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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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 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. 

 

W trakcie prowadzonej akcji poszukiwawczo-ratowniczej nie zdołano odnaleźć pozostałych 

zaginionych członków załogi ani łodzi.  

                                                 
1 Patrz rys. 3 
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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 [Rysunek 2]. 

 

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

 Informacje ogólne 

 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 

Pojemność brutto 9,36 
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Moc maszyn [kW] 165  

Długość [m] 11,95 

Szerokość [m] 3,96 

Materiał kadłuba  Stal 

Minimalna obsada 2 osoby 

 

 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 2019 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. 

 

Zdjęcie nr 1 Łódź rybacka ŚWI – 82.(źródło: www.portalmorski.pl) 

 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,w porywach do 7, 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  

 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 

 

 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 oficerowi dyżurnemu Kapitanatu 

Portu Dziwnów wyjście łodzi rybackiej ŚWI – 82 na połów ryb na łowisko DEF 4-6 [Rysunek 

3].  

Podczas prowadzonego połowu szyper wielokrotnie kontaktował się za pomocą telefonu 

GSM i radia UKF z rodziną i armatorem jednostki. 
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Rysunek 3 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. 02:00 szyper łodzi rybackiej ŚWI – 82 zgłosił telefonicznie Straży 

Granicznej w Rewalu, że powraca z rejsu trwającego powyżej 36 godzin i planuje wejście do 

portu w Mrzeżynie na godz. 03:00. Zgłoszenie to było równoznaczne z odprawą graniczną 

zgodnie z procedurami SG. 
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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 [Rysunek 4].  

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 [Rysunek 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 

[Rysunek 5]. 
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Rysunek 4 Siły i środki zaangażowane w akcji poszukiwawczo ratowniczej.  

Źródło: KP Dziwnów 

 

Rysunek 5 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 [Zdjęcie nr 2, 

Zdjęcie nr 3]. 

 

Zdjęcie nr 2 Osprzęt z łodzi ŚWI – 82 Źródło KP Dziwnów. 

 

Zdjęcie nr 3 Osprzęt łodzi ŚWI – 82. Źródło KP Dziwnów. 
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O godz. 22:00 MRCK ogłosiło zakończenie akcji poszukiwawczo ratowniczej i powrót 

jednostek zaangażowanych do bazy. 

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  

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

incydentu morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz. 

Ze względu na śmierć wszystkich członków załogi, brak świadków oraz informacji 

dotyczących przebiegu wypadku Komisja miała utrudnione prowadzenie badania. Brak 

znajomości wielu czynników zawiązanych z wypadkiem ograniczył możliwość dokładnego 

poznania przyczyn zatonięcia łodzi. 

Nieznane pozostały informacje dotyczące: 

 stanu ładunkowego: ilości i rozmieszczenia ryby na pokładzie, ilości  

i rozmieszczenia osprzętu rybackiego, posiadanego paliwa, 

 drożności otworów odpływowych z pokładu, 

 kursu i manewrów podjętych przez załogę przed wypadkiem, 

 uzyskiwanej prędkości kutra przed wypadkiem, 

 zachowania statku, kołysań wzdłużnych i poprzecznych oraz myszkowania. 

Nie można więc jednoznacznie ustalić bezpośredniej przyczyny zatonięcia łodzi rybackiej. 

W celu ustalenia możliwych przyczyn wypadku Komisja postanowiła wykonać obliczenia dla 

serii stanów symulacyjnych w jakich mogła znaleźć się łódź. w chwili wypadku. 

 Założenia symulacji zatonięcia kutra SWI 82. 

W celu przeprowadzenia symulacji dotyczącej przyczyn zatonięcia łodzi przyjęto 

następujące założenia: 

1. Ilość paliwa posiadanego na kutrze przyjęto na podstawie deklaracji właściciela 

jednostki 128 litrów (ρ=0.86 t/m3), 110 kg w zbiorniku nr 4 PB. 

2. Osprzęt połowowy o masie 0.4 t przyjęto na pokład przy sterówce. 

3. Masę załogi 4 osób przyjęto jako 0.32 t. 
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4. Masę złowionej i przewożonej ryby przyjęto na 3.150 t zgodnie ze zgłoszeniem szypra 

do CMR2. 

5. W celu analizy stateczności przyjęto rozmieszczenie ryby w dwóch wariantach: 

a. Stan 1, 3.15 t w ładowni, 0 t ryby na pokładzie - wg deklaracji właściciela 

jednostki, 

b. Stan 2, 2 t na pokładzie, 1.15 t w ładowni - z analizy filmów powypadkowych na 

pokładzie znajdowały się sieci z rybami, które znalazły się częściowo poza burtą 

statku po jego wypadku. 

6. Otwory uznane za nieszczelne (na podstawie filmów z zatopionej jednostki): 

a. drzwi do sterówki, 

b. otwarte drzwi prowadzące do dziobówki (bak) - wykonane jako zamknięcie 

strugoszczelne, 

c. otwarte drzwi prowadzące do siłowni - wykonane jako zamknięcie strugoszczelne. 

Luk prowadzący do ładowni uznano za szczelny.  

 
Lp Nazwa x [m] y [m] z [m] 

1 Luk do ładowni 6.53 0.90 PB 1.77 

2 Drzwi do nadbudówki 3.27 1.00 PB 2.22 

3 Drzwi do siłowni 1.30 1.80 LB 2.00 

4 Drzwi do dziobówki 9.64 1.40 PB 2.00 

5 Nadburcie 5.00 1.98 PB 2.40  

Tabela 1 Współrzędne punktów zalewania. 

 

 

 
Rysunek 6 Punkty zalewania na łodzi ŚWI – 82. 

                                                 
2 CMR – Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni. 
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Zdjęcie nr 4 Drzwi do sterówki oraz do dziobówki, luk do ładowni. 

 

Zdjęcie nr 5 Drzwi prowadzące do maszynowni. 
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Zdjęcie nr 6 Otwarte drzwi prowadzące do maszynowni. 

 

Zdjęcie nr 7 Otwarte drzwi prowadzące do pomieszczeń dziobowych. 
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Zdjęcie nr 8 Otwarte i zablokowane drzwi prowadzące do sterówki. 

7. Do oceny stateczności na fali przyjęto jej kształt powodujący największe zmiany 

wielkości wodnicy pływania. 

 

Zdjęcie nr 9 Kształt podwodnej części kadłuba łodzi ŚWI 82. 
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Zdjęcie nr 10 Podcięcie rufowe łodzi ŚWI 82.  

 

8. W czasie wypadku łódź poruszała się naprzód, z działającym napędem, który mógł 

zostać zablokowany przez liny wkręcone w śrubę [Zdjęcie nr 12, Zdjęcie nr 13]. 

 

Zdjęcie nr 11 Ustawienie manetek napędu w sterówce. 
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Zdjęcie nr 12 Zaplątane w pędnik linki. 

 

Zdjęcie nr 13 Zaplątane w pędnik linki. 

9. Ustawienie steru. 

Ustawienie steru 5°-10° PB może oznaczać, że kuter w czasie wypadku wykonywał powolny 

zwrot w prawo. 
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Zdjęcie nr 14 Ustawienie steru oraz zaplątane w śrubę linki. 

 

10. Kursy i pozycja znalezienia kutra ŚWI 82. 

 

 

 

Rysunek 7 Pozycja odnalezienia kutra SWI 82, kurs (ok. 110°) do portu Mrzeżyno  

http://map.openseamap.org/ 

 

11. Do analizy stateczności kutra przyjęto wiatr N-NE 5°B w porywach 7°B, falę o 

wysokości 1.5 - 2.0 m, okres fali od 3 s do 5 s. 

12. Gęstość wody zaburtowej przyjęto jako 1.010 t/m3. 

http://map.openseamap.org/
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13. Łódź rybacka posiadała ograniczenie żeglugowe nadane przez PRS do III rejonu 

żeglugi z rozszerzeniem do 30 Mm od linii brzegu. 

14. Maksymalna nośność łodzi rybackiej została wyznaczona na 12.5 t. 

 Założenia stanów symulacyjnych wypadku łodzi. 

Na zarejestrowanym przez nurka materiale dokumentacyjnym nie ma widocznych 

uszkodzeń poszycia kadłuba, stąd nagła utrata pływalności na skutek nieszczelności lub 

uszkodzenia kadłuba jest mało prawdopodobna. Oznacza to, że statek musiał uzyskać przechył, 

przy którym woda weszła do wnętrza kadłuba lub uległ przewróceniu. Parametry symulacji 

zostały oparte na danych hydrometeorologicznych dla czasu wypadku oraz danych uzyskanych 

z notatek służbowych sporządzonych przez PKBWM. 

