo drogi morskiej w zarysie. W.Rymarz. Trademar Gdynia 2015 
7 Międzynarodowe prawo drogi morskiej. Z.Koszewski, S.Gorazdowski Wydawnictwo Morskie 1965 
8 Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu. H.Śniegocki Trademar Gdynia 2016 
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a zwłaszcza sektor dziobowy”9. Na kutrze rybackim osobą wyznaczoną do prowadzenia 

obserwacji i jednocześnie sterowania był dowodzący jednostką szyper, który w momencie 

zdarzenia znajdował się w sterówce [zdj. 7]. Dodatkowo do jego dyspozycji pozostawał radar, 

będący skuteczną pomocą w prowadzeniu obserwacji.  

Prawidło  5 - Obserwacja bardzo ściśle łączy się z prawidłem 7 – Ryzyko zderzenia i prawidłem 

8 – Działanie w celu uniknięcia ryzyka zderzenia.  

Prawidło 7 MPZZM zatytułowane Ryzyko zderzenia stanowi, że: 

a. W celu ustalenia, czy istnieje ryzyko zderzenia, każdy statek powinien użyć wszelkich 

dostępnych środków stosowanych do istniejących okoliczności i warunków. Jeżeli istnieje 

jakakolwiek wątpliwość co do istnienia ryzyka zderzenia, należy przyjąć, ze ono istnieje. 

b. (…) 

c. (...) 

d. Przy ustalaniu, czy istnieje ryzyko zderzenia, należy w szczególności uwzględnić, co 

następuje: 

- należy przyjąć, że ryzyko zderzenia istnieje, jeżeli namiar kompasowy na zbliżający się statek 

nie zmienia się wyraźnie; 

- ryzyko takie może czasami istnieć nawet wówczas, gdy widoczna jest wyraźna zmiana 

namiaru, szczególnie przy zbliżaniu się do bardzo dużego statku, zespołu holowniczego lub przy 

zbliżaniu się do statku na małą odległość.10  

W przypadkach zbliżania się do siebie statków spotykających się przypadkowo na 

morzu pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest ocena, czy istnieje ryzyko zderzenia. 

Ocenę taką należy wykonać jak najwcześniej, żeby pozostało jak najwięcej czasu na podjęcie 

decyzji i wykonanie manewru zgodnego z wymaganiami zawartymi w prawidłach stosowanych 

do zaistniałej sytuacji, aby skutecznie uniknąć zderzenia. 

Obserwacja ustawienia świateł masztowych, burtowych i rufowego może pomóc w określeniu, 

czy istnieje ryzyko zderzenia. Na jej podstawie możemy określić zmiany kursu statku 

obserwowanego. Gdy podczas obserwacji ujrzymy światła masztowe i burtowe, których układ 

się zmienia a odległość miedzy statkami maleje, należy uznać, iż ryzyko zderzenia istnieje11. 

Jednostka Ancilla WŁA–68, która pozostawała na kotwicy miała załączone światła kotwiczne 

                                                 
9 Międzynarodowe prawo drogi morskiej w zarysie. W.Rymarz. Trademar Gdynia 2015 
10 Międzynarodowe prawo drogi morskiej w zarysie. W.Rymarz. Trademar Gdynia 2015 
11 Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu. H.Śniegocki Trademar Gdynia 2016 
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oraz światła robocze. Natomiast na kutrze rybackim UST-31 oprócz przepisowych świateł 

statku w drodze o napędzie mechanicznym widoczne były także światła oświetleniowe – 

robocze. Ich zadaniem było oświetlenie przestrzeni na pokładzie roboczym aby ułatwić prace 

załodze. W ocenie Komisji światła te wraz z ograniczonym polem widzenia przez okna na 

mostku, utrudniały dowodzącemu kutrem UST-31 prowadzenie właściwej obserwacji, 

powodując błędną ocenę sytuacji, doprowadzając do nadmiernego zbliżenia się do kutra WŁA-

68 i do spóźnionych i nieskutecznych działań w celu uniknięcia zderzenia.  

„Działanie w celu uniknięcia zderzenia może być skuteczne tylko wtedy, gdy jest wykonane w 

odpowiednim czasie, tzn. odpowiednio wcześnie”12. Po ustaleniu, że ryzyko zderzenia istnieje, 

należy podjąć działanie mające na celu uniknięcie zderzenia. 

