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Badanie poważnego wypadku kutra rybackiego WŁA 184 Helot 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 ustalenia 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 03 281, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 
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1. Fakty. 

W dniu 5 lipca 2019 r., po wyjściu z duńskiego portu Hvide Sande o godz. 06:001, w czasie 

żeglugi na łowisko na Morzu Północnym odległe od portu ok 35 Mm, kuter doznał nagłego  

i szybko pogłębiającego się przechyłu na prawą burtę. Po kilku minutach przechył był tak duży, 

że woda zaczęła wdzierać się do ładowni statku, a następnie do siłowni. Nastąpiło zatrzymanie 

się silnika głównego oraz utrata zasilania elektrycznego. Sześcioosobowa załoga statku nie była 

w stanie opanować przechyłu środkami jakimi dysponował kuter. Kapitan zadecydował  

o wezwaniu pomocy. Warunki pogodowe były korzystne.  

Wezwane służby ratownicze dostarczyły między innymi pompy spalinowe przy pomocy 

których udało się wypompować niewielką część wody i zmniejszyć nieznacznie przechył 

statku. Kuter przeholowano z dużym przechyłem do portu Hvide Sande. Po całkowitym 

wypompowaniu wody ze statku i ustawieniu go na równej stępce zakończono akcję ratowniczą.  

Kuter został poddany remontowi.  

2. Informacje ogólne 

 

Zdjęcie 1 – WŁA 184 – Helot, przy nabrzeżu  

 

                                                 
1 Czasy podane w czasie lokalnym (LT) 



  RAPORT TYMCZASOWY 65/19 

4 

 

 

 

2.1. Dane jednostki 

Nazwa WŁA -184 Helot 

Bandera Polska 

Rok budowy 1985 

Stocznia Stocznia Ustka 

Właściciel Gadus Sp. z o.o. 

Armator Gadus Sp. z o.o. 

Instytucja klasyfikacyjna PRS 

Typ Kuter rybacki 

Sygnał rozpoznawczy SPG 2663 

Pojemność brutto 259 

Moc maszyn [kW] 552 kW 

Długość [m] 26,46 

Szerokość [m] 4,00 

Materiał kadłuba Stal 

Minimalna obsada 7 osób 

 

2.2. Informacje o podróży statku  

Kuter po okresie remontu w polskiej stoczni przepłynął do duńskiego portu Hvide Sande. Po 

przygotowaniu do połowów wypłynął na łowisko na Morze Północne z zamiarem połowu 

krabów. Po dwóch godzinach żeglugi nastąpił głęboki przechył na prawą burtę. Pomimo 

kilkugodzinnych wysiłków w wypompowaniu wody nie udało się w sposób znaczący 

wyprostować jednostki. Załoga została ewakuowana na jednostkę duńską SAR  KYST FRB15. 
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Ze statku ratowniczego SAR bandery duńskiej EMILI ROBIN podano hol na praktycznie 

leżącą na burcie jednostkę i po pięciu godzinach holowania zacumowano w porcie Hvide 

Sande. 

Załoga statku liczyła 6 osób, wszyscy członkowie załogi byli narodowości polskiej. 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj:     poważny wypadek 

Data i czas:     5 lipca 2019 r. ok. godz.08:00 

Pozycja zdarzenia:    φ = 55°52,2’ N   λ = 007°22,7’ E 

Rejon geograficzny:   Morze Północne 

Charakter akwenu:    wody morskie 

Pogoda:   wiatr W 5, stan morza 3-4 (martwa fala), temp. 

powietrza + 13°C  

Stan eksploatacyjny jednostki: w drodze na łowisko 

Skutki wypadku dla ludzi:   ewakuacja ze statku 

Skutki wypadku dla statku:   zalanie jednostki wodą, konieczny remont 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podmioty zaangażowane: SAR – służby duńskie, statek EEMS SOLAR 

(bandera holenderska) 

Użyte środki Śmigłowiec ratowniczy, statek ratowniczy SAR – 

Emile Robin (bandera duńska), szybka łódź 

ratownicza SAR – KYST FRB15 (bandera 

duńska) 

Szybkość reakcji, działania służb 

ratowniczych: 

Niezwłocznie po przekazaniu wezwania pomocy 

od kapitana statku do radiowej stacji brzegowej  

Lyngby Radio. 
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Zdjęcie 2 – Statek ratowniczy EMILE ROBIN  przy nabrzeżu w Hvide Sande 

3. Opis okoliczności wypadku 

W dniu 5 lipca 2019 r., po przygotowaniach do wyjścia w morze, które miały miejsce około 

godz. 06.00, kuter HELOT WŁA-184 wypłynął z duńskiego portu Hvide Sande na odległe  

o około 35 mil morskich łowisko, z zamiarem połowu kraba na Morzu Północnym u zachodnich 

wybrzeży Danii. Kuter kilka tygodni wcześniej przeszedł remont. Odbywał pierwszy rejs na 

połów krabów po remoncie. Obsada statku liczyła 6 członków załogi. Na pokładzie ochronnym 

w części rufowej oraz na prawej burcie wzdłuż nadbudówki znajdowały się klatki na kraby  

w dużej liczbie (ok.1000 szt.) każda o wadze około 30 [kG]. W części rufowej na pokładzie 

głównym (poniżej pokładu ochronnego), na prawej burcie znajdowała się chłodnia, w której 

przechowywano około 7 [T] przynęty na kraby. Zbiorniki paliwowe nie były zapełnione  

w 100 %. 