Symulacja wypadku zakłada istnienie czynników powodujących przewrócenie kutra: 

1. Kołysań statku w zakresie od 0° do 30°. 

2. Dynamiczne oddziaływanie maksymalnego bocznego działania wiatru (stały wiatr 5°B, 

prędkość wiatru 10.7 m/s, ciśnienie 76.9 N/m2 ; w porywach 7°B prędkość 16 m/s, ciśnienie 

172.1 N/m2) w czasie wypadku. 

3. Zaistnienie zjawisk rezonansowych: kołysania parametrycznego i kołysania 

synchronicznego na skutek nałożenia się okresu kołysań statku i okresu pozornego fali. 

4. Zmniejszenie wodnicy pływania na skutek znalezienia się łodzi na grzbiecie fali lub 

podczas kołysań wzdłużnych jednostki. 

5. Działanie poprzecznego momentu przechylającego związanego z niekontrolowaną 

cyrkulacją statku na skutek surf-ridingu3 i broachingu4. Prędkość wejścia statku w cyrkulację 

od dopuszczalnej 8.0 węzłów do 10 węzłów. 

6. Działanie poprzecznego momentu przechylającego na skutek przesunięcia ładunku lub 

wysunięcia się sieci poza burtę statku. 

7. Dostawanie się wody na pokład ładunkowy połączone z powolnym, ograniczonym jej 

odpływem przez niewielkie otwory spustowe. 

 Przyjęte scenariusze wypadku. 

Na podstawie wyżej wymienionych czynników przyjęto do analizy następujące scenariusze: 

                                                 
3 Wyjaśnienie zjawiska na stronie 22 raportu 
4 Wyjaśnienie zjawiska na stronie 22 raportu. 
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1. Zwiększenie amplitudy kołysań na skutek rezonansu parametrycznego lub 

synchronicznego. 

Zjawisko rezonansu parametrycznego zachodzi gdy okres kołysań własnych statku (Troll) 

jest zbliżony do okresu pozornego fali (Twe) lub okres  kołysań własnych statku jest równy 

dwóm okresom pozornym fali. Statek znajdujący się regularnie na grzbiecie fali oraz jej 

dolinie doświadcza zmian parametrów stateczności. Synchronizowanie kołysań własnych 

statku ze zmianami tychże parametrów wywołuje narastanie amplitudy kołysania. Może to 

w ekstremalnej sytuacji doprowadzić do przewrócenia statku. 

Warunek wystąpienia kołysania parametrycznego: 

 - Troll = Twe kołysanie niesymetryczne, jednoburtowe, 

 - Troll =2·Twe kołysanie symetryczne, obuburtowe. 

Zjawisko rezonansu synchronicznego zachodzi, gdy okres kołysań własnych statku (Troll) 

jest zbliżony do okresu pozornego fali (Twe). Prowadzi do synchronizowania kołysań statku 

i nadejścia stoków fal, co skutkuje powstaniem znacznych amplitud kołysań. 

2. Kołysania statku i uderzenie wiatru. 

Przechylenie kutra do kąta zalewania lub jego przewrócenie na skutek kołysań  

i dynamicznego uderzenia wiatru w burtę. Statek uzyskuje maksymalny kąt kołysania na 

nawietrzną, w tym momencie dochodzi uderzenie szkwału, które skutkuje dużym kątem 

przechyłu na zawietrzną. Może to również prowadzić do przewrócenia statku.  

Scenariusz prawdopodobny ze względu na kurs kutra od E do SE i kierunku wiatru od N do 

NE. 

3. Zmniejszenie stateczności na grzbiecie fali. 

Zmniejszenie stateczności na skutek zmniejszenia wodnicy pływania i doprowadzenie do 

przechyłu do kąta zalewania. W tym scenariuszu kuter musiałby znaleźć się zasadniczo na 

fali rufowej, musiałby obrać kursy od S do SW. Obranie takiego kursu nie było założeniem 

trasy powrotnej statku. Nie można jednak tego zjawiska wykluczyć ze względu na możliwe 

manewry statku bezpośrednio przed wypadkiem. To zjawisko może spowodować znaczne 

zmniejszenie parametrów stateczności, gdy długość fali mieści się w granicach od 0.6 

długości statku (L) do 2.3 L. Dla warunków hydrometeorologicznych istniejących w czasie 

wypadku było to realne przy długości fali ok. 26 m i okresie ok 4 s. 
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Rysunek 8 Zmiany wodnic pływania spowodowane znalezieniem się statku na grzbiecie fali 

oraz kołysaniem wzdłużnym. 
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4. Surf-riding i broaching-to. 

Wystąpienie zjawiska surf-ridingu i broachingu na fali z sektorów rufowych i tym samym 

wywołanie cyrkulacji statku prowadzącej do powstania znacznego przechyłu. W tym 

scenariuszu łódź musiałaby ustawić się rufą do kierunku nadejścia fali, czyli płynąć  

kursem S - SW z prędkością powyżej 6 węzłów. Statek poruszający się w kierunku 

rozchodzenia się fali przyspiesza i zaczyna się przesuwać w dolinę fali, wyprzedzając ją. 

Uzyskując przechył początkowy statek zaczyna wchodzić w niekontrolowaną cyrkulację, która 

wywołuje znaczny przechył i tym samum może doprowadzić do jego przewrócenia.  

Zaistnienie tych zjawisk byłoby możliwe przy zmianie kursu powrotnego statku ok. 90°  

w prawo. Nie można jednak tych zjawisk wykluczyć ze względu na możliwe manewry statku 

bezpośrednio przed wypadkiem. 

 

Rysunek 9 Powstawanie zjawiska surf-riding oraz broaching. "A Guide to fishing vessel 

stability", Australian Maritime Safety Authority, 2017. 
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5. Wysunięcie się sieci z rybami na skutek kołysań statku i przewrócenie łodzi. 

Jeśli łódź uzyskała znaczną amplitudę kołysania (ok. 10°) na skutek zaistnienia zjawisk: 

- zmniejszenia stateczności na skutek zgromadzenia dużej ilości ryby na pokładzie, 

- zmniejszenia stateczności na grzbiecie fali, 

- dynamicznego oddziaływania wiatru, 

- rezonansu parametrycznego i synchronicznego, 

- dostania się i pozostawiania wody na pokładzie ładunkowym, 

to mogło doprowadzić do przesunięcia ładunku i przewrócenia łodzi według scenariusza: 

- Przesunięcie się sieci z rybami na prawą burtę spowodowało powstanie momentu 

przechylającego.  

- Zwiększenie przechyłu statku wraz z kołysaniami łodzi powodowało zwiększone dostawanie 

się wody na pokład. 

- Gwałtowne narastanie momentu przechylającego doprowadza do znacznego 

przechyłu/przewrócenia łodzi. 

- W czasie przewracania łódź poruszała się do przodu. Świadczy o tym oplątanie części rufowej 

łodzi wraz ze śrubą.  

- Część sieci z rybami znajdująca się w wodzie powodowała dalsze jej wyciąganie poza burtę 

statku, co zwiększało wielkość momentu przechylającego. Na skutek zadziałania momentu 

przechylającego łódź ulega przewróceniu. 

- Po przewróceniu łodzi, część stelażu umiejscowionego na szczycie rufowej części sterówki 

została zaplątana w sieci, co świadczy o powstaniu przechyłu ok 70°. 

- Po uzyskaniu dużego przechyłu woda dostaje się do pomieszczeń łodzi (sterówka  

i dziobówka) powodując jej zatapianie. 

- Po utracie pływalności łodzi sieć z rybami nie wywołuje momentu przechylającego, więc łódź 

osiada na dnie z przechyłem ok 30° na prawą burtę. 

O dużym prawdopodobieństwie takiego scenariusza świadczy wyciągnięcie sieci z rybami poza 

prawą burtę jednostki i ułożenie jej od śródokręcia w kierunku rufy na prawą burtę. 
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Rysunek 10 Sekwencja przewracania statku na skutek wysuwania się sieci z rybami poza 

burtę statku. 
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Zdjęcie nr 15 Sieci zaplątane w tylny stelaż. 

 

Zdjęcie nr 16 Sieci zaplątane w tylny stelaż. Widok od rufy. 

