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Badanie bardzo poważnego wypadku łodzi rybackiej ŚWI-82 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 03 290, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 
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1. Fakty. 

  W dniu 11 maja 2019 r. około południa łódź rybacka ŚWI – 82 opuściła port w 

Mrzeżynie w celu przejścia na łowisko. Na pokładzie było czterech członków załogi. W dniach 

od 11 do 14 maja załoga poławiała na łowisku DEF 4-61.  W dniu 14 maja około godz. 02:00 

wracając z łowiska do portu  szyper łodzi zgodnie z procedurami powiadomił Straż Graniczną, 

że wejście do portu w Mrzeżynie nastąpi około godz. 03:00. 

Około godz. 06:15 armator jednostki przybył na miejsce zwyczajowego cumowania łodzi w 

Mrzeżynie. Stwierdziwszy brak jednostki rozpoczął próby nawiązania kontaktu telefonicznego 

GSM i radiotelefonicznego. O pomoc w zlokalizowaniu jednostki zwrócił się również do Straży 

Granicznej. Podjęte działania nie przyniosły pozytywnych rezultatów w związku z czym 

operator radarowy SG Rewal i Kapitan Portu Dziwnów powiadomili MRCK. 

W wyniku prowadzonej akcji poszukiwawczo-ratowniczej z udziałem jednostek SAR, około 

godz. 14:00 w odległości 3Mm na północny zachód od wejścia do portu w Mrzeżynie, 

odnaleziono tratwę ratunkową, a wraz z nią ciało jednego z załogantów. Akcja prowadzona 

była do późnych godzin wieczornych. O godz. 22:00 akcję SAR zakończono.  

 

Rysunek 1. Przybliżona pozycja miejsca wypadku ŚWI – 82 w dniu 14 maja 2019 r. 

 

                                                 
1 Patrz rys. 3 
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W trakcie prowadzonej akcji poszukiwawczo-ratowniczej nie zdołano odnaleźć pozostałych 

zaginionych członków załogi ani łodzi.  

Wrak łodzi został zlokalizowany w dniu 19 maja 2019 r. na głębokości 17 m. w odległości ok 

8 Mm od Mrzeżyna. We wraku odnaleziono kolejne ciało zaginionego członka załogi. 

Pozostałe ciała  zostały odnalezione po dwóch miesiącach od wypadku, w okolicach 

Pogorzelicy i niemieckiego miasteczka Trassenheide [Rys. 2]. 

 

Rysunek 2 Mapa obszaru na którym odnaleziono wrak, tratwę i ciała załogi. 

2. Informacje ogólne 

2.1. Dane jednostki. 

 

Nazwa ŚWI - 82 

Bandera Polska 

Rok budowy 2003 

Stocznia Zakład Usług Remontowych 

Szczecin 

Właściciel Osoba prywatna 

Armator Osoba prywatna 

Instytucja klasyfikacyjna PRS 

Typ Łódź rybacka 

Sygnał rozpoznawczy SPS 2447 
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Pojemność brutto 9,36 

Moc maszyn [kW] 165 kW 

Długość [m] 11,95 

Szerokość [m] 3,96 

Materiał kadłuba  Stal 

Minimalna obsada 2 osoby 

2.2. Informacje o podróży statku.  

Łódź rybacka prowadziła kilkudniowy połów ryb na łowisku DEF 4-6. Jej wyjście z portu 

miało miejsce w dniu 11 maja 2020 r., a powrót do portu w Mrzeżynie planowany był na dzień 

14 maja 2019 r. W tym czasie na łodzi przebywało 4 członków załogi narodowości polskiej. 

 

Rysunek 3 Łódź rybacka ŚWI – 82. Źródło: www.portalmorski.pl 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim. 

Rodzaj:     bardzo poważny wypadek 

Data i czas:     14 maja 2019r. pomiędzy godz.02:00 – 03:00 

Pozycja odnalezionego wraku:  φ = 54°11,5’N λ = 015°05,1’E 

Rejon geograficzny:   Morze Bałtyckie 

Charakter akwenu:    wody morskie 
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Pogoda:     wiatr NE 4 - 5°B, w porywach do 7°B, stan morza 4   

Stan eksploatacyjny jednostki: w drodze do portu po zakończonym połowie 

Skutki wypadku dla ludzi:   śmierć 4 członków załogi 

Skutki wypadku dla statku:   zatonięcie jednostki  

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych. 