Zgodnie z Prawidłem 8 MPZZM Działanie w celu uniknięcia zderzenia: 

a. (…) 

b. Jeżeli okoliczności na to pozwalają, każda zmiana kursu i/lub szybkości w celu 

uniknięcia zderzenia powinna być dostatecznie duża, aby była łatwo widoczna dla innego statku 

obserwującego wzrokowo lub za pomocą radaru. Należy unikać kolejno następujących po sobie 

małych zmian kursu lub szybkości. 

c. Jeżeli istnieje wystarczająca przestrzeń na morzu, wówczas sama zmiana kursu może 

być najskuteczniejszym działaniem w celu uniknięcia sytuacji nadmiernego zbliżenia pod 

warunkiem, ze będzie ona znaczna, wykonana w porę i nie wyniknie z niej inna sytuacja 

nadmiernego zbliżenia. 

d. (…) 

e. (…) 

f. (…)10 

Według Komisji działanie w celu uniknięcia zderzenia podjęte przez UST-31 było niezgodne 

z Prawidłem 8 b, gdyż zmiana kursu nie była zdecydowana i duża. Szyper stopniował powoli 

zmianę kursu używając w tym celu autopilota. W oparciu o doświadczenia i praktykę,  

Prawidło 8  nakazuje unikać małych kolejno następujących po sobie zmian kursu. Takie 

niezdecydowane działanie może nie być w porę zauważone, a dodatkowo użycie autopilota 

spowalnia czas reakcji jednostki na zadaną zmianę kursu. 

                                                 
12 Międzynarodowe prawo drogi morskiej w zarysie. W.Rymarz. Trademar Gdynia 2015 
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4.3. Czynniki organizacyjne  

Światła robocze przed nadbudówką włączone podczas poruszania się po wodzie, miały 

znaczący wpływ na jakość obserwacji prowadzonej przez szypra. Dodatkowo blask świateł 

roboczych odbijał się od białej plandeki naciągniętej nad lewą stroną pokładu [zdj. 7] i miał 

wpływ na błędną ocenę odległości. 

4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego. 

Nie stwierdzono czynników zewnętrznych, które miały wpływ na zaistnienie wypadku. 

Widzialność i warunki pogodowe były dobre. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Po przeprowadzonej analizie Komisja uznała, że bezpośrednią przyczyną kolizji kutrów 

rybackich UST-31 i Ancilla WŁA-68 w dniu 17 kwietnia 2019 r. ok. godz. 22:40 było: 

1. Poruszanie się po wodzie z włączonymi światłami roboczymi przed nadbudówką 

ograniczającymi prowadzenie obserwacji ruchu innych statków, 

2. Niekorzystanie lub niewłaściwe korzystanie z innych urządzeń technicznych (AIS, 

radar) dla wykrycia i oceny ryzyka kolizji z innymi jednostkami, 

3. Wykonywanie niezdecydowanych manewrów w sytuacji nadmiernego zbliżenia. 

Zła praktyka morska, jaką jest niewystarczająca uwaga podczas obserwacji i rutyna 

niezgodna z przepisami MPZZM, jest najczęstszą przyczynami kolizji. Opisany wypadek nie 

jest zdarzeniem jednostkowym . Temat obserwacji i sposobu działań podejmowanych w 

sytuacji ryzyka zderzenia był poruszony we wcześniejszych raportach PKBWM13 

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: 

                                                 
13 Raport końcowy PKBWM WIM 32/18, WIM 51/18, WIM 92/18 
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6.1. Armator  

W związku z przeprowadzonym badaniem Komisja uważa, że złą praktyką jest prowadzenie 

prac nocnych na pokładzie z użyciem świateł roboczych, gdy kuter rybacki jest w drodze. 

Jednocześnie uważa, że  budowa zadaszenia nad pokładem [zdj.7, zdj.8] ogranicza widoczność 

i przez okna z mostka 

W związku z tym Komisja zaleca: 

-  rozważenie modernizacji  istniejącej zabudowy  pokładu głównego tak, aby poprawić zakres 

widoczności z miejsca sterowania kutrem, 

-  opracowanie procedur regulujących sposób prowadzenia prac na pokładzie z użyciem 

oświetlenia roboczego ( prace po zmierzchu). 

6.2.  Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Szczecinie 

Komisja zaleca  podczas okresowych inspekcji jednostek rybackich przeprowadzenie  

kontroli możliwości prowadzenia obserwacji  z miejsca kierowania  jednostkami dla spełnienia 

wymagań przepisów Międzynarodowej  Konwencji o Zapobieganiu Zderzeniom na morzu, o 

których mowa w niniejszym raporcie oraz przepisów prawa miejscowego, jeśli takie 

obowiązują.  

6.3. Polski Rejestr Statków 

Komisja zaleca, aby przy każdorazowej zmianie zabudowy pokładu statku, która może 

wprowadzić ograniczenia widoczności z miejsca kierowania jednostką, klasyfikator przed 

zatwierdzeniem projektu zmian uzyskał akceptację właściwego organu administracji morskiej. 
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