 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 26 

 

Zdjęcie nr 17 Sieć z rybami rozciągająca się poza kadłub kutra. 

 

Zdjęcie nr 18 Sieć z rybami rozciągająca się poza kadłub łodzi. 
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Zdjęcie nr 19 Sieć z rybami poza łodzią. 

W załączniku nr 1 przedstawiono pełną analizę symulacji statecznościowych i możliwych 

skutków dla łodzi w istniejących warunkach. 

 Czynniki mechaniczne. 

Jednostka miała wykonane zmiany konstrukcyjne względem "Planu Generalnego" wydanego 

dnia: 30 marca 2012 i zatwierdzonego go przez klasyfikatora  23 września 2012 r.: 

- nadburcia nie zostały wykonane w postaci relingów, a w postaci szczelnych nadburci,  

- podwyższono wysokość zakrytej brezentem nadbudowy śródokręcia, 

- kształt zabudowy nadbudówki LB w rejonie wejścia do siłowni wykonano jako 

prostopadłościenny,  

- na rufie nie ma zainstalowanych zgodnie z Planem wyciągarek. 
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Zdjęcie nr 20 Otwory odpływowe z pokładu. 

 

Zdjęcie nr 21 Otwór spustowy wody z pokładu. 
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Zdjęcie nr 22 Otwory odpływowe z pokładu. 

Z analizy powyższych zdjęć wynika, że łódź rybacka miała w części śródokręcia i rufowej 

bardzo małą powierzchnię otworów odpływowych: 

 - 18 otworów, z czego 3 na rufie, po 7 na jednej burcie, 8 na drugiej, 

 - wymiary deklarowane 45 cm×5 cm, 

 - wymiary zaobserwowane ze zdjęć 45 cm×2.5 cm (Zdjęcie nr 21), 

 - powierzchnia otworów odpływowych deklarowana 0.18 m2, 

 - powierzchnia otworów odpływowych (8 szt.) obserwowana 0.09 m2. 

W części dziobowej widoczny jest zaspawany otwór (A), w części rufowej burty widoczny jest 

otwór (B) o wymiarach: 45 cm×15 cm. Przy otworze B znajdowały się worki z siatkami, które 

mogły blokować przepływ wody. 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 30 

 Czynniki ludzkie. 

Zgodnie z zapisami w Karcie Bezpieczeństwa łódź powinna być obsadzona załogą składającą 

się z co najmniej dwóch osób, przy czym jedna z tych osób powinna posiadać świadectwo 

starszego rybaka rybołówstwa morskiego a druga świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego. 

Maksymalnie na łodzi mogły być zatrudnione cztery osoby, przy czym dwie osoby powinny 

posiadać dokumenty kwalifikacyjne wskazane powyżej. W trakcie prowadzonego badania 

stwierdzono, że szyper łodzi ŚWI – 82 posiadał wymagane świadectwo starszego rybaka 

rybołówstwa morskiego, natomiast żaden z pozostałych załogantów nie posiadał świadectwa 

rybaka rybołówstwa morskiego. 

 Czynniki organizacyjne.  

Łódź ŚWI - 82 nie powinna przewozić ryby na pokładzie. Zgodnie z Informacją o Stateczności 

ŚWI - 82 (NC-12-10, 10.09.2012) w zaleceniach dla kierownika łodzi pkt. 8 przewiduje 

ograniczenie: "Zabrania się przewożenia i magazynowania ryb luzem na pokładzie". 

Nieznany jest rozkład pełnienia wacht i godzin pracy załogantów, jak i rozkład alarmowy na 

łodzi ŚWI-82.  

Zgodnie z zapisem w Karcie Bezpieczeństwa łodzi na jednostce znajdował się EPIRB  

i radiotelefon UKF z DSC. Żadne z wymienionych urządzeń nie zostało wykorzystane do 

zaalarmowania ani do wezwania pomocy. 

Podczas rejsu otwarte były drzwi prowadzące do siłowni na rufie i do dziobówki. Nie ustalono 

czy otwarte  były również drzwi do sterówki czy też zostały otwarte w trakcie opuszczania 

jednostki przez załogę. Na dachu sterówki gromadzono skrzynki do transportu ryb, których nie 

uwzględniono do oceny stateczności w zatwierdzonej Informacji. 
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Zdjęcie nr 23 Łódź rybacka ŚWI – 82. (źródło: https://forum.zegluj.net) 

W dokumentacji statecznościowej łodzi ŚWI - 82 (10.09.2012) do oceny stateczności użyto 

kryteriów ogólnych dla statków morskich powyżej 24 m. 

Ramiona prostujące liczone w każdym stanie ładunkowym umieszczone są w dwóch tabelach 

różniących się wartościami. 

 Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego. 

Na zaistnienie wypadku miał wpływ wiatr N-NE 5°B (10.7 m/s) w porywach do 7°B i fala  

z kierunku wiatru o wysokości 1.5 do 2.5 m i okresie od 3.2 s do 4.8 s. Ponadto pora nocna 

wiązała się z prawdopodobieństwem, że część załogi mogła spać przed wypadkiem. 

 Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania. 

W związku z brakiem pewnej informacji o stanie technicznym łodzi ŚWI - 82, posiadanych 

zapasach, nie można jednoznacznie określić bezpośredniej przyczyny zaistniałego wypadku. 

W wyniku prowadzonego badania i obliczeń wykonanych w oparciu scenariusze symulujące 

czynnikami, które mogły przyczynić się do wypadku były: 

- zgromadzenie ryby na pokładzie w sieci, 

- silny wiatr i fala działająca z kierunków burtowych, 

- dostanie się wody z falą na pokład i zbyt wolny jej odpływ, 

- możliwość powstania kołysań rezonansowych, 

- przesunięcie ładunku, 
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- otwarcie drzwi do siłowni i dziobówki, które zmniejszały kąt zalewania. 

 
Rysunek 11 Prawdopodobny scenariusz zatonięcia łodzi rybackiej ŚWI – 82. 

 

Według dokumentacji filmowej, łódź rybacka posiadała ładunek ryb na pokładzie 

umieszczonych w sieci. Powodowało to podniesienie środka ciężkości i pogorszenie 

parametrów jego stateczności (stan ładunkowy nr 2). 

Na pokładzie łodzi zgromadzono sieci w workach. W sytuacji zalania pokładu przez falę woda 

mogła spływać bardzo wolno. Powodowałoby to powstanie stanu o bardzo złych parametrach 

stateczności co mogło spowodować przewrócenie łodzi. 

Kąt kursowy jednostki względem fali 250°-315° mógł generować zjawiska rezonansowe; 

rezonans parametryczny oraz synchroniczny, które były przyczyną zwiększenia się amplitudy 

kołysań. Zwiększona amplituda kołysań mogła prowadzić do przesunięcia ładunku na 

pokładzie. 

Wydostanie się sieci z rybami z pokładu spowodowało powstanie momentu przechylającego 

łódź na prawą burtę, który mógł jeszcze wzrosnąć na skutek ruchu jednostki do przodu. Moment 

ten mógł doprowadzić do przewrócenia łodzi. Przy przechyle 34,3° woda zaczęła wdzierać się 

na pokład i do dziobówki, przy 49,5° zaczęła zalewać sterówkę. Na skutek zalania pomieszczeń 

łódź utraciła pływalność i osiadła na dnie. 
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Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wypadku dla stanu nr 1, bez uwzględniania wody 

na pokładzie, było uzyskanie znacznych kołysań powyżej 22° i jednoczesne uderzenie szkwału 

(7°B) burtę łodzi. Oznacza to, że przed wypadkiem jednostka musiałaby ustawić się burtą do 

wiatru. 

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wypadku dla stanu nr 2, bez uwzględniania wody 

na pokładzie, było uzyskanie kołysań bocznych powyżej 10°, pogorszenie stateczności na fali 

i przesunięcie ładunku na pokładzie. Powodowało to przewracanie i zatapianie wnętrza łodzi 

rybackiej. O przesuwaniu ładunku na pokładzie świadczy wyciągnięta poza burtę leżąca na dnie 

sieć z rybami. 

Przy dodatkowym uwzględnieniu dostawania się wody na pokład i jej wolny odpływ to w stanie 

1 (scenariusz 5) łódź podlega przewracaniu przy niewielkim momencie przechylającym, który 

mógł pochodzić od wiatru, a w stanie 2 (scenariusz 9) zaczyna się przewracać samodzielnie. 

