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Badanie bardzo poważnego wypadku jachtu SXK 6777 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 09 czerwca 2019 r około godz. 10:20 jacht SXK 6777 opuścił Marinę w
Trzebieży. Załogę jachtu stanowił 80-letni żeglarz. Celem rejsu był port w Wolinie. Następnego
dnia w godzinach popołudniowych znajoma żeglarza zaniepokojona brakiem kontaktu z
żeglarzem zgłosiła do Kapitana portu Trzebież jego zaginięcie.
W wyniku prowadzonej akcji poszukiwawczo - ratowniczej z udziałem jednostek SAR i Policji
10 czerwca około godz. 17:50, w rejonie miejscowości Lubin na pozycji φ = 53°51,8’N,
λ = 014°25,5’E odnaleziono opuszczony jacht SXK 6777.
14 czerwca 2019 r. w okolicach miejscowości Kopice, w akwenie wodnym odnaleziono ciało
zaginionego żeglarza.

Rysunek nr 1 - Mapa Zalewu Szczecińskiego. Źródło:http://map.openseamap.org/

www.pkbwm.gov.pl
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2. Informacje ogólne
2.1. Dane jednostki.
Nazwa

SXK 6777

Bandera

szwedzka

Rok budowy

1976

Właściciel

Osoba prywatna

Armator

Osoba prywatna

Typ

Jacht Becker 27

Powierzchnia żagli [m2]

35

Moc maszyn [kW]

5.8 silnik stacjonarny

Długość [m]

8,12

Szerokość [m]

2,74

Materiał kadłuba

Włókno szklane

Minimalna obsada

Nie określono

www.pkbwm.gov.pl
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2.2. Informacje o podróży statku.
Port wyjścia: Trzebież
Port przeznaczenia: Wolin
Rodzaj żeglugi: Rejs rekreacyjny po Zalewie Szczecińskim.
Informacja o załodze: 1 członek załogi.

Zdjęcie nr 1 - Jacht SXK w porcie jachtowym Wapnica w dniu 11 czerwca 2019 r.

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim.
Rodzaj:

bardzo poważny wypadek

Data i czas:

09 – 10 czerwca 2019 r.

Pozycja odnalezionego wraku:

φ = 53°51,8’N, λ = 014°25,5’E

Rejon geograficzny:

Zalew Szczeciński

Charakter akwenu:

morskie wody wewnętrzne

Pogoda:

wiatr N – NE od 3 do 4 B, stan Zalewu 1 do 2,
wysokość fali 0,1 m do 0,5 m.

Stan eksploatacyjny jednostki:

w drodze

Skutki wypadku dla ludzi:

śmierć 1 członka załogi

www.pkbwm.gov.pl
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2.4. Skutki wypadku dla statku: opuszczony jacht zdryfował na mieliznę Informacje
o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych.
Podmioty zaangażowane:

SAR, Stacja brzegowa Dziwnów, Straż Pożarna,
Policja,

Użyte środki

Statek ratowniczy typu SAR 1500 Monsun, łodzie
ratownicze, motorowe SAR R-2, R-29, SG 214,
Samochód Star/R-19, łodzie motorowe Policji.

Szybkość reakcji, działania służb

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o

ratowniczych:

zaginięciu i braku kontaktu od wielu godzin

3. Opis okoliczności wypadku.
W dniu 09 czerwca 2019 r około godz. 08:00 właściciel jachtu SXK 6777 wyposażył jacht
w nowy akumulator i przygotował jacht do rejsu. O godz. 10:00 nawiązał kontakt telefoniczny
ze swoją żoną informując ją o planowanym rejsie do Wolina, z zamiarem wizyty u znajomych.
Podczas krótkiej rozmowy poinformował ją, że jest dobra pogoda i że jego samopoczucie oraz
stan zdrowia też jest dobry. Około godz. 10:20 jacht SXK 6777 opuścił Marinę w Trzebieży
w kierunku wyspy Wolin.
Około godz. 14:00 jacht był widziany w okolicach pozycji φ = 53°41,5’N, λ = 014°30,8’E.
10 czerwca około godz. 14:40 Kapitan portu Trzebież otrzymał informacje z Mariny
Trzebież, że do mariny nie powrócił jacht SXK 6777 i że jest brak łączności z żeglarzem.
O godz. 14:50 powiadomiono MPCK Świnoujście oraz KPP Police. Poszukiwania
rozpoczęto od sprawdzenia okolicznych przystani i poprzez namierzenie sygnału
telefonicznego GSM zaginionego żeglarza.
O godz. 16:30 akcję poszukiwawczo – ratowniczą rozpoczęły jednostki SAR. Jako
pierwszy wyruszył statek Monsun. O godz. 17:15 do akcji dołączyła jednostka SAR R-2.
Po uzyskaniu informacji od obsługi punktu gastronomicznego w Lubinie około godz. 17:50
odnaleziono jacht na mieliźnie w rejonie wejścia z Zalewu Szczecińskiego na jezioro Wicko
Wielkie, na pozycji φ = 53°51,8’N, λ = 014°25,5’E. Jacht był opuszczony. Kotwica jachtu
zabezpieczona, żagle sklarowane, drabinka kąpielowa na rufie była opuszczona do wody.
Na jachcie zauważono porzucone ubrania, a w schowku dwie kamizelki ratunkowe [zdj.2,3].

