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Prawo autorskie Febima. Niniejszą publikację z wyjątkiem logo biura można wykorzystać ponownie bez opłat w 

dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku. Można ją wykorzystywać jedynie w sposób właściwy i 
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Słownik skrótów i akronimów 
 
o stopnie 

bft. Beauforta 

BSH Bundesamts fur Seeschifffahrt und Hydrographie – Niemiecka Federalna Agencja Morska i 
Hydrograficzna 

cm centymetry 

CRS kurs 

E Wschód 

itp. i tak dalej 

HDG kierunek 

IMO Międzynarodowa Organizacja Morska 

kW kilowaty 

Lpp długość między pionami 

Lc długość całkowita 

LT czas lokalny 

m metry 

M/v statek motorowy 

N północ 

nr numer 

NE północny wschód 

NL Holandia 

PS lewa burta 

SB prawa burta 

SE południowy wschód 

SOG prędkość względem dna 

UTC czas uniwersalny skoordynowany 
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1. Informacje dotyczące wypadku morskiego 

1.1 Klasyfikacja wypadku 

Zgodnie z rezolucją A.849(20) Zgromadzenia Ogólnego IMO z dnia 27 listopada 1997 r. i 

zawartego w niej Kodeksu postępowania przy wypadkach i incydentach morskich poważny 

wypadek morski oznacza wypadek morski, w wyniku którego doszło do pożaru, wybuchu, wejścia 

na mieliznę, zetknięcia z dnem, uszkodzenia powstałego wskutek złej pogody, uszkodzenia przez 

lód, pęknięcia kadłuba lub podejrzenia uszkodzenia kadłuba itp., skutkujący: 

- uszkodzeniem konstrukcyjnym powodującym, że statek jest niezdolny do żeglugi, takim jak 

zalanie kadłuba pod poziomem wody, unieruchomienie głównych silników, rozległe uszkodzenia 

pomieszczeń itp.; 
- lub szkodą dla środowiska (niezależnie od rozmiarów szkody); 

- lub awarią wymagającą holowania lub pomocy służb nabrzeżnych. 

Mniej poważne wypadki to wypadki, które nie są określone jako poważne wypadki lub bardzo 

poważne wypadki. 

Na podstawie tej definicji wypadek sklasyfikowano jako 

MNIEJ POWAŻNY 

1.2 Szczegółowe informacje dotyczące wypadku 

 

1.3 Streszczenie 

Statek wszedł na mieliznę podczas wypływania z portu i wykonywania manewru poza torem 

wodnym. Wypadek nie spowodował uszkodzeń konstrukcyjnych ani szkody dla środowiska. 

  

Czas i data 11 listopada 2019 r., godz. 15.25 czasu lokalnego 

Miejsce 
Berndshof, Industriehafen Ueckermünde, Niemcy 

Ofiary śmiertelne 0 

Rodzaj wypadku Wejście na mieliznę 
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2. Opis wypadku 

2.1 Szczegółowy opis zdarzenia (UTC+1, o ile nie podano inaczej) 

W dniu 11 listopada 2019 r. o godz. 15.15 statek motorowy FAST JEF wypłynął z portu w 

Berndshof.  

Port znajduje się w Zatoce Szczecińskiej na Morzu Bałtyckim, zob. rys. 1. 

Rys. 1– Ueckermünde, Zalew Szczeciński 

 

Cały sprzęt nawigacyjny na pokładzie był w dobrym stanie technicznym. Na pokładzie znajdowało 

się sześciu członków załogi, wszyscy posiadali stosowne certyfikaty i zaświadczenia lekarskie 

stwierdzające zdolność do służby. 

Podczas wypadku panowała dobra widoczność – wydarzył się on w ciągu dnia, kiedy nie padał 

deszcz. Wiał wiatr południowo-wschodni o sile 3–4 w skali Beauforta, powodujący niewielkie fale o 

wysokości 0,3 m. 

Poziom wody odnotowany w porcie wynosił 514 cm, 14 cm powyżej zera mapy. Według kierunków 

żeglugi skok pływu w Zatoce Szczecińskiej jest ograniczony do 0,4 m, w zależności od kierunku 

wiatru. 

Statek był zacumowany lewą burtą wzdłuż nabrzeża, a zanurzenie przednie i tylne wynosiły 

odpowiednio 1,50 i 2,80 m. Obciążenie statku było minimalne, jako że miał płynąć torem wodnym 

o ograniczonej głębokości (do Szczecina w Polsce). 