W europejskim poradniku dotyczącym zapobiegania ryzyku na małych statkach rybackich  

przedstawiono w rozdziale 7, tabelę (I 9) wskazującą na powstanie zagrożeń dotyczących 

stateczności statku. Umiejscowienie ryby na pokładzie stanowi bezpośrednie 

niebezpieczeństwo wywrócenia się statku.5 

                                                 
5 https://osha.europa.eu/pl/publications/european-guide-risk-prevention-small-fishing-vessels 
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Tabela 2 Tabela zagrożeń stateczności związanych ze stanem ładunkowym kutra.  

„Europejski poradnik dotyczący zapobiegania ryzyku na małych statkach rybackich", 

Komisja Europejska, 2016 1 

 

Analizując scenariusze zdarzeń i brak jakichkolwiek oznak wzywania pomocy przy użyciu 

radiopławy EPIRB lub radiotelefon UKF z DSC, można przypuszczać, że zatonięcie łodzi 

nastąpiło bardzo szybko. Tratwa pneumatyczna została zwolniona samoczynnie  Na filmie 

nagranym przez nurków widać, że nastąpiła aktywacja zwalniaka hydrostatycznego. Jeden z 

członków podjął próbę wejścia do tratwy jednak bezskutecznie, jego ciało zostało znalezione 

pod tratwą. 

 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich biorąc pod uwagę, że armator po utracie 

jedynej łodzi zakończył prowadzenie działalności gospodarczej związanej z eksploatacją łodzi 

odstąpiła od wydania zaleceń. Jednocześnie Komisja uznała za uzasadnione skierowanie 

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić 

się do zapobiegnięcia podobnemu wypadkowi w przyszłości, do: 
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 Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

Komisja mając na względzie umożliwienie służbom SAR ustalenia faktycznej trasy jednostki  

i udzielenia szybkiej pomocy rozbitkom ponawia zalecenie dotyczące wyposażenia jednostek 

w system automatycznej identyfikacji (AIS) sformułowane uprzednio w raporcie końcowym  

z badania bardzo poważnego wypadku morskiego kolizji jachtu Miętus II i statku Begonia S  

w dniu 04 listopada 2018 r. na Morzu Bałtyckim (WIM 92/18). 

Komisja dostrzegając, że: 

- łodziami rybackimi o długości do 15 m. może dowodzić osoba ze świadectwem starszego 

rybaka bez żadnego przeszkolenia w zakresie stateczności i niezatapialności statku, 

- kutrami o długości do 24 m może dowodzić szyper II klasy rybołówstwa morskiego, który 

odbył 46 godz. szkolenie w zakresie stateczności w całej swej karierze,  

- przewóz ryb jest notorycznie praktykowany na pokładach jednostek rybackich mimo 

generalnego zakazu opisanego w dokumentach statecznościowych jednostek (nie dotyczy łodzi 

otwartopokładowych), 

- występuje brak zrozumienia terminologii i wykorzystania informacji zawartych w 

dokumentacji statecznościowej obowiązującej na danym statku rybackim,  

zaleca prowadzenie szkoleń dla rybaków/szyprów jednostek rybackich z zakresu 

niezatapialności i stateczności uwzględniając konieczność dostosowania poziomu szkolenia do 

ogólnego przygotowania słuchaczy, wykorzystując okresy przerw w połowach i finansowanie 

z dedykowanych na taki cel środków unijnych. 

  Spis rysunków. 

Rysunek 1. Przybliżona pozycja miejsca wypadku ŚWI – 82 w dniu 14 maja 2019 r. ............... 3 

Rysunek 2 Mapa obszaru na którym odnaleziono wrak, tratwę i ciała załogi. .......................... 4 

Rysunek 3 Rybacka siatka kwadratów. ...................................................................................... 7 

Rysunek 4 Siły i środki zaangażowane w akcji poszukiwawczo ratowniczej. ............................ 9 

Rysunek 5 Pozycja odnalezienia tratwy oraz dryfującej plamy ropy. Źródło KP Dziwnów ...... 9 

Rysunek 6 Punkty zalewania na łodzi ŚWI – 82. ...................................................................... 12 

Rysunek 7 Pozycja odnalezienia kutra SWI 82, kurs (ok. 110°) do portu Mrzeżyno ............... 18 

Rysunek 8 Zmiany wodnic pływania spowodowane znalezieniem się statku na grzbiecie fali oraz 

kołysaniem wzdłużnym. ............................................................................................................ 21 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 36 

Rysunek 9 Powstawanie zjawiska surf-riding oraz broaching. "A Guide to fishing vessel 

stability", Australian Maritime Safety Authority, 2017. ........................................................... 22 

Rysunek 10 Sekwencja przewracania statku na skutek wysuwania się sieci z rybami poza burtę 

statku. ....................................................................................................................................... 24 

Rysunek 11 Prawdopodobny scenariusz zatonięcia łodzi rybackiej ŚWI – 82. ....................... 32 

Rysunek 12 Stan nr 1. ............................................................................................................... 40 

Rysunek 13 Strefy wystąpienia rezonansu parametrycznego lub/i synchronicznego. .............. 43 

Rysunek 14 Łódź rybacka z wodą na pokładzie. ...................................................................... 49 

Rysunek 15 Stan nr 2. ............................................................................................................... 52 

Rysunek 16 Strefy wystąpienia rezonansu parametrycznego lub/i synchronicznego. .............. 56 

Rysunek 17 Łódź rybacka z wodą na pokładzie. ...................................................................... 66 

 

 Spis tabel 

Tabela 1 Współrzędne punktów zalewania. ............................................................................. 12 

Tabela 2 Tabela zagrożeń stateczności związanych ze stanem ładunkowym kutra.  " Europejski 

poradnik dotyczący zapobiegania ryzyku na małych statkach rybackich", ............................. 34 

Tabela 3 Tabela masowa. ......................................................................................................... 40 

Tabela 4 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). ...................................................... 41 

Tabela 5 . Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld)................................................. 41 

Tabela 6 Kryteria stateczności wg PRS. .................................................................................. 42 

Tabela 7 Ramiona prostujące i dynamiczne dla łodzi rybackiej ze zmniejszoną wodnicą 

pływania. .................................................................................................................................. 45 

Tabela 8 Tabela masowa. ......................................................................................................... 49 

Tabela 9 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). ...................................................... 50 

Tabela 10 Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld)................................................. 50 

Tabela 11 Tabela masowa. ....................................................................................................... 52 

Tabela 12 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). .................................................... 53 

Tabela 13 Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld)................................................. 53 

Tabela 14 Kryteria stateczności wg PRS. ................................................................................ 55 

Tabela 15 Ramiona prostujące i dynamiczne dla łodzi rybackiej ze zmniejszoną wodnicą 

pływania. .................................................................................................................................. 58 

Tabela 16 Tabela masowa. ....................................................................................................... 67 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 37 

Tabela 17 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). .................................................... 67 

Tabela 18 Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld)................................................. 67 

  Spis wykresów 

Wykres 1 Wykres ramion prostujących i ramion dynamicznych. ............................................. 41 

Wykres 2 Kryterium pogodowe. ............................................................................................... 42 

Wykres 3 Dynamiczny przechył statku dla kołysania 25°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu . 44 

Wykres 4 Dynamiczny przechył statku dla kołysania 30°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu . 45 

Wykres 5 Ramiona prostujące i ramiona dynamiczne. ............................................................ 46 

Wykres 6 Dynamiczny przechył łodzi dla kołysania 20°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu .. 46 

Wykres 7 Dynamiczny przechył łodzi dla kołysania 23°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 172.1 

N/m2. ......................................................................................................................................... 47 

Wykres 8 Przechył jednostki na skutek surf-ridingu i broachingu na fali rufowej. ................. 48 

Wykres 9 Ramiona prostujące i ramiona dynamiczne. ............................................................ 50 

Wykres 10 Statyczne przewrócenie łodzi przez wiatr 5°B. ....................................................... 51 

Wykres 11 Wykres ramion prostujących i ramion dynamicznych. ........................................... 54 

Wykres 12 Kryterium pogodowe. ............................................................................................. 54 

Wykres 13. Dynamiczny przechył statku dla kołysania 23°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 

172.1 N/m2. ............................................................................................................................... 57 

Wykres 14 Dynamiczny przechył jednostki dla kołysania 30°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 

172.1 N/m2. ............................................................................................................................... 58 

Wykres 15 Ramiona prostujące i ramiona dynamiczne. .......................................................... 59 