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie nr 2 - Zdjęcie pokładu jachtu SXK 6777 w dniu 11 czerwca 2019 r.

Zdjęcie nr 3 - Wnętrze jachtu SXK 6777 w dniu 11 czerwca 2019 r.
Około godz. 18:50 jacht ściągnięto z mielizny a w trakcie próby jego odholowania
zauważono, że ciągnie on za sobą sieci rybackie lub żak kłusowniczy. Po ich usunięciu jacht
został odholowany do nabrzeża w przystani jachtowej Wapnica.
Około godz. 19:00 do akcji poszukiwania zaginionego żeglarza dołączyły jednostki BSR
Dziwnów. Około 19:45 jednostka SAR R-2 rozpoczęła poszukiwania wzdłuż wybrzeża
od portu w Lubinie do miejscowości Sołomino w rejonie rzeki Dziwnej. Jednostka R-19
przeszukiwała wody jeziora Wicko Wielkie, północną stronę Zalewu Szczecińskiego od wyspy
Wielki Krzek do Lubina i dalej w kierunku toru podejściowego do Wolina.
10 czerwca około godz. 22:10 poszukiwania zostały zawieszone.

www.pkbwm.gov.pl
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11 czerwca około godz. 05:00 podczas porannego wybierania zastawionych sieci na pozycji
φ = 53°41,5’N, λ = 014°30,8’E znaleziono bosak będący częścią wyposażenia jachtu SXK
6777.
O godz. 06:20 wznowiono poszukiwania zaginionego żeglarza. Po około 2 godzinach
poszukiwania zawieszono.
W dniu 14 czerwca w godzinach wieczornych, w rejonie miejscowości Kopice, około 300m
na północ od przystani odnaleziono zwłoki zaginionego żeglarza.
4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku.
Jacht SXK 6777 to niewielki jacht żaglowy typu Becker 27 zaprojektowany przez szwedzkiego
konstruktora Harrego Beckera a produkowany w latach 1974-1981 przez szwedzką firmę
AB Väneröplast.
Długość całkowita jachtu 8,12 m, szerokość 2,74 m, powierzchnia ożaglowania 35 m2.
Jacht nie był zarejestrowany w Polsce. Posiadał międzynarodowy certyfikat jachtu
rekreacyjnego, który został wydany w Szwecji. Na rufie oznaczenie portu macierzystego Nysa
a na kadłubie w części rufowej jednostki jej nazwa SXK 6777.
Wyposażenie radiowo – nawigacyjne jachtu stanowiły:
- odbiornik GPSmap 182 – GARMIN. Odbiornik, który posiadał wbudowaną mapę
podstawową, obejmującą swoim zasięgiem cały świat oraz umożliwiał korzystanie
ze szczegółowych map morskich BlueChart, czy lądowych MapSource lub GPS Nawigator
[zdj. 4].

Zdjęcie nr 4 - Odbiornik GPSmap 182. Wyposażenie jachtu SXK 6777.

www.pkbwm.gov.pl
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- radiotelefon VHF Marine Transceiver IC – M421, który miał wbudowany odbiornik Ch. 70
(kanał DSC), monitorujący aktywność, nawet gdy odbierany był inny kanał. W sytuacji
awaryjnej za jednym naciśnięciem przycisku można było wysłać automatyczne wezwanie
pomocy [zdj. 5].
Jacht wyposażony był w wysokoprężny silnik Yanmar YSE8.

Zdjęcie nr 5 - Radiotelefon VHF. Wyposażenie jachtu SXK 6777.
4.1. Czynniki mechaniczne.
Jacht w pełni sprawny. Brak czynników mechanicznych, które miałyby wpływ na zaistnienie
wypadku.
4.2. Czynniki ludzkie.
W zakończonym wypadkiem rejsie na pokładzie jachtu znajdowała się jedna osoba –
właściciel (80 lat), który posiadał uprawnienia Jachtowego Sternika Morskiego uzyskane
w 2007 r.. Jacht stanowił jego własność od 2016 r.. Właściciel jachtu corocznie w okresie od
późnej wiosny do jesieni spędzał czas na swoim jachcie żeglując po Zalewie Szczecińskim.
Podczas rejsów nie korzystał on z odbiornika GPSmap ani z map papierowych. Nie korzystał
również z radiotelefonu UKF. Do łączności używał wyłącznie telefonu GSM. Prowadzenie
nawigacji „na pamięć” było czynnikiem mającym wpływ na zaistnienie wypadku.

