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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 (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.
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Komisja
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Morskich

nie

rozstrzyga

w prowadzonym przez siebie badaniu o winie lub odpowiedzialności osób
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odpowiedzialności

za

spowodowanie wypadku, którego raport dotyczy (art. 40 ust. 2 ustawy o PKBWM).
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1. Fakty
W dniu 5 lipca 2019 r., po wyjściu z duńskiego portu Hvide Sande o godz. 06:00 , w czasie
żeglugi na łowisko na Morzu Północnym odległe od portu ok 35 Mm, kuter rybacki WŁA 184
Helot 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 w porcie Hvide Sande.
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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

www.pkbwm.gov.pl
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2.2. Informacje o podróży kutra
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.
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 eksploat. jednostki:

w drodze na łowisko

Skutki wypadku dla ludzi:

ewakuacja ze statku

Skutki wypadku dla statku: zalanie jednostki wodą, konieczny remont

www.pkbwm.gov.pl
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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

Niezwłocznie po przekazaniu wezwania pomocy od

służb ratowniczych:

kapitana statku do radiowej stacji brzegowej Lyngby
Radio.

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

www.pkbwm.gov.pl
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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 krabów 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.). 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
grodzi zbiornika ładunkowego, na prawej burcie. Dokonano zmiany kursu na falę. Przechył
jednostki szybko się pogłębiał. 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.

www.pkbwm.gov.pl
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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
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.

www.pkbwm.gov.pl
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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.

Zdjęcie 5 – WŁA 184 – Helot po wprowadzeniu do portu w Hvide Sande

www.pkbwm.gov.pl
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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
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.

www.pkbwm.gov.pl
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu
morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Komisja ustaliła, że nie ma przesłanek, które mogłyby wskazywać na to, że uszkodzenie
poszycia kadłuba i zatopienie wodą zaburtową przedziału wodoszczelnego mogło być
przyczyną przechyłu grożącego przewróceniem kutra. stateczności. Częściowe zatopienie
przedziału maszynowego, i innych pomieszczeń które miało miejsce w trakcie zdarzenia było
skutkiem, a nie przyczyną nadmiernego przechyłu.
4.1.

Czynniki mechaniczne

Konstrukcja zbiorników wraz z systemem gromadzenia połowionych krabów ulegała wcześniej
kilkakrotnym zmianom i modyfikacjom. Ostatecznie pozostała możliwość gromadzenia ułowu
jedynie w zbiornikach oznaczonych na rysunku nr 11 (zbiorniki 3 i 4 – po prawej burcie).
W zbiorniku o numerze 2 (po lewej burcie) nie gromadzono ułowu ze względu na problem
z transportem połowionych krabów z pokładu głównego do zbiornika.
Do transportu połowionych krabów wykorzystywano rury zsypowe prowadzące z pokładu
głównego, których wloty znajdowały się po prawej burcie na pokładzie głównym (miejsce
oznaczono na rysunku nr 7).
Poławiane kraby sortowano na stole stojącym na pokładzie, w bezpośredniej bliskości do
otworów zsypowych a następnie były one kierowane do rynien, którymi po zsunięciu się do
otworów zsypowych poprzez rury trafiały do wyznaczonych zbiorników.
Problemy techniczne z możliwością przesuwania rynien i stołu do sortowania krabów
powodowały, że nie zamknięto klap otworów rur zsypowych przed wyjściem w morze. Dopiero
po przechyleniu się jednostki i stwierdzeniu, że poprzez niezamknięte otwory rur spustowych
do zbiorników wlewa się woda zaburtowa, usunięto z trudem stół do segregowania krabów
wraz z rynnami i zamknięto klapy otworów.
Jednocześnie woda wydobywająca się spod klap bocznych w grodziach zbiorników do
pomieszczenia ładowni nie została wypompowana ze względu na problemy z zasilaniem
pompy zainstalowanej w tym celu w czasie ostatniego remontu stoczniowego.
W czasie silnego przechyłu statku zalane również zostało pomieszczenie maszynki sterowej
spowodowane nieszczelnością pokrywy wejściowej do maszynki sterowej.

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie 7 – Pokrywa wejścia do pomieszczenia maszynki sterowej
Dostęp do klapy ograniczony był zasuwaną klapą na pokładzie głównym której nie udało się
całkowicie odsunąć nawet przy wykorzystaniu dodatkowych narzędzi w czasie pobytu członka
Komisji na pokładzie kutra.

Zdjęcie 8 – pokrywa na pokładzie głównym ponad klapą wejściową do pomieszczenia
maszynki sterowej

www.pkbwm.gov.pl
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W celu ustalenia powstania niebezpiecznego przechyłu kutra Komisja podjęła próbę określenia
domniemanego stanu załadowania statku HELOT WŁA-184 w trakcie podróży na łowisko,
przed rozpoczęciem napełniania zbiornika ładunkowego na prawej burcie. Przy obliczeniach
wykorzystano dane zawarte w Informacji o stateczności dla kapitana oraz informacje
przekazane przez załogę.
W tym celu odpowiednio zmodyfikowano stan załadowania nr 5 z Informacji o stateczności
dla kapitana. Modyfikacja ta opisana jest na początku Rozdziału 5.1.1. Stwierdzono, że
domniemany stan załadowania charakteryzuje się bardzo słabą statecznością. Podstawową
przyczyną słabej stateczności statku był załadunek znacznej liczby klatek na kraby na pokładzie
ochronnym i pokładzie nadbudówki wzdłuż sterówki co zostało uwidocznione na zdjęciu nr.3.
W celu ustalenia znaczenia pojęć: pokład główny, pokład ochronny i pokład nadbudówki w
niniejszym raporcie zaprezentowano poniższy rysunek który objaśnia położenie tych
pokładów.