Podmioty zaangażowane: SAR, SG, Marynarka Wojenna, Stacja brzegowa 

Witowo Radio, Policja Gryfice 

Użyte środki statki ratownicze typu SAR – 3000 Passat i Orkan, 

statki ratownicze typu SAR  1500 Cyklon i 

Szkwał, łodzie motorowe SAR R – 18  i R -19, 

łodzie motorowe SG 212 i SG 216, statek SG 312 

Kaper 2, śmigłowce MW Rescue 1012 i Rescue 

1022, samolot Bryza AN 

Szybkość reakcji, działania służb 

ratowniczych: 

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o 

zaginięciu i braku kontaktu od wielu godzin 

 

3. Opis okoliczności wypadku. 

11 maja 2019 r. około godz. 09:00 armator, a zarazem właściciel jednostki ŚWI – 82 spotkał 

się z członkami załogi i przewiózł ich do portu w Mrzeżynie gdzie weszli na jednostkę. W 

godzinach przedpołudniowych załoga przygotowywała sprzęt i łódź do wyjścia w morze na 

kilkudniowy połów ryb. 

Około godz. 12:30 dowodzący jednostką szyper zgłosił dyżurnemu Kapitanatu Portu 

Dziwnów wyjście łodzi rybackiej ŚWI – 82 na połów ryb na łowisko DEF 4-6 [Rys. 4].  

Podczas prowadzonego połowu szyper wielokrotnie kontaktował się za pomocą telefonu 

GSM i radia UKF z rodziną i armatorem jednostki. 
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Rysunek 4 Rybacka siatka kwadratów. 

Źródło: http://regaport.pl/index.php/strategia-rozwoju-portu-2015/rozwoj-

rybolostwa?start=3 

Ostatnia rozmowa armatora z szyprem miała miejsce 13 maja o godz. 16:45. O godz. 17:53 

szyper kontaktował się ze swoją żoną informując ją, że wraca z łowiska i będzie w porcie w 

Mrzeżynie około godz. 02:00 – 03:00. Godzinę później zadzwonił ostatni raz informując ją, że 

po powrocie do portu będzie nocował wraz z resztą załogi na łodzi, gdyż rano od godz. 06:00 

będą wydawać rybę z łodzi. Ustalili, że 14 maja o godz. 12:00 spotkają się w porcie. 

Około godz. 20:00 szyper rozmawiał przez radio UKF ze swoim bratem, który w tym czasie 

także przebywał na kutrze rybackim i płynął na łowisko. Jednostki były oddalone od siebie o 

około 2-3 Mm. Godzinę później tj. około 21:00 szyper rozmawiał z drugim bratem, który także 

w tym czasie przebywał na kutrze rybackim. Jednostki były w odległości ok. 1Mm. Rybacy 

rozmawiali o połowach i planowanym powrocie do portu. Szyper potwierdził po raz kolejny, 

że planuje wejście do portu w Mrzeżynie około godz. 02:00 – 03:00. 

14 maja o godz. 01:42  szyper łodzi rybackiej zgodnie z procedurą wysłał wiadomość 

tekstową - sms do Wydziału Centrum Monitorowania Rybołówstwa z informacją o ilości 

ładunku i o czasie planowanego wejścia do portu. 15 minut później  zgłosił telefonicznie Straży 

Granicznej w Rewalu, że powraca z rejsu trwającego powyżej 36 godzin i planuje wejście do 
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portu w Mrzeżynie na godz. 03:00. Zgłoszenie to było równoznaczne z odprawą graniczną 

zgodnie z procedurami SG. 

Około godz. 06:15 właściciel łodzi rybackiej ŚWI – 82 przyjechał do portu w Mrzeżynie 

na spotkanie ze swoją załogą. Na miejscu stwierdził, że łodzi nie ma w porcie więc próbował 

nawiązać łączność z jednostką poprzez telefon GSM – ale nie było odpowiedzi. 

Około godz. 09:20 jeden z członków rodziny szypra łodzi ŚWI – 82 próbował również 

nawiązać kontakt z użyciem telefonu GSM. Ta próba połączenia również się nie powiodła. 

O godz. 10:15 właściciel łodzi zgłosił się do placówki Bosmanatu Portu w Mrzeżynie  

z prośbą o nawiązanie łączności radiowej ze swoją jednostką. Bosman przeprowadził 

kilkakrotną próbę nawiązania łączności z jednostką ŚWI – 82 wywołując ją na kanałach 10, 71 

oraz na kanale 16 UKF. Łączności nie udało się nawiązać. Próby łączności radiowej jak  

i telefonicznej były podejmowane przez różne osoby i służby, jednak bezskutecznie. 