Wykres 16 Przechył statku na skutek surf-ridingu i broachingu na fali rufowej. .................... 60 

Wykres 17 Przechył na skutek przesunięcia się sieci z rybami na pokładzie na burtę łodzi. ... 61 

Wykres 18 Przechył na skutek przesunięcia się sieci z rybami na pokładzie na burtę łodzi przy 

jednoczesnym wejściu w cyrkulację. ........................................................................................ 62 

Wykres 19 Przewrócenie na skutek przesunięcia się sieci z rybami na pokładzie na burtę łodzi 

przy jednoczesnym wejściu w cyrkulację. ................................................................................ 63 

Wykres 20 Przewrócenie na skutek gwałtownego przesunięcia ryby w sieci (2 t) na pokładzie 

przy jednoczesnym kołysaniu jednostki 10°. ............................................................................ 63 

Wykres 21 Przechylenie łodzi do kąta zalewania nadburcia na skutek gwałtownego 

przesunięcia ryby w sieci (2 t) na pokładzie przy jednoczesnym kołysaniu statku 10°. ........... 64 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 38 

Wykres 22 Przewrócenie łodzi na skutek przesunięcia ryby w sieci (2 t) na pokładzie bez kołysań 

jednostki. Moment przewracający łódź MH = 3.00 tm. ........................................................... 65 

Wykres 23 Przewrócenie łodzi na skutek gwałtownego przesunięcia ryby w sieci (2 t) na 

pokładzie bez kołysań jednostki. Moment przewracający łódź MH = 1.20 tm. ....................... 65 

Wykres 24 Wykres ramion prostujących i ramion dynamicznych. ........................................... 68 

 

 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 

 Skład zespołu badającego wypadek. 

Kierujący zespołem – Monika Hapanionek – Członek PKBWM 

Członek zespołu – Grzegorz Suszczewicz – Zastępca Przewodniczącego PKBWM 

  



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 39 

 Załącznik 1 

W celu przeprowadzenia symulacji dotyczącej przyczyn zatonięcia kutra przyjęto 

następujące założenia: 

• Ilość paliwa posiadanego na kutrze przyjęto na podstawie deklaracji właściciela 

jednostki 128 litrów (ρ=0.86 t/m3), 110 kg. 

• Osprzęt połowowy o masie 0.4 t przyjęto na pokład przy sterówce, 

• Masę załogi 4 osób przyjęto jako 0.32 t. 

• Masę złowionej i przewożonej ryby przyjęto na 3150kg. 

• W celu analizy stateczności przyjęto rozmieszczenie ryby w dwóch wariantach: 

• Stan 1, 3,15 t w ładowni, 0 t ryby na pokładzie, 

• Stan 2, 2t na pokładzie, 1,15 t w ładowni. 

W założonych stanach ładunkowych przeanalizowano wystąpienie zjawisk mogących 

prowadzić do przewrócenia łodzi: 

a) wzrost amplitudy kołysań na skutek zjawisk rezonansowych: kołysania 

parametrycznego i synchronicznego. 

b) kołysanie poprzeczne łodzi oraz dynamiczne uderzenie wiatru z jej burty, 

c) znalezienie się łodzi na grzbiecie fali, pogorszenie stateczności i przesunięcie ładunku, 

d) znalezienie się łodzi na fali rufowej, zaistnienie zjawiska surf-ridingu i broachingu, 

e) wysunięcie się sieci za burtę podczas kołysań łodzi. 

Gęstość wody zaburtowej w obliczeniach przyjęto jako 1.010 t/m3. 

 Symulacja stanu 1. 

Rozłożenie ryby: 2 t ryby (flądra) w skrzynkach w ładowni 1.150 t ryby (dorsz) w skrzynkach 

w ładowni. 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 40 

 

Rysunek 12 Stan nr 1. 

 

LP Opis Masa  x  z  y  Mx  Mz  My mh 

1 Statek Pusty  24.52  5.020  1.126  -0.03   123.09  27.61   -0.74   
           

2 Załoga  0.32  3.568  2.600  0   1.14  2.60   0   

3 Paliwo Zb. 1 LB  0.00  0.280  1.196  -1.277   0.00  0.00   0.00  0 
           

4 Paliwo Zb. 2 PB  0.00  0.515  1.207  1.322   0.00  0.00   0.00  0 
           

5 Paliwo Zb. 3 LB  0.00  3.134  0.775  -1.491   0.00  0.00   0.00  0 
           

6 Paliwo Zb. 4 PB  0.11  2.878  1.008  1.522   0.31  0.11   0.16  0 
           

7 Wyposażenie rybackie  0.40  10.292  2.000  0   4.12  0.80   0   
           

8 Skrzynki z lodem  0.00  6.500  0.770  0   0.00  0.00   0   
           

9 Ryba na pokładzie    6.500  2.000  0   0.00  0.00   0   
             

10 Ryba w ładowni  3.15  6.500  0.770  0   20.48  2.43      
           

 Suma 28.50  5.233  1.177  -0.020   149.13  33.54   -0.571  0 

Tabela 3 Tabela masowa. 
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Wyporność 28.50 T 

Objętość 28.08 m3 

Zanurzenie średnie 1.051 M 

Przegłębienie -0.15 M 

Zanurzenie na dziobie 0.97 M 

Zanurzenie na rufie 1.12 M 

Poprawka od sw. pow. cieczy 0.00 M 

Poprawiona wysokość śr. masy 1.18 M 

Wysokość metacentrum 2.01 M 

Wysokość metacentryczna 0.83 M 

Okres kołysań 3.96 S 

Kąt zalewania nadbudówka 49.5 ° 

Kąt zalewania dziobówka 34.2 ° 
   

Kąt zalewania drzwi siłownia 27.8 ° 

Tabela 4 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). 
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lk 
               

  0.0  0.175  0.347  0.507  0.643   0.748  0.834  0.908  0.976  1.037  1.090   1.136  1.174 

zG'×sin() 
               

  0.0  0.103  0.204  0.305  0.403   0.497  0.589  0.675  0.757  0.832  0.902   0.964  1.019 

GZ = lk- zG'×sin() 
               

  0.0  0.072  0.143  0.202  0.240   0.251  0.245  0.233  0.219  0.205  0.188   0.172  0.155 

GZ 
               
  

0.0 
 

0.072 
 

0.287 
 

0.632 
 

1.075 
  

1.566 
 

2.062 
 

2.540 
 

2.993 
 

3.417 
 

3.810 
  

4.170 
 

4.496                 

ld 
               

  0.0  0.003  0.013  0.028  0.047   0.068  0.090  0.111  0.131  0.149  0.166   0.182  0.196 

Tabela 5 . Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld). 

 

Wykres 1 Wykres ramion prostujących i ramion dynamicznych. 
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Wykres 2 Kryterium pogodowe. 
 

 

Lp. 
 

Opis 
  

Wartości 
 

Wartości 
 

Kryterium 
  

       
 

      wymagane  osiągnięte    
 

1. Pole pod krzywą ramion prostujących do kąta 30°  0.055 m·rad  0.090 m·rad  Spełnione 
 

2. Pole pod krzywą ramion prostujących do kąta 40°  0.090 m·rad  0.131 m·rad  Spełnione 
 

3 Pole pod krzywą ramion prostujących od 30·do40°  0.030 m·rad  0.041 m·rad  Spełnione 
 

4 Kryterium pogodowe K (P=146.2 N/m
2
) 1.00 5.232  Spełnione 

 

5 Maksymalne ramię prostujące GZMAX  0.25 m  0.25 m  Spełnione 
 

6 Kąt maksymalnego ramienia prostującego (GZMAX) 27.9° 25.0°  Nie Spełnione 
 

7 Dodatni zakres ramion prostujących R 60° >60°  Spełnione 
 

8 Wysokość metacentryczna  0.50 m  0.83 m  Spełnione 
 

Tabela 6 Kryteria stateczności wg PRS. 

Wnioski: 

• Łódź rybacka w takim stanie ładunkowym nie spełnia kryteriów ogólnych stateczności 

PRS. 
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 Scenariusz 1 

Zwiększenie amplitudy kołysań łodzi na skutek rezonansu parametrycznego lub 

synchronicznego. 

 

Rysunek 13 Strefy wystąpienia rezonansu parametrycznego lub/i synchronicznego. 

Wnioski: 

Łódź rybacka powracająca do portu poruszała się kursami 90°-110°, kąty kursowe nadejścia 

fali układają się od 250° do 315°. 