Rys. 1 Definicja pokładów: ochronnego, nadbudówki, głównego
4.1.1. Domniemany stan załadowania kutra przed rozpoczęciem zalewania
zbiornika ładunkowego oraz stateczność w tym stanie załadowania
Poniżej przedstawiono opracowanie domniemanego stanu załadowania kutra przed
rozpoczęciem zalewania zbiornika ładunkowego oraz odpowiadającą mu krzywą ramion
prostujących GZ(φ). Stan ten został określony na podstawie danych zaczerpniętych
z Informacji o stateczności dla kapitana i informacji uzyskanych od załogi. W pierwszej
kolejności obliczono wypór statku D i poprzeczną oraz pionową współrzędną środka ciężkości:
YG, KG.

www.pkbwm.gov.pl
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Jako stan wyjściowy przyjęto do obliczeń stan załadowania nr 5 z Informacji o
stateczności dla kapitana, który zakłada stan zapasów w ilości 50 %.

Stan ten został

zmodyfikowany o dane, które zostały określone na podstawie dostępnych informacji
(wyjaśnienia załogi) i poczynionych założeń:



Statek miał około 50 % zapasów, w tym także paliwa.
Statek w stanie załadowania pływał z przechyłem na prawą burtę, określonym
na 4-5 stopni.
 Na statku znajdowała się znaczna liczba klatek na kraby umieszczonych na
pokładzie ochronnym w części rufowej oraz na pokładzie nadbudówki wzdłuż
sterówki na prawej burcie (zdjęcie nr.3).
 W chłodni na pokładzie głównym na prawej burcie znajdowało się 7 [T]
przynęty na kraby.
 Obsadę statku stanowiło 6 członków załogi.
 Liny, sprzęt połowowy itp. – przyjęto zgodnie ze stanem załadowania nr 2 z
Informacji o stateczności dla kapitana.
Biorąc pod uwagę powierzchnię zajmowaną przez jedną klatkę na kraby (przyjęto 0,36 [m2])
oraz dostępną powierzchnię pokładu ochronnego oraz zakładając, że klatki były składowane w
3-4 warstwach stwierdzono, że możliwym jest, aby łącznie na pokładzie ochronnym w części
rufowej i na pokładzie nadbudówki na prawej burcie wzdłuż sterówki zmieściło się około 1000
klatek na kraby. Rozłożone być mogły według następującej proporcji:
- 870 klatek na pokładzie ochronnym;
- 130 klatek na pokładzie nadbudówki wzdłuż sterówki na prawej burcie.
Po przyjęciu w/w założeń domniemany stan załadowania przed rozpoczęciem napełniania
zbiornika ładunkowego na prawej burcie opisany jest w Tabeli 1
P [T]

P*Y [Tm]

P*Z [Tm]

FSM [Tm]

323,75

0,000

3,610

0,00

1168,74

0,00

paliwo zb 1+2

1,79

0,000

1,010

0,00

1,81

9,44

paliwo zb 3 LB

12,59

-1,950

0,810

-24,55

10,20

0,00

paliwo zb 3 PB

5,10

1,950

0,400

9,95

2,04

11,68

paliwo zb 5+6 rufa

1,56

0,000

3,670

0,00

5,73

3,62

paliwo zb 7 ściekowy

0,30

1,960

1,040

0,59

0,31

0,00

paliwo zb 8 rozchodowy

1,03

3,350

3,440

3,45

3,54

0,00

paliwo zb 9 rozchodowy

1,23

3,280

3,530

4,03

4,34

0,00

olej zb 10

1,32

-3,220

3,530

-4,25

4,66

0,00

olej zb 11

0,65

2,400

1,070

1,56

0,70

0,00

olej zb 12

1,58

0,000

3,420

0,00

5,40

0,00

woda sł. zb 13 L+P

6,70

0,000

3,150

0,00

21,11

4,86

ścieki zb 14

1,30

-1,960

1,470

-2,55

1,91

0,00

ścieki zb 15

0,15

1,710

1,150

0,26

0,17

0,00

Statek pusty

www.pkbwm.gov.pl
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ścieki zb 16

0,68

-2,530

1,070

-1,72

0,73

0,00

Załoga

0,60

0,000

5,100

0,00

3,06

0,00

prowiant

0,40

0,000

7,700

0,00

3,08

0,00

klatki rufa

26,10

0,000

6,730

0,00

175,65

0,00

3,90

2,900

6,730

11,31

26,25

0,00

21,69

0,000

2,300

0,00

49,89

0,00

przynęta

7,00

2,500

4,500

17,50

31,50

0,00

Zb. Ładunkowy PB

0,00

2,670

2,850

0,00

0,00

0,00

Zb. Ładunkowy PB z klapą

0,00

2,620

2,850

0,00

0,00

0,00

woda w siłowni

0,00

2,000

0,500

0,00

0,00

0,00

419,42

0,037

3,697

15,58

1520,81

29,60

klatki wzdłuż nadbudówki
liny, sprzęt w ładowni

RAZEM

Tabela 1 Specyfikacja domniemanego stanu załadowania.
Podsumowując

można

stwierdzić,

że

domniemany,

wyjściowy do

analizy

statecznościowej stan załadowania – w trakcie podróży na łowisko przed rozpoczęciem
napełniania wodą zaburtową zbiornika ładunkowego – mógł mieć następujące parametry:




Wypór statku D = 419,42 [T].
Odległość środka ciężkości od płaszczyzny symetrii YG = 0.037 [m] (na prawą burtę).
∑ 𝐹𝑆𝑀
29,6
Poprawka na swobodne powierzchnie cieczy: 𝑑𝐺𝑀 =
=
= 0,071 [𝑚]



Wzniesienie środka ciężkości (z uwzględnieniem poprawki na swobodne
powierzchnie cieczy) KG = 3,697 [m].
Ze względu na przechył statku na prawą burtę (4 do 5 stopni), o którym informowali

𝐷

419,42

świadkowie, nie obliczono początkowej wysokości metacentrycznej, która jest parametrem
statecznościowym definiowanym przy założeniu, że statek pływa bez przechyłu.
Należy nadmienić, że niewielkie zmiany w składnikach stanu załadowania w zakresie
zapasów, np. przyjęcie innej kombinacji zapełnienia zbiorników paliwowych, olejowych,
ściekowych itp., nieznacznie zmienia stateczność statku opisaną krzywą ramion prostujących
pokazaną na Rysunku 4. Krzywa ta przy innej, jednakże znajdującej się w granicach
eksploatacyjnych kombinacji zapełnienia zbiorników, prowadzić będzie do tych samych
wniosków, jakie zostały podane poniżej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na
stateczność statku są klatki na kraby rozmieszczone w znacznej liczbie na pokładzie ochronnym
i pokładzie nadbudówki wzdłuż prawej burty. Kombinacja zapełnienia zbiorników z zapasami
została tak dobrana, aby obliczony kąt przechyłu statku w tym stanie załadowania odpowiadał
przechyłowi, o którym wspominali członkowie załogi w trakcie składania wyjaśnień – między
4 a 5 stopni.
Krzywa ramion prostujących GZ(φ) obliczona została powszechnie stosowanym
w praktyce wzorem:
www.pkbwm.gov.pl
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𝐺𝑍(𝜑) = 𝐿𝑘 − 𝐾𝐺 ∙ sin 𝜑 − 𝑌𝐺 ∙ cos 𝜑
gdzie:
LK – ramię stateczności kształtu odczytane z pantokaren zamieszczonych
w Informacji o stateczności dla kapitana;
YG, KG – współrzędne środka ciężkości statku, odpowiednio poprzeczna
i pionowa, określone na podstawie tabel opisujących stan załadowania.
Ramiona stateczności kształtu LK przyjęto zgodnie z dokumentacją statku dla obliczonego
wyporu. Tabela 2 pokazuje wykonane obliczenia dla domniemanego stanu załadowania,
określonego w Tabeli 1.
ϕ [°]
LK [m]
GZ(ϕ) [m]

0
0,000
-0,037

10
0,730
0,052

20
1,358
0,059

30
1,939
0,059

40
2,486
0,082

50
2,903
0,048

60
3,167
-0,053

Tabela 2 Obliczanie wartości ramion prostujących w domniemanym stanie załadowania
Wynik obliczeń zobrazowany jest na wykresie umieszczonym na Rysunku 2.

Rys. 2 Krzywa ramion prostujących w domniemanym stanie załadowania.
Na osi pionowej ramiona prostujące GZ [m], na osi poziomej kąt przechyłu φ [°].
W domniemanym stanie załadowania krzywa ramion prostujących, a tym samym
stateczność statku, charakteryzuje się następującymi właściwościami:


Ramiona prostujące w całym zakresie stateczności osiągają bardzo małe
wartości, wręcz nieakceptowalne z punktu widzenia bezpieczeństwa statku.
Spowodowane jest to podniesieniem się środka ciężkości statku po załadowaniu

www.pkbwm.gov.pl
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na pokład ochronny znacznej liczby klatek na kraby. Zgodnie z przepisami
wartości ramion prostujących powinny przekroczyć 0,20 [m]. Na rysunku
widać, że są one o ponad połowę mniejsze.


Przebieg krzywej ramion prostujących wskazuje na stały przechył statku
w granicach 4-5 stopni na prawą burtę, co odpowiada informacji uzyskanej od
świadków zdarzenia i uwiarygodnia domniemany stan załadowania.



W tym stanie załadowania statek nie spełnia wymagań statecznościowych
określonych w Informacji o stateczności dla kapitana 1 i z tego względu należy
stwierdzić, że w podróży w dniu 5 lipca 2019 roku statek był eksploatowany
niezgodnie z przepisami – wyszedł w morze w stanie niezdatnym do żeglugi.



Przebieg krzywej ramion prostujących w zakresie kątów od około 12 stopni do
około 30 stopni tłumaczy przyczynę szybkiego, niemożliwego do opanowania,
wzrostu przechyłu statku. W tym zakresie kątów przechyłu ramiona prostujące
mają mniej więcej te same wartości 2, co oznacza, że zwiększanie się przechyłu
statku nie powoduje zwiększania się ramion prostujących – statek nie reaguje
odpowiednim, rosnącym momentem prostującym na zwiększający się przechył.
W rozpatrywanym zakresie kątów przechyłu statek nie miał stateczności
w rozumieniu eksploatacyjnym. Przekroczenie przechyłu około 12 stopni,
spowodowane np. zapełnianiem zbiornika ładunkowego na prawej burcie,
prowadzi bezpośrednio i gwałtownie (w rozumieniu eksploatacyjnym) do
przechyłu około 30 stopni.