O godz. 11:58 drogą mailową Kapitan Portu Dziwnów zgłosił do MRCK brak łączności  

z jednostką ŚWI – 82 i poprosił o podjęcie akcji ratowniczej. 

Jednocześnie na prośbę właściciela łodzi ŚWI – 82 próbę łączności z jednostką 

podejmowała Straż Graniczna  – bez rezultatu. W związku z tym o godz. 12:10 Morski Ośrodek 

Straży Granicznej przekazał informację do MRCK, że jednostka nie powróciła do portu  

w deklarowanym czasie. 

14 maja o godz. 12:15 MRCK rozpoczęło akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Jako pierwsze 

o godz. 12:35 do akcji ruszyły jednostki SAR Cyklon z Dziwnowa i Pasat ze Świnoujścia. 

Kolejno dołączyła jednostka Szkwał z Kołobrzegu i Orkan z Ustki oraz jednostki mniejsze. 

Poszukiwania prowadziły także jednostki Straży Granicznej SG 212, SG 216, SG 312 Kaper 2. 

O godz. 13:06 do akcji dołączył samolot Bryza AN [Rys.5].  

O godz. 14:25 jednostka SAR R-19 znalazła na pozycji φ = 54°07,6’N λ = 014°59,0’E 

należącą do ŚWI – 82 pneumatyczną tratwę ratunkową [Rys.5]. Przy tratwie znaleziono ciało 

jednego z załogantów łodzi rybackiej.  

Około godz. 14:50 do akcji włączono śmigłowiec Marynarki Wojennej Rescue 1022  

a 15 min. później wystartował śmigłowiec Rescue 1012. 

O godzinie 15:10 na pozycji φ = 54°11,51’N λ = 015°04,81’N zidentyfikowano plamę oleju 

[Rys.6]. 
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Rysunek 5 Siły i środki zaangażowane w akcji poszukiwawczo ratowniczej.  

Źródło: KP Dziwnów 

 

 

Rysunek 6 Pozycja odnalezienia tratwy oraz dryfującej plamy ropy. Źródło KP Dziwnów 
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W trakcie prowadzonej akcji poszukiwawczo–ratowniczej odnaleziono skrzynki, tyczki, 

kombinezon, kamizelkę ratunkową i inne przedmioty z łodzi rybackiej ŚWI – 82 [Rys7,8]. 

 

Rysunek 7. Osprzęt z łodzi ŚWI – 82 Źródło KP Dziwnów 

 
Rysunek 8. Osprzęt łodzi ŚWI – 82. Źródło KP Dziwnów. 

O godz. 22:00 MRCK ogłosiło zakończenie akcji poszukiwawczo ratowniczej i powrót 

jednostek zaangażowanych do bazy. 
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19 maja 2019 roku zlokalizowano na pozycji φ 54°11,4’N λ 015° 05,14’E na głębokości 17 

m wrak jednostki ŚWI – 82. Dzień później, w trakcie badania wraku przez nurków na zlecenie 

Prokuratury i PKBWM odnaleziono we wraku ciało drugiego załoganta. Pozostałe ciała zostały 

odnalezione po około dwóch miesiącach, w okolicach Pogorzelicy i niemieckiego miasteczka 

Trassenheide  

4. Wstępna analiza. 

W  wyniku dotychczas przeprowadzonego  badania  Komisja ustaliła prawdopodobną 

przyczynę tego  wypadku jednakże w związku z otrzymaniem nowych istotnych informacji 

stanęła  na  stanowisku,  że dla rzetelnego ustalenia  przyczyn utonięcia ŚWI – 82 niezbędne są 

dalsze badania związane oceną stateczności łodzi. 

5. Spis rysunków. 
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6. Źródła informacji. 

Powiadomienie o wypadku. 

Materiały i dokumenty otrzymane od armatorów, administracji morskiej, klasyfikatora, 

prokuratury. 

Opinia ekspercka wykonana przez dr. inż. Jarosława Soliwodę. 

Zdjęcia wykonane przez armatora, PKBWM. 

Film wykonany przez nurka na zlecenie Prokuratury i PKBWM 

 



  RAPORT TYMCZASOWY 35/20 

12 

 

7. Skład zespołu. 

Kierujący zespołem – Monika Hapanionek – Członek PKBWM 

Członek zespołu – Grzegorz Suszczewicz – Zastępca Przewodniczącego PKBWM 

8. Przewidywany termin. 

Komisja planuje sporządzenie raportu końcowego do dnia 15 sierpnia 2020 r. 