Przy prędkości jednostki od 6 do 8 kn mógła się ona znaleźć w strefie kołysań parametrycznych 

jak i synchronicznych dla okresu kołysań własnych jednostki równego okresowi 
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spotkaniowemu fali (Troll=TWE). Mogło to skutkować wystąpieniem zwiększonej 

niesymetrycznej amplitudy kołysania dla kątów kursowych fali 250°-260°. 

 Scenariusz 2. 

Przewrócenie łodzi rybackiej na skutek kołysań i uderzenia wiatru w burtę o sile 7°B, bez 

początkowego przesunięcia ryby. Rozważane są cztery przypadki tego scenariusza: z 

zamkniętymi drzwiami do sterówki, do siłowni i do dziobówki oraz dostawanie się wody na 

pokład przez nadburcie. 

Prędkość wiatru w porywach vw = 16 m/s, ciśnienie 172.1 N/m2. 

Kąty zalewania: 

a) Drzwi do nadbudówki φz1 = 49.5° 

b) Drzwi do siłowni φz2 = 27.8° 

c) Otwarte drzwi do dziobówki φz3= 34.5° 

d) Nadburcie φz4 = 34.3°. 

 

Wykres 3 Dynamiczny przechył statku dla kołysania 25°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 

172.1 N/m2 
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Wykres 4 Dynamiczny przechył statku dla kołysania 30°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 

172.1N/m2 

Wnioski: 

Dla istniejących warunków pogodowych (wiatr 5°B, porywy 7°B) wynika, że: 

• przy kołysaniach powyżej 25°, kąt przechyłu po uderzeniu wiatru mógł spowodować 

zalewanie drzwi do siłowni i tym samym zatapianie łodzi rybackiej. 

• przy kołysaniach powyżej 30° kąt przechyłu po uderzeniu wiatru mógł spowodować 

zalewanie pokładu. 

 Scenariusz 3. 

Zmniejszenie stateczności na skutek zmniejszenia wodnicy pływania, przy jednoczesnym 

zakołysaniu i uderzeniu wiatru. 

Statek na skutek zmniejszenia wodnicy pływania uzyskuje wysokość metacentryczną 

GM'=0.47 m. 
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lk 
              

 

  0.00  0.175  0.347  0.507   0.643  0.748  0.834  0.908   0.976  1.037  1.090  1.136   1.174 
 

                
 

 

zG'×sin() 
              

 

  0.00  0.133  0.266  0.396   0.524  0.647  0.766  0.878   0.984  1.083  1.173  1.255   1.326 
 

                
 

 

GZ = lk- zG'×sin() 
              

 

  0.00  0.042  0.081  0.111   0.119  0.101  0.068  0.030   -0.008  -0.046  -0.083  -0.119   -0.152 
 

                
 

 

GZ 
              

 

  0.00  0.042  0.164  0.356   0.586  0.806  0.975  1.072   1.094  1.039  0.910  0.709   0.438 
 

                
 

 

ld 
              

 

  0.00  0.002  0.007  0.016   0.026  0.035  0.043  0.047   0.048  0.045  0.040  0.031   0.019 
 

Tabela 7 Ramiona prostujące i dynamiczne dla łodzi rybackiej ze zmniejszoną wodnicą 

pływania. 
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Wykres 5 Ramiona prostujące i ramiona dynamiczne. 

 

Wykres 6 Dynamiczny przechył łodzi dla kołysania 20°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 

172.1 N/m2. 
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Wykres 7 Dynamiczny przechył łodzi dla kołysania 23°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 

172.1 N/m2. 

Wnioski: 

Dla istniejących warunków pogodowych (wiatr w porywach 7°B) i znalezieniu się na grzbiecie 

fali wynika, że: 

• przy kołysaniach powyżej 20°, kąt przechyłu po uderzeniu wiatru mógł spowodować 

zalewanie drzwi do siłowni i tym samym zatapianie łodzi rybackiej. 

• przy kołysaniach powyżej 23° kąt łódź mogła ulec przewróceniu. 

 Scenariusz 4. 

Wystąpienie zjawiska surf-ridingu i broachingu na fali z sektorów rufowych (135°-225°). 

Jednostka uzyskuje przechył na skutek cyrkulacji o promieniu 15 m. Założona prędkość 

wstępna łodzi rybackiej 6.0 kn, na skutek surf-ridingu rośnie do 9.00 kn. 
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Wykres 8 Przechył jednostki na skutek surf-ridingu i broachingu na fali rufowej. 

Wnioski: 

• W przypadku ustawienia się łodzi rybackiej rufą do fali, kurs S do SE i utrzymania 

prędkości powyżej 6 kn uzyskuje ona przechył 6°. Nie powoduje to jej przewrócenia ani 

również jej zalewania (Wykres 8). 

 Scenariusz 5. 

Dostanie się wody z fali na pokład ładunkowy. Poziom wody na pokładzie 0.30 m. Masa wody 

4.4 t. Na skutek niewielkich otworów odpływowych woda wolno spływa z pokładu. 
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Rysunek 14 Łódź rybacka z wodą na pokładzie. 

LP Opis Masa  x  z  y  Mx  Mz  My mh 

1 Statek Pusty  24.52  5.020  1.126  -0.03   123.09  27.61   -0.74   
           

2 Załoga  0.32  3.568  2.600  0   1.14  2.60   0   

3 Paliwo Zb. 1 LB  0.00  0.280  1.196  -1.277   0.00  0.00   0.00  0 
           

4 Paliwo Zb. 2 PB  0.00  0.515  1.207  1.322   0.00  0.00   0.00  0 
           

5 Paliwo Zb. 3 LB  0.00  3.134  0.775  -1.491   0.00  0.00   0.00  0 
           

6 Paliwo Zb. 4 PB  0.11  2.878  1.008  1.522   0.31  0.11   0.16  0 
           

7 Wyposażenie rybackie  0.40  10.292  2.000  0   4.12  0.80   0   
           

8 Skrzynki z lodem  0.00  6.500  0.770  0   0.00  0.00   0   
           

9 Woda na pokładzie  4.40  6.500  2.000  0   28.60  8.80   0  18.5 
             

10 Ryba w ładowni  3.15  6.500  0.770  0   20.48  2.43      
           

 Suma 32.90  5.403  1.287  -0.017   177.73  42.34   -0.571  18.5 

Tabela 8 Tabela masowa. 
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Wyporność 32.90 t 

Objętość 32.41 m3
 

Zanurzenie średnie 1.162 m 

Przegłębienie 0.06 m 

Zanurzenie na dziobie 1.20 m 

Zanurzenie na rufie 1.13 m 

Poprawka od sw. pow. cieczy 0.56 m 

Poprawiona wysokość śr. masy 1.85 m 

Wysokość metacentrum 1.93 m 

Wysokość metacentryczna 0.08 m 

Okres kołysań 12.58 s 

Kąt zalewania 46.7 ° 

Tabela 9 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). 
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lk   0.000  0.168   0.335  0.494  0.613   0.706  0.788  0.862   0.932  0.997  1.058  1.113   1.164 

zG'×sin() 
              

  0.000  0.161   0.321  0.479  0.633   0.782  0.925  1.061   1.189  1.308  1.417  1.515   1.602 

GZ = lk- zG'×sin() 
              

  0.000  0.007   0.014  0.015  -0.020   -0.076  -0.137  -0.199   -0.257  -0.311  -0.359  -0.402   -0.438 

GZ 
              

  0.000  0.007   0.027  0.057  0.052   -0.043  -0.255  -0.591   -1.046  -1.614  -2.283  -3.044   -3.884 
               

ld 
  

0.000 
 

0.000 
  

0.001 
 

0.002 
 

0.002 
  

-0.002 
 

-0.011 
 

-0.026 
  

-0.046 
 

-0.070 
 

-0.100 
 

-0.133 
  

-0.169 

Tabela 10 Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld). 

 

Wykres 9 Ramiona prostujące i ramiona dynamiczne. 
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Wykres 10 Statyczne przewrócenie łodzi przez wiatr 5°B. 

Wnioski: 

• W takim stanie łódź rybacka posiada niewielkie wartości ramion prostujących. Wiatr 

wiejący z burty 5°B spowodowałby jego przewrócenie i przechylenie do kąta zalewania. 

 Symulacja stanu 2. 