W Informacji o stateczności dla kapitana zakłada się przewóz klatek na kraby o łącznym
ciężarze 12,6 [T], w dwóch miejscach: pokład główny w części rufowej (PG) i ładownia (zob.
stan załadowania nr 1, str. 25).
P [T]

X [m]

Z [m]

PˑX [Tm]

PˑZ [Tm]

Rys .5 Fragment opisu stanu załadowania nr.1 z Informacji o stateczności dla kapitana

W szczególności chodzi o kryterium: „Maksymalne ramię stateczności statycznej, GZm, nie mniejsze niż
0,2 [m]” – str. 11 Informacji o stateczności dla kapitana.
2
Wynika to ze stanu załadowania i kształtu kadłuba.
1

www.pkbwm.gov.pl
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Przy rozmieszczeniu klatek na kraby zgodnie z Informacją o stateczności dla kapitana
(w rozumieniu ciężaru i umiejscowienia) oraz przy przyjęciu wszystkich pozostałych
składników stanu załadowania zgodnie z domniemanym stanem załadowania, krzywa ramion
prostujących ma prawidłowy przebieg (górna krzywa na rysunku nr 3). Przebieg ten zbliżony
jest do krzywych prezentowanych w Informacji o stateczności dla kapitana dla obliczeniowych
stanów załadowania.

0,30
0,20
0,10
0,00
0

10

20

30

40

50

60

70

-0,10
-0,20
-0,30

Rys. 3 Porównanie krzywych ramion prostujących w dwóch wariantach rozmieszczenia klatek
na kraby: krzywa górna – klatki umieszczone na pokładzie głównym i w ładowni zgodnie
z Informacją o stateczności dla kapitana; krzywa dolna – klatki umieszczone na pokładzie
ochronnym i pokładzie nadbudówki. Na osi pionowej ramiona prostujące GZ [m], na osi
poziomej kąt przechyłu φ [°].
Porównanie dwóch krzywych ramion prostujących, pokazanych na Rysunku 3, obrazuje jak
bardzo stateczność statku w domniemanym stanie załadowania, z klatkami na kraby na
pokładzie ochronnym, była zmniejszona (upośledzona) – maksymalna wartość ramienia
prostującego z klatkami na pokładzie ochronnym jest około trzy razy mniejsza niż
w przypadku rozmieszczenia klatek zgodnego z Informacją o stateczności dla kapitana. Statek
miał bardzo ograniczoną możliwość przeciwstawiania się momentom przechylającym,
w szczególności momentom przechylającym spowodowanym niesymetrycznym zapełnianiem
zbiorników ładunkowych wodą zaburtową w trakcie przygotowywania statku do połowu kraba.
Załadunek klatek na kraby na pokładzie ochronnym i pokładzie nadbudówki w znacznym
stopniu zmniejszył stateczność statku w rozumieniu zdolności do przeciwstawiania się
momentom przechylającym. Statek z klatkami na pokładzie ochronnym nie spełniał
wymagań statecznościowych określonych w Informacji o stateczności dla kapitana i z tego

www.pkbwm.gov.pl
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względu był niezdatny do żeglugi. W tym stanie załadowania statek nie powinien wychodzić
w morze. Załadunek klatek na pokład ochronny był przyczyną niebezpiecznego przechyłu po
przystąpieniu do zalewania zbiornika ładunkowego wodą zaburtową.
4.1.2. Stateczność kutra i przechył po zapełnieniu zbiornika ładunkowego na
prawej burcie w trakcie przygotowania statku do połowu
Z wyjaśnień kapitana wynika, że pierwszym symptomem niebezpiecznej sytuacji, po około
dwóch godzinach rejsu na łowisko, były „fontanny wody tryskającej po całym rancie klapy ze
zbiornika ładunkowego na prawej burcie” i gwałtownie powiększający się przechył na prawą
burtę. Kapitan zaobserwował tryskającą wodę spod klapy przedniego zbiornika ładunkowego
pełniąc wachtę za sterem i obserwując tę klapę za pomocą kamery umieszczonej w ładowni.
Sytuacja ta zobrazowana jest na Rysunku 4.

Rys. 4 Zapełnienie przedniego zbiornika ładunkowego na prawej burcie.
Tryskająca woda spod klapy zbiornika to dowód na to, że poziom wody w przednim zbiorniku
ładunkowym na prawej burcie przewyższał położenie klapy na ścianie tego zbiornika w takim
stopniu, że ciśnienie tej wody pozwalało na przedostawanie się jej na zewnątrz zbiornika przez

www.pkbwm.gov.pl
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niedokładnie dokręconą klapę. Niekoniecznie zbiornik ten musiał być w tym momencie
napełniony całkowicie.
Poniżej, w Tabeli 3, przedstawiono hipotetyczny stan załadowania, bazujący na domniemanym
stanie załadowania, przy którym zapełnienie przedniego zbiornika ładunkowego na prawej
burcie jest trochę większe niż połowa objętości tego zbiornika. Przyjęto ciężar wody w tym
zbiorniku 11 [T], co odpowiada zapełnieniu około 56 % objętości zbiornika. Współrzędnie
środka ciężkości wody w zbiorniku (poprzeczną i wertykalną) oszacowano na podstawie planu
ogólnego statku zamieszczonego w Informacji o stateczności dla kapitana.
P = 11 [T]; Y = 2,62 [m]; Z = 2,18 [m].

