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Badanie poważnego wypadku kolizji jachtów motorowych „Hunter” oraz
„Amelia Max” 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).
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Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
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1. Fakty
W dniu 20 grudnia 2019 r. ok. godz. 07:27 doszło do kolizji jachtu motorowego „Amelia Max”
z jachtem motorowym „Hunter” na Morzu Bałtyckim w odległości ok. 25 Mm na NNW1 od
portu Ustka. Obie jednostki zostały dopuszczone do prowadzenia żeglugi jako jachty
komercyjne i zostały przystosowane do prowadzenia żeglugi z wędkarzami na burcie. W czasie
wypadku obie jednostki były w drodze na łowisko w rejonie Ławicy Słupskiej.
W wyniku kolizji jacht „Hunter” doznał uszkodzeń w części rufowej prawej burty (miejsca na
nadbudówce i relingi) oraz uszkodzenia wału śrubowego. Na jachcie

„Amelia Max”

uszkodzony został dziób i poobijana prawa burta na dziobie. Na żadnej z jednostek nie
nastąpiło rozszczelnienie kadłuba i nikt z załogi i będących na burcie wędkarzy nie odniósł
obrażeń. Jacht „Hunter” został przeholowany do portu w Ustce przez jednostkę ratowniczą
SAR „Orkan”, a jacht „Amelia Max” powrócił do portu w Ustce po zakończonych połowach.
2. Informacje ogólne
2.1. Dane jednostek
2.1.1. Jacht motorowy „HUNTER”
Bandera:

polska

Port macierzysty:

Ustka

Właściciel:

własność prywatna

Armator:

j. w.

Instytucja klasyfikacyjna:

PZŻ

Typ statku:

jacht motorowy - komercyjny

Sygnał rozpoznawczy:

SPG3921

Rok budowy:

2000

Moc maszyn:

72 kW

Długość całkowita:

10,61 m

Szerokość:

3,58 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

2 osoby

1

północno-północny-zachód

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie 1. Jacht motorowy „Hunter” (żródło: www.hunterustka.pl)
2.1.2. Jacht motorowy „AMELIA MAX”
Bandera:

polska

Port macierzysty:

Ustka

Właściciel:

własność prywatna

Armator:

j. w.

Instytucja klasyfikacyjna:

PRS

Typ statku:

jacht motorowy - komercyjny

Sygnał rozpoznawczy:

SPG3905

Rok budowy:

2013

Moc maszyn:

240 kW

Długość całkowita:

17,78 m

Szerokość:

5,20 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

3 osoby

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie 2. Jacht motorowy „Amelia Max” (żródło: www.kutrywedkarskie.pl)

2.2. Informacje o wypadku
Rodzaj:

poważny wypadek morski

Data i Czas zdarzenia:

20.12.2019 r ok. godz. 07:27

Pozycja zdarzenia:

54°59,4’N 016°40,5’E

Rejon geograficzny:

Południowy Bałtyk, Ławica
Słupska, 25 Mm na NNW od
Ustki,

Charakter akwenu:

morskie wody przybrzeżne

Port postoju obu jednostek:

Ustka

Stan eksploatacyjny obu jednostek w trakcie zdarzenia:

obie jednostki w drodze w rejon
połowów.

Załoga jednostki „Hunter”:

2 osoby + 12 pasażerów

Załoga jednostki „Amelia Max”:

3 osoby + 19 pasażerów

Pogoda:

wiatr SE 4-5 B, stan morza 2-3,
temp. powietrza. +7 °C,
Widzialność: 6-7 Mm.

www.pkbwm.gov.pl
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Skutki wypadku dla ludzi:

nikt z załogi i pasażerów obu
jednostek nie odniósł obrażeń

Skutki wypadku dla jachtów:

Na jednostce „Hunter”: utrata
napędu w wyniku uszkodzenia
wału śrubowego, wyłamane i
pogięte relingi oraz miejscowe
ślady uderzeń na prawej burcie.
Na jednostce „Amelia Max”:
uszkodzony dziób, ślady
zarysowań i nieznaczne wgięcia na
kadłubie z prawej burty.

