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Badanie poważnego wypadku kutra rybackiego KOŁ 212 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 21 października 2019 r. około godz.07:30 w trakcie trałowania na obszarze Zatoki 

Pomorskiej [Rysunek nr 1], mechanik kutra rybackiego KOŁ 212 zauważył, że maszynownia 

zalewana jest wodą. Poinformował o tym szypra, który zadecydował o zaprzestaniu trałowania 

i wybraniu sieci na pokład oraz o umieszczeniu przenośnej elektrycznej pompy w maszynowni 

w celu wypompowania wody. 

 

Rysunek nr 1. Trasa połowów kutra KOŁ 212 w dniach 19 – 21 października 2019. 

Wydajność pompy była zbyt niska, aby opanować napływ wody, co powodowało stopniowe 

zalewanie jednostki. Około godz. 08:30 zalany został silnik i jednostka utraciła napęd. 

Następnie w wyniku zalania prądnicy nastąpił zanik prądu i zatrzymanie się pompy 

wypompowującej wodę. O zaistniałej sytuacji szyper powiadomił przez UKF na kanale 16 

brzegową stację radiową Witowo Radio i znajdujący się w rejonie zdarzenia kuter KOŁ 196. 

Po około godzinie na miejsce zdarzenia dotarł statek ratowniczy Cyklon i śmigłowiec 

poszukiwawczo – ratowniczy, który podjął całą załogę kutra. Po uzgodnieniu z MRCK, załoga 

statku ratowniczego Cyklon przetransportowała dwóch członków załogi KOŁ 196 na kuter 

KOŁ 212, podano również pompę ze statku Cyklon. 

Około godz. 12:00 kuter KOŁ 196  w asyście statku ratowniczego rozpoczął holowanie 

KOŁ  212 do portu. O godz. 19:45 oba kutry zacumowały w Kołobrzegu. 
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2. Informacje ogólne. 

2.1. Dane statku. 

Nazwa statku:  KOŁ 212 

Bandera:  Polska 

Właściciel:  Spółka jawna 

Armator:  Spółka jawna 

Instytucja klasyfikacyjna:  PRS 

Typ statku:  kuter rybacki 

Sygnał rozpoznawczy:  SPG 2222 

Nr identyfikacyjny IMO:  --- 

Pojemność brutto [GT[:  39.00 

Rok budowy:  1960 

Moc maszyn [kW]:  247  

Szerokość [m]:  5.20 

Długość całkowita [m]: 18.54 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub: stal 

Minimalna obsada załogowa: 3 

Typ rejestratora VDR (S-VDR): brak 

2.2. Informacje o podróży statku. 

Wyjście na połów. 

Port wyjścia/port przeznaczenia: Kołobrzeg. 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku: poważny wypadek 

Data i czas zdarzenia: 21 października 2019 r. godz. 08:30 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia: φ 54°24’N λ 014°48’E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia: Morze Bałtyckie – Zatoka Pomorska 

Charakter akwenu: pełne morze 

Pogoda w trakcie zdarzenia: wiatr NE 3-4°B, stan morza 2-3 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: w drodze 
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Miejsce wypadku na statku: pomieszczenie maszynowni 

Skutki wypadku: ewakuacja członków załogi, zalanie 

maszynowni. 

 

Zdjęcie nr 1Kuter rybacki KOŁ 212 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podmioty zaangażowane: SAR, Marynarka Wojenna 

Użyte środki: statek ratowniczy typu SAR 1500 

Cyklon i Szkwał, śmigłowiec 

poszukiwawczo – ratowniczy 

W - 3WARM Anakonda  

Szybkość reakcji, działania służb ratowniczych: Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia 

od załogi KOŁ 212 do radiowej stacji 

brzegowej Witowo Radio. 