Statek pusty
paliwo zb 1+2
paliwo zb 3 LB
paliwo zb 3 PB
paliwo zb 5+6 rufa
paliwo zb 7 ściekowy
paliwo zb 8 rozchodowy
paliwo zb 9 rozchodowy
olej zb 10
olej zb 11
olej zb 12
woda sł. zb 13 L+P
ścieki zb 14
ścieki zb 15
ścieki zb 16
załoga
prowiant
klatki rufa
klatki wzdłuż nadbudówki
liny, sprzęt w ładowni
przynęta
Zb. Ładunkowy PB
Zb. Ładunkowy PB z klapą
woda w siłowni
RAZEM

P [T]
323,75
1,79
12,59
5,10
1,56
0,30
1,03
1,23
1,32
0,65
1,58
6,70
1,30
0,15
0,68
0,60
0,40
26,10
3,90
21,69
7,00
0,00
11,00
0,00
430,42

Y [m]
0,000
0,000
-1,950
1,950
0,000
1,960
3,350
3,280
-3,220
2,400
0,000
0,000
-1,960
1,710
-2,530
0,000
0,000
0,000
2,900
0,000
2,500
2,650
2,620
3,200
0,103

Z [m] P*Y [Tm] P*Z [Tm]
3,610
0,00 1168,74
1,010
0,00
1,81
0,810
-24,55
10,20
0,400
9,95
2,04
3,670
0,00
5,73
1,040
0,59
0,31
3,440
3,45
3,54
3,530
4,03
4,34
3,530
-4,25
4,66
1,070
1,56
0,70
3,420
0,00
5,40
3,150
0,00
21,11
1,470
-2,55
1,91
1,150
0,26
0,17
1,070
-1,72
0,73
5,100
0,00
3,06
7,700
0,00
3,08
6,730
0,00
175,65
6,730
11,31
26,25
2,300
0,00
49,89
4,500
17,50
31,50
2,850
0,00
0,00
2,180
28,82
23,98
0,700
0,00
0,00
3,669
44,40 1544,79

FSM
[Tm]
0,00
9,44
0,00
11,68
3,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,76
0,00
0,00
34,36

Tabela 3 Wyjściowy stan załadowania z woda w zbiorniku ładunkowym PB

www.pkbwm.gov.pl

19

RAPORT KOŃCOWY 65/19

Ten stan załadowania (domniemany z dodatkową wodą w przednim zbiorniku ładunkowym
na prawej burcie) charakteryzuje się następującymi parametrami:


Wypór statku D = 430,42 [T].



Odległość środka ciężkości od płaszczyzny symetrii YG = 0.037 [m] (na prawą burtę).



Poprawka na swobodne powierzchnie cieczy: 𝑑𝐺𝑀 =



Wzniesienie środka ciężkości (z uwzględnieniem poprawki na swobodne

∑ 𝐹𝑆𝑀
𝐷

29,6

= 419,42 = 0,071 [𝑚]

powierzchnie cieczy) KG = 3,669 [m].
Krzywa ramion prostujących odpowiadająca temu stanowi załadowania pokazana jest na
Rysunku 5.
0,300
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Rys. 5 Krzywa ramion prostujących po częściowym zapełnieniu przedniego zbiornika
ładunkowego na prawej burcie (około 56 %).Na osi pionowej ramiona prostujące GZ [m], na
osi poziomej kąt przechyłu φ [°].
Rysunek 5 pokazuje, że między przechyłem około 10 stopni, a około 30 stopni statek nie ma
zdolności do przeciwdziałania momentom przechylającym – praktycznie w tym zakresie kątów
przechyłu nie ma stateczności. W tej sytuacji gwałtowny (następujący w krótkim czasie) wzrost
przechyłu między około 10, a około 30 stopni jest nieunikniony, co miało miejsce
w rzeczywistości. Przebieg krzywej ramion prostujących tłumaczy gwałtowne zwiększanie się
przechyłu na prawą burtę.
Po przekroczeniu przechyłu około 30 stopni przy tym wyporze statku (ponad 430 [T]) następuje
zatapianie zsypu ładunkowego na prawej burcie, który zgodnie z Informacją o stateczności ma
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współrzędne: (x; y; z) = (12,2; 3,8; 6,3) [m]. Poniżej zaprezentowano fragment Informacji
o stateczności dla kapitana zawierający wykres kąta zalewania zsypu ładunkowego oraz
umieszczenie tego otworu na statku (odpowiednio rysunki 6 oraz 7).

Rys. 6 Wykres kąta zalewania zsypu ładunkowego

Rys. 7 Usytuowanie zsypu ładunkowego
Obserwacja kapitana statku odnośnie „tryskania” wody spod klapy przedniego zbiornika
ładunkowego i obliczenia teoretyczne „skojarzone” z przebiegiem wydarzeń wskazują, że
pierwszym napełnianym wodą zaburtową zbiornikiem był przedni zbiornik ładunkowy na
prawej burcie, co zostało zobrazowane na Rysunku 4. Teza ta ma swoje uzasadnienie
w przebiegu krzywej ramion prostujących w domniemanym stanie załadowania po częściowym
zapełnieniu tego zbiornika, która prezentowana jest na Rysunku 5.
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4.1.3. Stateczność kutra po zatopieniu drugiego zbiornika ładunkowego
i częściowym zatopieniu siłowni
Po przekroczeniu przechyłu około 30 stopni mogło nastąpić zalewanie drugiego zbiornika
ładunkowego na prawej burcie (tylnego), a w dalszej kolejności pomieszczenia siłowni. Poniżej
zaprezentowano stan załadowania, w którym całkowicie zatopione są obydwa zbiorniki
ładunkowe, znajdujące się na prawej burcie oraz częściowo zatopione pomieszczenie siłowni.
Przyjęto, że w siłowni znajduje się około 5 [T] wody zaburtowej. Nie uwzględniono wpływu
swobodnej powierzchni cieczy w siłowni ze względu na to, że dokonano oszacowania
poprzecznej współrzędnej środka ciężkości wody w siłowni z uwzględnieniem znaczącego
(ponad 50 stopni) przechyłu statku.