Rozłożenie ryby: 1.15 t ryby w skrzynkach w ładowni, 2 t ryby na pokładzie w sieci, Jest to 

stan określony na podstawie obserwacji materiałów filmowych. 
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Rysunek 15 Stan nr 2. 

LP Opis Masa  x  z  Y  Mx  Mz  My mh 

1 Statek Pusty  24.52  5.020  1.126  -0.03   123.09  27.61   -0.74   

2 Załoga  0.32  3.568  2.600  0   1.14  2.60   0   

3 Paliwo Zb. 1 LB  0.00  0.280  1.196  -1.277   0.00  0.00   0.00  0 

4 Paliwo Zb. 2 PB  0.00  0.515  1.207  1.322   0.00  0.00   0.00  0 

5 Paliwo Zb. 3 LB  0.00  3.134  0.775  -1.491   0.00  0.00   0.00  0 

6 Paliwo Zb. 4 PB  0.11  2.878  1.008  1.522   0.31  0.11   0.16  0 

7 Wyposażenie rybackie  0.40  10.292  2.000  0   4.12  0.80   0   

8 Skrzynki z lodem  0.00  6.500  0.770  0   0.00  0.00   0   

9 Ryba na pokładzie  2.00  6.500  2.000  0   13.00  4.00   0   

10 Ryba w ładowni  1.15  6.500  0.770  0   7.48  0.89      

 Suma 28.50  5.233  1.263  -0.020   149.13  36.00   -0.571  0 

Tabela 11 Tabela masowa. 
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Wyporność 28.50 t 

Objętość 28.08 m3 

Zanurzenie średnie 1.051 m 

Przegłębienie -0.15 m 

Zanurzenie na dziobie 0.97 m 

Zanurzenie na rufie 1.12 m 

Poprawka od sw. pow. cieczy 0.00 m 

Poprawiona wysokość śr. masy 1.26 m 

Wysokość metacentrum 2.01 m 

Wysokość metacentryczna 0.74 m 

Okres kołysań 4.18 s 

Kąt zalewania nadbudówka 49.5 ° 
Kąt zalewania dziobówka 34.2 ° 

   

Kąt zalewania drzwi siłownia 27.8 ° 
   

Tabela 12 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). 
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lk 
               

 

   0.0  0.175  0.347  0.507  0.643   0.748  0.834  0.908  0.976  1.037  1.090   1.136  1.174 
 

 

zG'×sin() 
               

 

   0.0  0.110  0.219  0.327  0.432   0.534  0.632  0.725  0.812  0.893  0.968   1.035  1.094 
 

 

GZ = lk- zG'×sin() 
               

 

   0.0  0.065  0.128  0.180  0.211   0.214  0.202  0.183  0.164  0.144  0.122   0.101  0.080 
 

 

GZ 
               

 

   

0.0 
 

0.065 
 

0.257 
 

0.565 
 

0.956 
  

1.381 
 

1.797 
 

2.183 
 

2.530 
 

2.838 
 

3.104 
  

3.327 
 

3.508 
 

                 
 

 

ld 
               

 

   0.0  0.003  0.011  0.025  0.042   0.060  0.078  0.095  0.110  0.124  0.135   0.145  0.153 
 

Tabela 13 Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld). 
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Wykres 11 Wykres ramion prostujących i ramion dynamicznych. 

 

Wykres 12 Kryterium pogodowe. 
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Lp. 
 

Opis 
  

Wartości 
 

Wartości 
 

Kryterium 
 

      

     wymagane  osiągnięte    

1. Pole pod krzywą ramion prostujących do kąta 30°  0.055 m·rad  0.078 m·rad  Spełnione 

2. Pole pod krzywą ramion prostujących do kąta 40°  0.090 m·rad  0.110 m·rad  Spełnione 

3 Pole pod krzywą ramion prostujących od 30·do40°  0.030 m·rad  0.032 m·rad  Spełnione 

4 Kryterium pogodowe K (P=146.2 N/m
2
) 1.00 4.118  Spełnione 

5 Maksymalne ramię prostujące GZMAX  0.25 m  0.210 m  Nie Spełnione 

6 Kąt maksymalnego ramienia prostującego (GZMAX) 27.9° 22.2°  Nie Spełnione 

7 Dodatni zakres ramion prostujących R 60° >60°  Spełnione 

8 Wysokość metacentryczna  0.50 m  0.74 m  Spełnione 

Tabela 14 Kryteria stateczności wg PRS. 

Wnioski: 

• Łódź rybacka w takim stanie ładunkowym nie spełnia kryteriów ogólnych stateczności 

PRS. 

 Scenariusz 1. 

Zwiększenie amplitudy kołysań jednostki na skutek rezonansu parametrycznego lub 

synchronicznego. 
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Rysunek 16 Strefy wystąpienia rezonansu parametrycznego lub/i synchronicznego. 

Wnioski: 

Łódź rybacka powracająca do portu poruszała się kursami 90°-110°, kąty kursowe nadejścia 

fali układają się od 250° do 315°. 

Przy prędkości jednostki od 6 do 8 kn mogła się ona znaleźć w strefie kołysań parametrycznych 

jak i synchronicznych dla okresu kołysań własnych jednostki równego okresowi 

spotkaniowemu fali (Troll=TWE). Mogło to skutkować wystąpieniem zwiększonej 

niesymetrycznej amplitudy kołysania dla kątów kursowych fali 250°-260°. 
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 Scenariusz 2. 

Przewrócenie łodzi rybackiej na skutek kołysań i uderzenia wiatru w burtę o sile 7°B, bez 

początkowego przesunięcia ryby. Rozważane są cztery przypadki tego scenariusza: z 

zamkniętymi drzwiami do sterówki, do siłowni i do dziobówki oraz dostawanie się wody na 

pokład przez nadburcie. 

Prędkość wiatru w porywach vw = 16 m/s, ciśnienie 172.1 N/m2 

Kąty zalewania: 

 a) Drzwi do nadbudówkiz1 φz1 = 49.5° 

 b) Drzwi do siłowni φz2 = 27.8° 

 c) Otwarte drzwi do dziobówki φz3= 34.5° 

 d) Nadburcie φz4 = 34.3° 

 

Wykres 13. Dynamiczny przechył statku dla kołysania 23°, przy uderzeniu wiatru o ciśnieniu 

172.1 N/m2. 
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Wykres 14 Dynamiczny przechył jednostki dla kołysania 30°, przy uderzeniu wiatru o 

ciśnieniu 172.1 N/m2. 

Wnioski: 

Dla istniejących warunków pogodowych (wiatr 5°B, porywy 7°B) wynika, że: 

• przy kołysaniach powyżej 23°, kąt przechyłu po uderzeniu wiatru mógł spowodować 

zalewanie drzwi do siłowni i tym samym zatapianie łodzi rybackiej. 

• przy kołysaniach powyżej 30° kąt przechyłu po uderzeniu wiatru mógł spowodować 

zalewanie pokładu i wejścia do dziobówki. 

 Scenariusz 3. 

Zmniejszenie stateczności na skutek zmniejszenia wodnicy pływania, przy jednoczesnym 

zakołysaniu i uderzeniu wiatru. 

Jednostka na skutek zmniejszenia wodnicy pływania uzyskuje wysokość metacentryczną 

GM'=0.39 m. 
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lk 
             

  0.00  0.175  0.347  0.507   0.643  0.748  0.834  0.908   0.976  1.037  1.090  1.136   1.174 
               

 

zG'×sin() 
             

  0.00  0.141  0.281  0.419   0.553  0.684  0.809  0.928   1.040  1.144  1.239  1.325   1.401 
               

 

GZ = lk- zG'×sin() 
             

  0.00  0.034  0.066  0.088   0.090  0.064  0.025  -0.020   -0.064  -0.107  -0.149  -0.189   -0.227 
               

 

GZ 
             

  0.00  0.034  0.134  0.288   0.466  0.620  0.710  0.715   0.631  0.460  0.204  -0.135   -0.551 
               
 

ld 
             

  0.00  0.001  0.006  0.013   0.020  0.027  0.031  0.031   0.028  0.020  0.009  -0.006   -0.024 

Tabela 15 Ramiona prostujące i dynamiczne dla łodzi rybackiej ze zmniejszoną wodnicą 

pływania. 
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Wykres 15 Ramiona prostujące i ramiona dynamiczne. 

 Scenariusz 4. 

Wystąpienie zjawiska surf-ridingu i broachingu na fali z sektorów rufowych (135°-225°). 