  RAPORT UPROSZCZONY 123/19 

 

 

www.pkbwm.gov.pl 5 

3. Opis okoliczności wypadku  

W dniu 19 października 2019 r. o godz. 16:36 kuter rybacki KOŁ 212 wypłynął na połów 

z portu Kołobrzeg. Wybrano łowiska Kołobrzesko – Darłowskie i Bornholmskie S [Rysunek 

nr 2]. Załogę jednostki stanowiły cztery osoby (szyper, starszy rybak, mechanik oraz kucharz 

z uprawnieniami rybaka). 

 

Rysunek nr 2. Obszar prowadzenia połowów (Rybacka siatka kwadratów). 

W dniu 21 października około godz. 07:30 w trakcie trałowania mechanik zauważył, 

że maszynownia zalewana jest wodą. Starszy rybak i kucharz znajdowali się w tym czasie 

w ładowni i porządkowali złowioną rybę. Szyper jednostki zadecydował o zaprzestaniu 

trałowania i wybraniu sieci na pokład. Jednocześnie w maszynowni umieszczono przenośną 

pompę elektryczną do wypompowania wody z maszynowni. Wydajność pompy była zbyt 

niska, aby opanować napływ wody, która stopniowo zalewała jednostkę. Zalaniu uległ 

przedział maszynowni i kubryk. Wysoki poziom wody spowodował zalanie silnika i utratę 

napędu. O godz. 08:24 szyper jednostki podjął decyzję o wezwaniu pomocy na kanale 16 UKF. 

O godz. 08:25 brzegowa stacja radiowa Witowo Radio przekazała informację do Morskiego 

Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego o jednostce KOŁ 212, że jednostka nabiera wody 

i potrzebuje pomocy. O zaistniałej sytuacji, szyper jednostki poinformował również znajdujący 

się w pobliżu kuter KOŁ 196.  
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Zdjęcie nr 2. Statek ratowniczy Cyklon 

O godz. 08:26 szyper zalewanej jednostki poinformował na kanale 16 UKF, ze woda 

najprawdopodobniej wlewa się wałem do maszynowni. 

O godz. 08:34 z Dziwnowa wyszedł statek ratowniczy Cyklon [Zdjęcie nr 2], a około 10 minut 

później z Darłowa wystartował śmigłowiec poszukiwawczo – ratowniczy Anakonda [Zdjęcie 

nr 3].  

 
Zdjęcie nr 3. Śmigłowiec poszukiwawczo - ratowniczy Anakonda.  

O godz. 08:54 załoga statku ratowniczego nawiązała łączność z załoga kutra KOŁ 212 i wydala 

polecenie ubrania się w kombinezony ratunkowe i przygotowanie tratwy  ratunkowej. 

Napływ wody nie ustawał. 
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O godz. 09:20 śmigłowiec był na miejscu zdarzenia i rozpoczęto ewakuację załogi z kutra 

[Zdjęcie nr 4]. 

 

Zdjęcie nr 4. Akcja ratowania załogi KOŁ 212 przez załogę śmigłowca Anakonda. 

O godz. 09:38 podjęto całą załogę i przetransportowano do Darłowa. Żaden z ewakuowanych 

załogantów nie wymagał pomocy medycznej. 

O godz. 09:42 statek ratowniczy Cyklon przybył na miejsce zdarzenia. Ratownicy bez 

wchodzenia na pokład opuszczonej jednostki przeprowadzili oględziny zalanej jednostki 

i akwenu zdarzenia pod kątem rozlewu olejowego. Stwierdzono powolne nabieranie wody 

i brak rozlewu olejowego.  

O godz. 10:38, po uzgodnieniu z MRCK, z asystą statku ratowniczego przetransportowano 

jednego z członków załogi kutra KOŁ 196 na opuszczoną jednostkę KOŁ 212. Podano również 

pompę ze statku Cyklon. 

Przetransportowany rybak po oględzinach KOŁ 212 stwierdził zalanie maszynowni i silnika 

wodą zaolejoną i zalanie kubryka na wysokość ok 40 cm wodą czystą. Ładownia była sucha. 