Statek pusty
paliwo zb 1+2
paliwo zb 3 LB
paliwo zb 3 PB
paliwo zb 5+6 rufa
paliwo zb 7 ściekowy
paliwo zb 8 rozchodowy
paliwo zb 9 rozchodowy
olej zb 10
olej zb 11
olej zb 12
woda sł. zb 13 L+P
ścieki zb 14
ścieki zb 15
ścieki zb 16
załoga
prowiant
klatki rufa
klatki wzdłuż nadbudówki
liny, sprzęt w ładowni
przynęta
Zb. Ładunkowy PB
Zb. Ładunkowy PB z klapą
woda w siłowni
RAZEM

P [T]
323,75
1,79
12,59
5,10
1,56
0,30
1,03
1,23
1,32
0,65
1,58
6,70
1,30
0,15
0,68
0,60
0,40
26,10
3,90
21,69
7,00
17,70
19,20
5,00
461,32

Y [m]
0,000
0,000
-1,950
1,950
0,000
1,960
3,350
3,280
-3,220
2,400
0,000
0,000
-1,960
1,710
-2,530
0,000
0,000
0,000
2,900
0,000
2,500
2,650
2,620
3,200
0,279

Z [m] P*Y [Tm] P*Z [Tm]
3,610
0,00 1168,74
1,010
0,00
1,81
0,810
-24,55
10,20
0,400
9,95
2,04
3,670
0,00
5,73
1,040
0,59
0,31
3,440
3,45
3,54
3,530
4,03
4,34
3,530
-4,25
4,66
1,070
1,56
0,70
3,420
0,00
5,40
3,150
0,00
21,11
1,470
-2,55
1,91
1,150
0,26
0,17
1,070
-1,72
0,73
5,100
0,00
3,06
7,700
0,00
3,08
6,730
0,00
175,65
6,730
11,31
26,25
2,300
0,00
49,89
4,500
17,50
31,50
2,850
46,91
50,45
2,850
50,30
54,72
0,700
16,00
3,50
3,596
128,78 1629,47

FSM
[Tm]
0,00
9,44
0,00
11,68
3,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,60

Tabela 4 Stan załadowania po zatopieniu drugiego zbiornika i częściowym zatopieniu siłowni
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Ten stan załadowania (wyjściowy z całkowicie zapełnionymi zbiornikami ładunkowymi na
prawej burcie i częściowo zatopioną siłownią) charakteryzuje się następującymi parametrami:


Wypór statku D = 461,32 [T].



Odległość środka ciężkości od płaszczyzny symetrii YG = 0.279 [m] (na prawą burtę).



Poprawka na swobodne powierzchnie cieczy: dGM = 0,064 [m];



Wzniesienie środka ciężkości (z uwzględnieniem poprawki na swobodne
powierzchnie cieczy) KG = 3,596 [m].

Krzywa ramion prostujących odpowiadająca temu stanowi załadowania pokazana jest na
Rysunku 9. Obliczając rzędne ramion prostujących dla dużych kątów przechyłu (większych niż
40 stopni) wzięto pod uwagę (na podstawie oszacowania) objętości wchodzące
w rzeczywistości pod powierzchnię wody (jak np. pomieszczenie na przynętę, elementy
konstrukcyjne itp.), a nie ujęte w obliczeniach pantokaren (Rysunek 8) w Informacji
o stateczności dla kapitana.

Rys. 8 Objętości ujęte w obliczeniach pantokaren (LK – ramiona stateczności kształtu)
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Rys. 9 Krzywa ramion prostujących po całkowitym zapełnieniu obu zbiorników ładunkowych
na prawej burcie i częściowo zatopioną siłownią. Na osi pionowej ramiona prostujące GZ [m],
na osi poziomej kąt przechyłu φ [°].
Kąt stałego przechyłu w stanie załadowania określonym w Tabeli 4 odpowiada mniej więcej
kątowi przechyłu na zdjęciu zrobionym w trakcie akcji ratowniczej (Zdjęcie 3). Należy zwrócić
uwagę, że stateczność statku w tym stanie załadowania była minimalna, a przechył statku był
dosłownie na granicy wywrócenia się.
Analizując wyniki obliczeń można stwierdzić, że czynności podjęte w akcji ratowniczej,
zmierzające do zmniejszenia przechyłu i ratowania mienia (wypompowanie części wody
z wnętrza statku), to w pewnym sensie „igranie z losem”.
4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Załoga statku błędnie oceniła, że podstawową przyczyną przechyłu kutra było zalanie
zbiorników po prawej stronie jednostki poprzez nie zamknięte włazy rur załadowczych
z pokładu głównego do zbiorników z prawej burty, a w dalszej kolejności jak sądzono, poprzez
błąd mechanika, który zamiast odpompować wodę z zalanych zbiorników tłoczył dodatkowo
schłodzoną wodę, która miała być przeznaczona do transportu (przetrzymywania) połowionych
krabów.
Niewłaściwa ocena przyczyny gwałtownego przechyłu jednostki spowodowała, że kapitan nie
polecił załodze natychmiastowego opuszczenia jednostki w związku z realnym zagrożeniem
i możliwością wywrócenia się jednostki w każdej chwili. Powrót na przechylony kadłub
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kapitana jednostki w celu zamocowania holu podanego ze statku ratowniczego, który podjął się
przeholowania przechylonego kutra do portu, był również związany ryzykiem utraty życia.
Ratownicy którzy zdecydowali się na holowanie przechylonego kutra do portu podobnie jak
i załoga którą wyratowali, nie mieli świadomości związanej z rodzajem ryzyka jakie stanowiło
holowania zagrożonej przewróceniem jednostki oraz niebezpieczeństwem zatonięcia na
wejściu do portu lub w porcie.
Prawdopodobnie urwanie się części klatek zamocowanych na prawej burcie pokładu
nadbudówki wzdłuż kabiny nawigacyjnej oraz utrata przynęty znajdującej się w chłodni na
pokładzie na prawej burcie w części rufowej zmniejszyła nieznacznie ryzyko wywrócenia się
jednostki.