Jednostka uzyskuje przechył na skutek cyrkulacji o promieniu 15 m. Założona prędkość 

wstępna łodzi rybackiej 6.0 kn, na skutek surf-ridingu rośnie do 9.0 kn. 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 60 

 

Wykres 16 Przechył statku na skutek surf-ridingu i broachingu na fali rufowej. 

Wnioski: 

• W przypadku ustawienia się łodzi rybackiej rufą do fali, kurs S do SE i utrzymania 

prędkości powyżej 6 kn statek uzyskuje przechył 7°. Nie powoduje to przewrócenia statku ani 

również jego zalewania(Wykres 16). 

 Scenariusz 5. 

Przesunięcie się ryb w sieci na pokładzie na prawą burtę. 

Moment przechylający ryby został przyjęty jako przesunięcie 2 t ryby na krawędź pokładu ok 

1.75 m, Mh = 3.50 tm. 
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Wykres 17 Przechył na skutek przesunięcia się sieci z rybami na pokładzie na burtę łodzi. 

Wnioski: 

• W tym stanie ładunkowym na przesunięcia się ryby w ładowni łódź rybacka uzyskuje 

stały przechył ok. 9.5°, który nie powoduje jego przewrócenia. Oznacza to, że ten scenariusz 

nie mógł być przyczyną przewrócenia łodzi rybackiej. 

 Scenariusz 6. 

Przesunięcie się ryb w sieci na pokładzie na prawą burtę i jednoczesne wejście w cyrkulację na 

skutek broachingu. 
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Wykres 18 Przechył na skutek przesunięcia się sieci z rybami na pokładzie na burtę łodzi przy 

jednoczesnym wejściu w cyrkulację. 

Wnioski: 

• W tym stanie ładunkowym na przesunięcia się ryby łódź rybacka uzyskuje stały 

przechył ok. 18.5°, który nie powoduje jego przewrócenia. Oznacza to, że ten scenariusz nie 

mógł być przyczyną przewrócenia łodzi rybackiej. 

Jeśli moment przechylający wzrośnie do 8.00 tm to spowoduje to przewrócenie łodzi. 

Przyczyną wzrostu momentu przechylającego mogło być wysuwanie się sieci z rybą za burtę 

jednostki lub działanie wiatru. 
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Wykres 19 Przewrócenie na skutek przesunięcia się sieci z rybami na pokładzie na burtę łodzi 

przy jednoczesnym wejściu w cyrkulację. 

 Scenariusz 7 

Gwałtowne przesunięcie się ryby w sieci na pokładzie w czasie kołysań statku. 

Moment przechylający równy 3.5 tm. 

 

Wykres 20 Przewrócenie na skutek gwałtownego przesunięcia ryby w sieci (2 t) na pokładzie 

przy jednoczesnym kołysaniu jednostki 10°. 
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Wykres 21 Przechylenie łodzi do kąta zalewania nadburcia na skutek gwałtownego 

przesunięcia ryby w sieci (2 t) na pokładzie przy jednoczesnym kołysaniu statku 10°. 

Wnioski: 

• W tym stanie ładunkowym na przesunięcia się ryby w ładowni łódź rybacka przewraca 

się. Oznacza to, że ten scenariusz mógł być przyczyną przewrócenia łodzi rybackiej. 

• Podczas kołysań 10° na obie burty przesunięcie ładunku wytwarzające moment 2.6 tm 

spowodowałoby takie zakołysanie statku, że nadburcie wchodzi do wody i woda gwałtownie 

wdziera się na pokład. W dalszej kolejności powodowałoby to zalewanie dziobówki i dalsze 

przesuwanie się ładunku na pokładzie. 

 Scenariusz 8. 

Jednostka chwilowo znajduje się na grzbiecie fali, kołysze się na obie burty i dochodzi do 

przesunięcia ryby w sieci na pokładzie. 
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Wykres 22 Przewrócenie łodzi na skutek przesunięcia ryby w sieci (2 t) na pokładzie bez 

kołysań jednostki. Moment przewracający łódź MH = 3.00 tm. 

 
Wykres 23 Przewrócenie łodzi na skutek gwałtownego przesunięcia ryby w sieci (2 t) na 

pokładzie bez kołysań jednostki. Moment przewracający łódź MH = 1.20 tm. 

Wnioski: 

• Przesunięcie ryby w sytuacji pogorszenia stateczności na grzbiecie fali mogło 

spowodować przewrócenie łodzi rybackiej. 
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• W przypadku przesunięcia statycznego to ryba na pokładzie musiała by się przesunąć  

o ok. 1.5 m. 

• Przy jednoczesnym kołysaniu jednostki 10° to przesunięcie ryby na pokładzie 

przewracające łódź rybacka wynosi 0.60 m. 

• Oznacza to, że ten scenariusz mógł być przyczyną przewrócenia łodzi rybackiej. 

 Scenariusz 9. 

Woda dostaje się na pokład łodzi rybackiej wraz falą. Poziom wody 0.30 m. Masa wody na 

pokładzie 4.4 t. Na skutek niewielkich otworów odpływowych woda wolno spływa z pokładu. 

 

Rysunek 17 Łódź rybacka z wodą na pokładzie. 
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LP Opis Masa  x  z  y  Mx  Mz  My Δmh 
 

1 Statek Pusty  24.52  5.020  1.126  -0.03   123.09   27.61   -0.74   
 

2 Załoga  0.32  3.568  2.600  0   1.14   2.60   0   
 

3 Paliwo Zb. 1 LB  0.00  0.280  1.196  -1.277   0.00   0.00   0.00  0 
 

4 Paliwo Zb. 2 PB  0.00  0.515  1.207  1.322   0.00   0.00   0.00  0 
 

5 Paliwo Zb. 3 LB  0.00  3.134  0.775  -1.491   0.00   0.00   0.00  0 
 

6 Paliwo Zb. 4 PB  0.11  2.878  1.008  1.522   0.31   0.11   0.16  0 
             

7 Wyposażenie rybackie  0.40  10.292  2.000  0   4.12   0.80   0   
 

8 Woda na pokładzie  4.40  6.500  2.000  0   28.60   8.80   0  18.5 
 

9 Ryba na pokładzie  2.00  6.500  2.000  0   13.00   4.00   0   
 

10 Ryba w ładowni  1.15  6.500  0.770  0   7.48   0.89      
 

 Suma 32.90  5.403  1.362  -0.017   177.73   44.80   -0.571  18.5 
 

Tabela 16 Tabela masowa. 

Wyporność 32.90 t 

Objętość 32.41 m3
 

Zanurzenie średnie 1.162 m 

Przegłębienie 0.06 m 

Zanurzenie na dziobie 1.20 m 

Zanurzenie na rufie 1.13 m 

Poprawka od sw. pow. cieczy 0.56 m 

Poprawiona wysokość śr. masy 1.92 m 

Wysokość metacentrum 1.93 m 

Wysokość metacentryczna 0.00 m 

Okres kołysań - s 

Kąt zalewania nadbudówka 46.7 ° 

Tabela 17 Parametry łodzi rybackiej ŚWI 82. (1.010 t/m3). 
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lk 
               

 

   0.0  0.168  0.335  0.494  0.613   0.706  0.788  0.862  0.932  0.997  1.058   1.113  1.164 
 

 

zG'×sin() 
               

 

   0.0  0.168  0.335  0.498  0.658   0.813  0.962  1.104  1.237  1.361  1.474   1.576  1.666 
 

 
GZ = lk- zG'×sin() 

        -  -   -  -  -            
 

   0.0  0.000  0.000  0.004  0.045   0.107  0.174  0.242  -0.305  -0.364  -0.416   -0.463  -0.502 
 

 

GZ 
        -  -   -  -  -            

 

   0.0  0.000  0.000  0.002  0.051   0.203  0.485  0.900  -1.447  -2.116  -2.895   -3.775  -4.740 
 

            -   -  -  -            
 

 

ld 
                    

 

   0.0  0.000  0.000  0.000  0.002   0.009  0.021  0.039  -0.063  -0.092  -0.126   -0.165  -0.207 
 

                               
 

Tabela 18 Ramiona prostujące (GZ) i ramię dynamiczne (ld). 



  RAPORT KOŃCOWY 35/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 68 

 

Wykres 24 Wykres ramion prostujących i ramion dynamicznych. 

Wnioski: 

• Na skutek dostania się wody na pokład łódź rybacka traci stateczność i ulega 

przechyleniu do kątów zalewania co prowadzi do utraty pływalności. 