Po niecałej godzinie przetransportowano drugiego członka załogi KOŁ 196 na KOŁ 212. 

Około godz. 12:10, po uzyskaniu zgody MRCK kuter KOŁ 196 rozpoczął holowanie jednostki 

KOŁ 212; w asyście pozostawał statek ratowniczy [Zdjęcie nr 5]. 

21 października o godz. 19:45 oba kutry zacumowały bezpiecznie w porcie Kołobrzeg. 
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Zdjęcie nr 5. Akcja holowania KOŁ 212 przez KOŁ 196 z asystą statku ratowniczego Cyklon. 

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

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

W trakcie  prowadzonego  badania Komisja  ustaliła, że kuter rybacki  został  poddany 

przeglądowi  technicznemu przez PRS zgodnie  z  zasadami  klasyfikacji  i budowy małych 

statków morskich,  miesiąc przed  wypadkiem. Klasyfikator  nie  miał zastrzeżeń co do stanu 

technicznego jednostki. 

 

Zdjęcie nr 6. Bezpośrednia przyczyna awarii na kutrze KOŁ 212.  
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4.1. Czynniki mechaniczne 

Dokonując oględzin kutra rybackiego KOŁ 212 jednoznacznie stwierdzono, że przyczyną 

zaistnienia badanego wypadku było rozłączenie się gumowej złączki –(gumowa rura 

z metalowymi zaciskami), która łączyła rurę odprowadzającą wodę z chłodnicy olejowej za 

burtę [Zdjęcie nr 6]. Silnik pracując napędzał pompę, która pompowała wodę do chłodnicy. 

Przez to że złączka zsunęła się, woda morska z chłodnicy oleju nie wylewała się za burtę tylko 

zalewała maszynownię. 

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

Załoga nie wyłączyła silnika, nie zakręciła kingstonów, nie zdiagnozowała przyczyny awarii. 

Dowodzący jednostką nie posiadał doświadczenia na stanowisku  szypra, gdyż był to jego 

pierwszy rejs na kutrze KOŁ 212 w funkcji dowodzącego. 

4.3. Czynniki organizacyjne 

Kuter KOŁ 212 stał się własnością nowego armatora 3 tygodnie przed wypadkiem. Stan 

techniczny jednostki został uznany za dobry na podstawie aktualnych dokumentów jednostki 

i ostatniego przeglądu klasyfikatora. Załoga kutra nie zdążyła zapoznać się dokładnie 

z właściwym stanem technicznym i szczegółową budową jednostki. 

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

na zaistnienie wypadku morskiego 

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

Widzialność i warunki pogodowe były dobre. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Badanie przyczyn wypadku morskiego w wyniku, którego doszło do częściowego zalania kutra 

rybackiego KOŁ 212 prowadzone było na podstawie wysłuchań członków załogi jednostki, 

którzy uczestniczyli w zdarzeniu, wysłuchaniu armatora oraz na podstawie sprawozdań 

i raportów otrzymanych od służb ratunkowych i operatora radiokomunikacji. 
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W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, ze bezpośrednią przyczyną zalania 

kutra była awaria mechaniczna polegająca na rozłączeniu się elastycznej złączki, która łączyła 

rurę odprowadzającą wodę z chłodnicy olejowej za burtę. Nadepnięcie przez załoganta lub inny 

nacisk ( np. skrzynka z ładunkiem) najprawdopodobniej spowodowały rozłączenie gumowego 

elementu. Silnik pracując napędzał pompę, która pompowała wodę do chłodnicy. 

Rozszczelnienie wylotowego przewodu wody chłodzącej powodowało zalewanie maszynowni. 

Krótki staż pracy na jednostce a co za tym idzie brak doświadczenia i znajomości 

eksploatacyjnej jednostki, spowodowały, że dowodzący bez ustalenia przyczyny awarii podjął 

decyzję o ewakuacji załogi i opuszczeniu kutra. W trakcie zdarzenia załoga nie zdiagnozowała 

przyczyny awarii. 
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