Zdjęcie 9. Wypadające za burtę klatki na kraby rozmieszczone wzdłuż nadbudówki po prawej
burcie, zabezpieczone paletami, uszkodziły gelendry nadburcia i wypadły za burtę.
Ze względu na dynamiczny przebieg zdarzenia trudno jest dokładnie ustalić na ile te zmiany
wagowe wpłynęły na stateczność jednostki, ale nie ma wątpliwości, że jej nie pogorszyły.
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4.3. Czynniki organizacyjne
W czasie badania wypadku i wizyty na kutrze krótko po wypadku, stwierdzono brak
prowadzonych systematycznie zapisów w dziennikach; okrętowym, maszynowym. Brak było
jakichkolwiek zapisów związanych z zaistniałym wypadkiem.
4.3.1. Armator kutra
Służby armatorskie nie zapewniły przed wyjściem kutra w morze, po remoncie
przeprowadzonym w Gdyni, właściwej obsady załogowej co do ilości załogi jak też i jej
kwalifikacji.
Kapitan jednostki nie posiadał odpowiednich kwalifikacji do dowodzenia jednostką o takiej
wielkości, a doświadczenie jego zastępcy ograniczało się do dwóch kontraktów odbytych na
statkach handlowych w charakterze kadeta.
W obsadzie brakowało jednego członka załogi dla spełnienia wymagań określonych w
Certyfikacie zgodności statku rybackiego.
Taki skład załogi pozostał również po przyjściu kutra do portu bazowego w Hvide Sande, a
także po wyjściu na łowisko.
Dokumentacja statecznościowa statku nie odpowiadała zmianom konstrukcyjnym jakie
zostały wykonane samowolnie bez dokonania odpowiednich obliczeń i uwzględnienia w
dokumentacji technicznej kutra zatwierdzonej przez klasyfikatora
4.3.2. Polski Rejestr Statków
W sprawozdaniu z przeglądu kutra po remoncie stoczniowym w Gdyni brak jest uwag
w związku utworzeniem przegrody w zbiorniku nr 1. W wyniku jej utworzeniem powstał
dodatkowy zbiornik. W utworzonej grodzi wykonano otwór taki sam jak ścianach bocznych
pozostałych zbiorników. Zostały one przed wyjściem statku w morze „zaślepione”.
4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego
Ustalono, że statek utracił stateczność w dobrych warunkach pogodowych w trakcie
przygotowań do poławiania krabów polegających w szczególności na zalewaniu wodą
zaburtową zbiornika ładunkowego na prawej burcie (Rysunek 4). Biorąc pod uwagę dobre
warunki pogodowe wykluczono, że przyczyną utraty stateczności mogły być nadmierne
kołysania statku wywołane falowaniem morza lub wiatrem i związane z nimi zjawiska
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wpływające niekorzystnie na stateczność statku (np. czysta utrata stateczności czy tzw.
unoszenie statku – surf-riding).
5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Zgodnie z dokumentacją statecznościową kuter powinien mieć 3 zbiorniki do przewozu ułowu
krabów. W rzeczywistości w przestrzeni zbiornikowej były trzy przegrody tworząc w ten
sposób cztery zbiorniki. Dodatkowy zbiornik znajdował się na prawej burcie, wydzielony ze
zbiornika nr 1 (rysunek 11) który zgodnie planami w dokumentacji statecznościowej miał być
od lewej do prawej burty (przez całą szerokość jednostki).

Nr.2

Nr.3

Nr.1

Rys. 10. Plan zbiorników ładunkowych zgodny z Informacją o stateczności dla kapitana
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Rys. 11. Dodatkowa gródź zbudowana w zbiorniku nr1
Zbiornik nr 2 nie był wykorzystywany do gromadzenia ułowu ze względu na niewłaściwie
zainstalowaną rurę spustową z pokładu głównego. Przesyłany tą rurą ułów krabów blokował
się na poziomym odcinku rury i nie dochodził do zbiornika (na zdjęciu nr 9 widoczny odcinek
rury spustowej do zbiornika nr 2). W związku z tym klapa zamykająca otwór spustu na
pokładzie głównym do tego zbiornika była na stałe zamknięta (zdjęcie nr 8).
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Zdjęcie 10. Widoczne trzy otwory rur spustowych do zbiorników w celu przesłania
posortowanych krabów. Jeden z otworów zastał zamknięty i zabezpieczony dodatkowym
płaskownikiem ze względu na trudności z transportem przesyłanych krabów do zbiornika nr1.
W połowie wysokości grodzi zbiorników wykonano otwory zamykane klapami przez które
wydobywano wyłowione i posortowane na pokładzie kraby w celu ich dalszego transportu.