www.pkbwm.gov.pl
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4.3. Czynniki organizacyjne.
Brak rzeczywistej kontroli pozycji i obrany kierunek żeglugi były czynnikiem, które miały
wpływ na zaistnienie wypadku.
4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego.
W dniach 9-10 czerwca na akwenie Zalewu Szczecińskiego nie zarejestrowano silnego wiatru.
Wiatr był południowy do południowo – zachodniego 3 do 4 w skali B w ciągu dnia przejściowo
zmienny 1 do 3 w skali B, w godzinach popołudniowych przechodzący na północno - wschodni
do wschodniego 2 do 4 w skali B. Stan Zalewu 1 do 2 ( wysokość fali 0,1 m do 0,5 m).
Zachmurzenie małe, widzialność dobra.
5. Opis

wyników

przeprowadzonego

badania,

w

tym

kwestii

dotyczących

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania.
Komisja nie ustaliła jednoznacznie przyczyn wypadku z uwagi na brak świadków zdarzenia.
Jedyny członek załogi utonął, a jego ciało zostało odnalezione kilka dni po zdarzeniu. Brak jest
jakichkolwiek śladów alarmowania i wzywania pomocy.
W toku podjętych działań poszukiwawczo - ratowniczych jacht został odnaleziony na mieliźnie
w rejonie wejścia z Zalewu Szczecińskiego na jezioro Wicko Wielkie. Jacht był opuszczony.
Kotwica jachtu zabezpieczona, żagle sklarowane, drabinka kąpielowa na rufie była opuszczona
do wody. Dźwignia kierunku ruchu była w pozycji „naprzód” a dźwignia prędkości obrotów
wychylona do oporu.[zdj. 6]. W trakcie próby odholowania jachtu, zauważono, że na śrubie
nawinięta była sieć rybacka lub żak kłusowniczy [zdj.7]. Dopiero po ich częściowym usunięciu
zdołano odholować jednostkę do portu jachtowego.

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie nr 6 – Dźwignie kierunku i prędkości obrotów silnika i gazu na jachcie SXK 6777 w
dniu 11 czerwca 2019 r.
Na zlecenie PKBWM 13 czerwca 2019 r. w przystani jachtowej Wapnica , przeprowadzono
inspekcję podwodnej części kadłuba jachtu. W wyniku tej inspekcji stwierdzono nawinięcie na
śrubę i wał śrubowy jachtu dużej ilości sieci rybackich wraz z całym żakiem i dodatkowo z
długim prętem stalowym (zbrojeniowym).

Zdjęcie nr 7 – Elementy sieci wyciągnięte spod kadłuba jachtu SXK 6777.
W sieciach znajdowała się niewielka ilość ryb. Podczas tej inspekcji sprawdzono również silnik
jachtu, który był sprawny i stwierdzono, że jego praca została wstrzymana z chwilą nawinięcia
się sieci na śrubę. Zbiornik paliwa był prawie pełen, akumulator rozładowany prawdopodobnie
poprzez pracującą lodówkę.
www.pkbwm.gov.pl
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W toku dalszego badania uzyskano informację, iż 11 czerwca 2019 r. podczas porannego
opróżniania zastawionych sieci na łowisku znajdującym się na wprost plaży w Trzebieży rybak
odnalazł wplątany w sieci bosak koloru niebieskiego, ponadto stwierdził on rozcięcie sieci oraz
zaczepu sieci w dwóch zastawionych żakach [rys.2]. Odnaleziony bosak został rozpoznany
przez obsługę Mariny Trzebież jako pochodzący z jachtu SXK 6777.

Rysunek nr 2 - Mapa 38 BHMW.
Informacje pozyskane podczas badania wskazują, że sterujący jachtem SXK 6777 idąc kursem
w kierunku portu Wolin skrócił sobie drogę płynąc przy skraju oznakowanego łowiska, gdzie
zaplątał się w sieć. Żeglarz chcąc oswobodzić jacht z sieci wszedł do wody (opuszczona
drabinka) bez asekuracji. Śruba napędowa silnika jachtu znajdowała się pod wodą i żeby ją
oczyścić z sieci należało zanurkować. Po oczyszczeniu śruby z sieci, jacht najprawdopodobniej
odpłynął żeglarzowi, kiedy ten był w wodzie. Żeglarz nie chorował, jednakże był osobą starszą
i prawdopodobnie nie był w stanie wezwać pomocy lub dopłynąć do najbliższego brzegu. Jego
ciało zostało odnalezione w pobliżu miejscowości Kopice, około 300m na północ od przystani.
Po przeanalizowaniu map pogodowych kierunek zdryfowania jachtu pokrywa się z wiatrami i
prądami występującym w tym czasie na akwenie Zalewu Szczecińskiego.
6. Spis rysunków
Rysunek nr 1 - Mapa Zalewu Szczecińskiego. Źródło:http://map.openseamap.org/ ................. 2
Rysunek nr 2 - Mapa 38 BHMW. ............................................................................................ 11
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