Zawrócenie w porcie nie było możliwe. Tuż za portem, w kierunku północny wschód, udostępniony 

został obszar zawracania, oznaczony dwoma znakami kardynalnymi. Statek musiał płynąć do tyłu 

do obrotnicy, aby ustawić silnik w kierunku żeglugi i kierować się na znaki B9 i B10, a następnie 
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kontynuować podróż w torze wodnym, zob. 

Rys. 2. 

 

Rys. 2– schemat manewru zwrotu 

Port, tor wodny i obrotnica były oznaczone na lokalnej mapie nawigacyjnej BSH 1513 – 

Peenestrom, südlicher teil, und kleines Haff, zob. 

rys. 3. 
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Rys. 3– BSH 1513 – Port w Ueckermünde 

 

 

Na pokładzie statku nie było pilota. Statek nie był wspomagany przez holowniki. Kapitan był sam 

na mostku podczas wyprowadzania statku z portu. Opierał się na obserwacji z pokładu 

dziobowego. 

Kapitan pływał na pokładzie statku motorowego FAST JEF od 2006 r. Ostatni raz zawinął do tego 

portu kilka lat temu. Podobno od tamtej pory nic nie zmieniło się w porcie ani jego oznakowaniu. 

Kapitan przebywał na pokładzie statku od miesiąca, kiedy wszedł na mieliznę. Przestrzegano 

wyznaczonych godzin pracy i odpoczynku, a kapitan nie uważał, że jest zmęczony. 

Statek pozostawał w Ueckermünde przez siedem godzin. Jego poprzednim portem zawinięcia był 

port w Dordrecht. Podróż z Dordrecht do Ueckermünde zajęła dwa dni. 

Po odcumowaniu statek popłynął do tyłu w kierunku obrotnicy, kurs 024°. 

Statek minął znak B12 i zawrócił rufę w kierunku znaków kardynalnych. Silniki były skierowane do 

przodu, a statek zawracał w kierunku toru wodnego, aby ustawić się na kierunku 024° w torze 

wodnym. 

Statek wszedł na tor wodny pomiędzy znakami B9 i B10, nadal skręcając, aby ustawić się na 

docelowym kierunku. 

Statek minął znaki B9 i B10 i przekroczył zachodnią granicę toru wodnego, gdzie o godz. 15.25 

osiadł na mieliźnie w pozycji N 53° 44,7' E 014° 05,9'. 

W tym momencie statek poruszał się z prędkością 4,2 węzła (prędkość względem dna). 
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Rys. 4– Pozycja wejścia na mieliznę  

 

 

Statek nie mógł od razu wypłynąć i miał 4-stopniowy przechył na prawą burtę. 

Wszystkie zbiorniki balastowe i zęzy zostały zbadane sondą, nie odnotowano przedostawania się 

wody. 

Sondowania wokół statku wykazały, że utknął on na wysokości pokryw luków nr 4 i 5. Zbiorniki 

balastowe w tym umiejscowieniu, tj. zbiorniki balastowe nr 2, były puste. 

O godz. 15.40 zbiorniki balastowe nr 3 na lewej i prawej burcie zostały opróżnione. 

Statek sam wypłynął o godz. 16.50. 

Statek nie otrzymał pozwolenia na powrót do portu w Ueckermünde, ponieważ wejście do portu 

było dozwolone tylko w warunkach dziennych. 

W dniu 11 listopada zachód słońca przewidywany był na godz. 16.12, więc statek musiał czekać w 

miejscu kotwiczenia. Statek zakotwiczono o godz. 17.40 

Następnego dnia statek motorowy FAST JEF podniósł kotwicę o godz. 07.02, aby rozpocząć rejs 

do portu w Ueckermünde, gdzie przybył o godzinie 07.45. 

Podczas inspekcji stwierdzono niewielkie wgłębienia w zbiorniku balastowym na wodę nr 2.  
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3. Informacje techniczne 

3.1 Szczegółowe informacje na temat statku 

 

Rys. 5– Statek motorowy FAST JEF 

Zdjęcie: Balticshipping.com 

 
Typ: drobnicowiec Moc silnika: 1000 kW 

Bandera: Belgia Typ silnika: MAK8M20 

Port rejestracji: Antwerpia Kadłub: stalowy 

Nr IMO: 9136101 Ster: typu Flap (Hinze) 