Zdjęcie 11. Zdjęcie wykonane po wypadku. W głębi zbiornika oznaczonego w dokumentacji
statecznościowej statku nr 1 widać dodatkową gródź dzieląca ten zbiornik na dwa. Na grodzi
zainstalowano również klapę. Po lewej i prawej stronie zdjęcia widoczne klapy do otworów w
grodziach zbiorników nr 3 i 4 (numeracja po dokonanych zmianach konstrukcyjnych).
W górnej części zdjęcia widoczny odcinek rury spustowej z pokładu do zbiornika nr 2

www.pkbwm.gov.pl

29

RAPORT KOŃCOWY 65/19

Prace związane z przebudową grodzi zbiorników wykonane zostały w czasie remontu
stoczniowego w Gdyni. Już wtedy wykonano dodatkową gródź w zbiorniku nr 1 (numeracja
zgodna z dokumentacją statecznościową kutra) (zdjęcie nr 12).

Zdjęcie 12. Zdjęcie pokazujące dodatkowo wykonaną gródź w zbiorniku nr 1 (zgodnie z
numeracją z dokumentów statecznościowych kutra).
W związku z otworami w grodziach zbiorników wykonanymi w czasie remontu stoczniowego
w Gdyni i braku informacji o tych zmianach konstrukcyjnych w protokole z przeglądu
dokonanego po zakończeniu remontu stoczniowego w Gdyni, Komisja otrzymała pisemne
wyjaśnienie od inspektora PRS dokonującego inspekcji, informujące, że zalecił armatorowi
zamknięcie otworów w grodziach zbiorników poprzez ich zaspawanie. Warunkiem udzielenia
zgody na ich wykorzystanie do wyładunku złowionych krabów miało być, dostarczenie przez
armatora obliczeń wytrzymałościowych klap, które musiały by wytrzymać napór wody
w sytuacji całkowitego napełnienia zbiorników. Jednocześnie zgodnie z dalszym
wyjaśnieniem, zalecone zostało założenie klap na zaspawane otwory. Ze względu na sposób
dokonanego wypełnienia otworu wydaje się niemożliwe dokręcenie zdjętych klap tak aby
stykały się one szczelnie z rantami do których miały przylegać uszczelnienia klap. Ponieważ w
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wyjaśnieniu stwierdzono, że takie rozwiązanie wzmocni grodzie, Komisja uważa, to za
niemożliwe, a samo przykręcenie nie przylegających szczelnie do płaszczyzny (krawędzi ramy)
klap nie przyniosłoby oczekiwanego rezultatu.

Zdjęcie 13. Sposób zabezpieczenia otworów w grodziach przed wyjściem kutra z Gdyni
Po opuszczeniu Gdyni otwory w bocznych grodziach zbiorników zostały ponownie otworzone.
To praktycznie jedyna droga wyładunku poławianego kraba na tej jednostce. W sytuacji gdy
zamknięte są wszystkie grodzie zbiorników praktycznie nie ma możliwości wyładowania
krabów ze zbiorników do których prowadzą rury spustowe.
W czasie kolejnej wizyty przedstawiciela Komisji na kutrze w trakcie prowadzonego remontu
mającego usunąć skutki zalania wodą pomieszczeń statku stwierdzono, że otwory w grodziach
zbiorników są ponownie „zaślepione”.

Zdjęcie 14. Widok „zaślepionych” otworów w grodziach zbiorników w porcie Hvide Sande
w czasie remontu po wypadku.
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Po przeglądzie kutra dokonanego przez inspektora PRS w porcie Hvide Sande w celu
przywrócenia zawieszonej po wypadku klasy, w sprawozdaniu z przeglądu zawarto informację,
że „zastosowane zamknięcia włazów nie zostały zaakceptowane przez Centralę PRS przez co
inspektor PRS podczas odnowienia klasy zalecił zaślepienie otworów przez wykonanie
wstawek”.
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W związku z zakończonym badaniem wypadku kutra rybackiego WŁA 184 HELOT Komisja
sformułowała następujące zalecenia:
6.1. Armator kutra
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi eksploatowanie kutra
rybackiego WŁA – 184 HELOT ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak
wystarczającej obsady kutra oraz zatrudnianie członków załogi nieposiadających właściwych
kwalifikacji Komisja ocenia jako niepotrzebne zagrożenie bezpieczeństwa całej załogi
zaangażowanej do eksploatowania jednostki.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne na jednostce w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji winny
odbywać się za wiedzą i pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej.
6.2. Polski Rejestr Statków
W związku z tym że Polski Rejestr Statków wykonuje nadzór techniczny nad wyznaczonymi
jednostkami i może wystawiać certyfikaty bezpieczeństwa dla statków, Państwowa Komisja
Badania Wypadków Morskich zaleca szczególną staranność w czasie prowadzonych
przeglądów.
W przypadku samowolnie dokonanych zmian na kutrze WŁA – 184 HELOT Komisja uważa,
że Certyfikat Klasy powinien zostać wystawiony dopiero po usunięciu samowolnie
dokonanych zmian przez armatora tak aby przywrócona konstrukcja jednostki była zgodna
z posiadaną dokumentacją techniczną i statecznościową. Zastosowane działania naprawcze
winny uniemożliwiać lub co najmniej utrudniać armatorowi lub załodze ponowne
wprowadzenie nieakceptowalnych przez PRS zmian w konstrukcji jednostki.
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