Na wyjście w morze kuter miał przechył na prawą burtę wskutek niesymetrycznego stanu 

załadowania. Podróż morska odbywała się w stosunkowo dobrych warunkach 

atmosferycznych.  Kuter płynął bokiem do fali nadchodzącej z prawej burty, zachowując się na 

niej „stabilnie”. Po ponad 2 godzinach rejsu, w trakcie napełniania wodą zaburtową zbiornika 

ładunkowego na prawej burcie kuter doznał nagłego, szybko pogłębiającego się przechyłu. 

Kapitan statku zaobserwował za pomocą kamery monitoringu, znajdującej się w ładowni, 

„fontannę” wody tryskającą cyklicznie ze szczelin spod niedokręconej szczelnie klapy na 
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przednim zbiorniku ładunkowym, na prawej burcie. Dokonano zmiany kursu na falę. Przechył 

jednostki szybko się pogłębiał. Prawdopodobnie po kilku minutach, przechył statku był na tyle 

duży, że woda zaburtowa zaczęła dostawać się do siłowni. Zatrzymał się silnik główny, 

nastąpiła utrata energii elektrycznej. Kapitan stwierdził, iż nie uda się opanować przechyłu za 

pomocą środków, którymi dysponuje jednostka.  

 

Zdjęcie 3 – Zdjęcie kutra WŁA-184 Helot z pokładu śmigłowca ratowniczego. Na pokładzie 

ochronnym widoczne klatki na kraby. Klatki zamocowane wzdłuż nadbudówki po prawej burcie 

niewidoczne, pod wodą. Na pokładzie dziobowym w żółtych kombinezonach załoga 

uruchamiająca dostarczone przez śmigłowiec pompy. 

Około godz. 08:50 kapitan statku zgłosił się z prośbą o pomoc poprzez stację brzegową Lyngby 

Radio. 

Śmigłowiec duńskiego SAR’u dostarczył na statek dwie pompy wodne oraz zasobniki  

z paliwem. O godz. 09:55 do asysty podpłynął statek EEMS SOLAR, bandery holenderskiej, 

który odpowiedział na wezwanie o pomoc i pozostał w pobliżu do czasu podania holu na statek 

ratowniczy. O godz. 10:20 z portu Hvide Sande wypłynęły dwie jednostki ratownicze; szybka 

łódź ratownicza KNYST FRB15 oraz statek ratowniczy EMILY ROBIN. Pierwsza z nich 

dotarła do starającego się wypompować z zalanych pomieszczeń wodę statku rybackiego 

WŁA-184 Helot o godz. 11:30, natomiast druga jednostka ratownicza EMILY ROBIN 

dopłynęła o godz. 12:30. Ponieważ  kilkugodzinne starania załogi statku rybackiego 

odpompowania wody nie powiodły się i kuter w dalszym ciągu pozostawał w silnym przechyle 

zapadła decyzja o opuszczeniu statku. Około godz. 14:00 załoga przeszła na szybką łódź 

ratowniczą, a następnie została przetransportowana na statek ratowniczy. Statek EEMS 

SOLAR został zwolniony z asysty. Po krótkiej naradzie na statku ratowniczym kapitan statku 
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ratowniczego zgodził się na prośbą polskiego kapitana na podanie holu na przechylony o ponad 

50 ° na prawą burtę polski statek i próbę przeholowania go do portu w Hvide Sande.  

 

 

Zdjęcie 4 – Widoczny przechył statku z jakim był holowany do portu w Hvide Sande 

Po ponad 5-cio godzinnym holowaniu udało się doholować kuter do portu i zacumować  

w pobliżu wyznaczonego nabrzeża.  
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Zdjęcie 5 – WŁA 184 – Helot po wprowadzeniu do portu w Hvide Sande 

Zastęp ratowniczy lokalnej straży pożarnej pomógł wypompować wodę. Wcześniej jednak 

nurek sprawdził zalane pomieszczenia i nie stwierdził nieszczelności. 

 

 

Zdjęcie 6 – Zastęp staży pożarnej wypompowujący wodę z wnętrza statku 
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Po całkowitym wypompowaniu wody z pomieszczeń statku i postawieniu go na równej stępce 

rozpoczęto osuszane pomieszczeń.  

Po dokonaniu napraw i remoncie kuter powrócił do eksploatacji w sierpniu 2019 r. 

4. Wstępna analiza. 

Załadowanie na pokład ochronny i pokład nadbudówki (na prawej burcie) klatek na kraby  

w znacznym stopniu zmniejszyło stateczność statku w rozumieniu zdolności do 

przeciwstawienia się momentom przechylającym. Statek nie spełniał wymagań 

statecznościowych określonych w „Informacji o stateczności dla kapitana” i między innymi  

z tego powodu był niezdatny do żeglugi. Zalewanie nieszczelnego zbiornika ładunkowego z 

prawej burty stało się przyczyną niebezpiecznego przechyłu na prawą burtę. 

Dodatkowo Komisja stwierdziła, że statek był niewłaściwie obsadzony załogą oraz że na statku 

zostały dokonane zmiany konstrukcyjne niezgodne z dokumentacją otrzymaną od klasyfikatora 

statku, Polskiego Rejestru Statków. W związku z analizą posiadanej dokumentacji  

i kontynuowaniem badania, Komisja przewiduje zakończenie pracy i sporządzenie raportu 

końcowego w październiku 2020 r. 
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6. Źródła informacji. 

Powiadomienie o wypadku. 

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

Opinia ekspercka wykonana przez dr. inż. Zbigniewa Szozdę. 
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7. Skład zespołu. 

Kierujący zespołem – Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM 

Członek zespołu – Tadeusz Wojtasik – Przewodniczący PKBWM 

8. Przewidywany termin. 

Komisja planuje sporządzenie raportu końcowego do dnia 31 października 2020 r. 