Sygnał rozpoznawczy: ONEE Ster strumieniowy: Veth VT150–220 kW 

Stocznia: Barkmeijer Stroobos, NL  

Rok budowy: 1996 Zanurzenie przy pełnym balaście: przód 
2,73m – tył 

Obecny właściciel: Fastlines Belgium Antwerp 3,36m 

Lc: 87,99m Zanurzenie przy pełnym obciążeniu: 4,65m 
(latem – 

Lpp: 83,78m 4,55m (zimą) 

Szerokość: 12,5m Wysokość nadwodna przy balaście: 11,2m 

Najmniejsza wysokość konstrukcyjna: 6,0m  

Pojemność brutto: 2066  

Tonaż netto: 1043  
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4. Analizy 

4.1 Planowanie podróży 

Plan podróży opracowano dla rejsu z Ueckermünde do Szczecina. Plan ten obejmował rejs z 

miejsca postoju do miejsca postoju. 

W celu opuszczenia portu w Ueckermünde konieczne było użycie papierowej mapy BSH 1513 – 

Peenestrom, südlicher teil, und kleines Haff. 

Mapa, której użyto na pokładzie, była nieaktualna. Użyto wersji mapy z 2009 r., a jej najnowsza 

wersja została opublikowana w 2016 r. 

Płycizna, na której statek osiadł, była widoczna również na mapie z 2009 r. 

4.2 Manewr 

Statek był zacumowany lewą burtą do nabrzeża w porcie w Ueckermünde, kierunek 204°. 

Musiał płynąć kursem 024° w kanale żeglugowym przed portem. 

Zawrócenie o 180° w porcie Ueckermünde nie było możliwe, dlatego statek musiał płynąć do tyłu, 

mijając znak B12, aby wykonać zakręt w obrotnicy w kierunku znaków kardynalnych WI i WII, 

zob. rys. 6. 

Południowo-wschodni wiatr o sile 3–4 stopni w skali Beauforta przesuwał statek do prawej strony 

toru wodnego. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono kierunek i kurs. Kierunek oznacza ukierunkowanie 

statku wyznaczone przez jego dziób. Kurs wyznacza kierunek, w którym porusza się statek, 

mierzony względem dna. 

Przy żeglowaniu do tyłu bez żadnego wpływu wiatru lub prądu różnica między kierunkiem a 

kursem wynosi 180°. 
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Rys. 6– Statek motorowy FAST JEF wypływający z portu 

 

Po zawróceniu pod wiatr i w kierunku znaków statek musiał płynąć naprzód (wiatr od tyłu), 

skręcając do wewnątrz toru wodnego na kurs 024°. 
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Rys. 7– Statek motorowy FAST JEF w obrotnicy statków  

 

Statek musiał osiągnąć kurs 024° podczas mijania czerwonego znaku B10 i zielonego znaku B9, 

wyznaczających kanał. 

Statek motorowy FAST JEF wpłynął do toru wodnego tuż przed znakiem B10 z prędkością 2,9 

węzła i kursem 7°, zob. rys. 8. 
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Rys. 8– Statek motorowy FAST JEF wpływający na tor wodny 

Wchodząc do toru wodnego, statek motorowy FAST JEF zmienił kurs bardziej na lewą burtę. 

Wiatr wiał w kierunku tylnej strony prawej burty (południowo-wschodni, o sile 3–4 stopni w skali 

Beauforta). 

Statek motorowy FAST JEF znalazł się po drugiej stronie kanału, gdzie głębokość wynosiła tylko 

1,5 m (zero mapy). 
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W tym momencie statek poruszał się z prędkością 4,2 węzła (prędkość względem dna) na kursie 

353°, zob. rys. 9. 
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Rys. 9– Statek motorowy FAST JEF wchodzący na mieliznę  
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5. Przyczyna wypadku 

Obciążenie statku było minimalne, a więc był bardziej narażony na działanie wiatru kierującego 

go w kierunku prawej strony toru wodnego. 

Powodem wejścia statku na mieliznę była ocena wpływu wiatru na statek w stanie balastowym w 

połączeniu z dostępnymi informacjami nawigacyjnymi. 

6. Wnioski 

6.1 Kwestie dotyczące bezpieczeństwa 

Mapa nawigacyjna BSH 1513 – Peenestrom, südlicher teil, und kleines Haff była nieaktualna. 

Gdy przedstawiciel Inspekcji Państwa Portu wszedł na pokład statku po jego wejściu na mieliznę, 

zgłoszono uwagę dotyczącą wykorzystania tej nieaktualnej mapy. 

W odniesieniu do tego wypadku nie podjęto żadnych innych działań ani nie wydano żadnych 

zaleceń. 
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