2.3. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
W związku z uszkodzonym wałem śrubowym na jachcie „Hunter” oraz zagrożeniem przecieku
poprzez tuleję wału śrubowego do pomocy zostały skierowane jednostki SAR „Huragan” z
BSR w Łebie oraz „Orkan z BSR w Ustce.
Jacht został przeholowany przez jednostkę ratowniczą „Orkan” do portu w Ustce.

www.pkbwm.gov.pl
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Rysunek 1. Pozycja kolizji jednostek: „Amelia Max” i „Hunter”
3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 20 grudnia 2019 r. o godzinie 03:10 z portu Ustka wyszedł jacht motorowy „Amelia
Max” z 19 wędkarzami i 3 członkami załogi na pokładzie, kierując się na północ, do łowiska
na Ławicy Słupskiej. Krótko po niej o godz. 03:30 z portu Ustka wyszedł kolejny jacht
motorowy „Hunter” z 12 wędkarzami i 2 członkami załogi, kierując się również do Ławicy
Słupskiej.2 „Amelia Max” utrzymywała stały kurs 342° płynąc na autopilocie z prędkością ok.
6 węzłów. Po pewnym czasie szyper z jachtu „Amelia Max” zauważył w radarze za rufą
W tym czasie z Ustki wyszło w morze w sumie 7 jednostek z wędkarzami w krótkich odstępach czasowych po
sobie. (wg Dziennika ruchu statków Kapitanatu Portu).
2
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płynący z większą prędkością jacht „Hunter”. Jednostki zbliżyły się do siebie, a następnie
„Hunter” wyprzedził „Amelię Max” z lewej burty. Następnie bez ostrzeżenia przeszedł przed
dziobem na jej prawą burtę. Zaskoczony tym manewrem szyper jachtu „Amelia Max” na
kanale 8 UKF zwrócił uwagę szyprowi jachtu „Hunter” na zbyt małą, niebezpieczną odległość
mijania. Jacht „Amelia Max” utrzymywał kurs 350° oraz prędkość 6 węzłów natomiast
„Hunter” płynął równolegle do „Amelii Max” z prawej burty sterując ręcznie (nie posiadał
autopilota). W pewnym momencie obie jednostki zbliżyły się do siebie niebezpiecznie blisko
co zmusiło szypra jachtu „Hunter” do zdecydowanego manewru odejścia w prawo i wykonania
cyrkulacji za rufę jachtu „Amelia Max”. Po pewnym czasie jacht „Hunter” płynąc kursem ok.
350° z prędkością 6,5 do 7 w, ponownie zrównał się z „Amelią Max” będącą po jego prawej
burcie i następnie zaczął ją wyprzedzać. W tym czasie jeden z wędkarzy będący na pokładzie
jachtu „Amelia Max”, przygotowując sobie sprzęt wędkarski, widział zbliżający się jacht
„Hunter” z lewej burty. W pewnym momencie zaniepokoiło go to, że obie jednostki płyną dość
blisko siebie i żadna z nich nie zmienia kursu ani prędkości aby uniknąć nadmiernego zbliżania
się do siebie.3 W tym czasie było jeszcze ciemno, krótko przed nastaniem świtu, ale kontury
jachtu „Hunter” i jego światła nawigacyjne były dobrze widoczne z pokładu jachtu „Amelii
Max”. Wędkarz zauważył też, że w sterówce jachtu „Amelia Max” zapalone były światła.
Chciał ostrzec kierującego jachtem szypra o niebezpieczeństwie, ale nie zdążył bo w tym czasie
jacht „Hunter” podszedł pod dziób jachtu „Amelii Max” i o godz. 07:27 doszło do kolizji obu
jednostek. „Amelia Max” uderzyła dziobem w rufową część „Huntera” z jego prawej burty, ok.
70 cm od skraju rufy, powodując gwałtowne obrócenie „Huntera” i duży przechył na lewą
burtę. Wędkarze będący na pokładzie jachtu „Hunter” łapali się relingów i innych elementów
na pokładzie w obawie przed przewróceniem się lub wypadnięciem za burtę. Na jachcie
„Amelia Max” na sekundy przed kolizją szyper przesterował silnik na „całą wstecz”, ale było
już za późno i nie zapobiegło to kolizji. W wyniku kolizji jacht „Hunter” obrócił się wokół
dziobu jachtu „Amelii Max” i znalazł się po jego prawej burcie. Ocierając się prawymi burtami
i podążając w przeciwnych kierunkach jachty oddaliły się od siebie. W chwili kolizji kiedy
jacht „Hunter”

był przechylony na lewą burtę prawdopodobnie

doszło

do uderzenia

wystającym w podwodnej części elementem stewy dziobowej jachtu „Amelia Max” w śrubę

Manewry obu jednostek ustalono na podstawie wysłuchań szyprów nimi kierujących i świadka, wędkarza
będącego na pokładzie Amelii Max krótko przed kolizją i w czasie kolizji. Nie istnieją nagrania ruchu statków z
rejonu gdzie doszło do kolizji, odległego ok. 25Mm od linii brzegowej, poza zasięgiem radarów VTS i obie
jednostki nie posiadały systemu automatycznej identyfikacji – AIS.
3
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napędową jachtu „Hunter” co spowodowało wyrwanie i wysunięcie wału śrubowego ze
sprzęgła.

1

II

2

miejsce kolizji

3

II

kurs ok. 000°
v = 6,5 - 7 w

I

HUNTER

Po zderzeniu jednostek
nastąpiło obrócenie i
duży przechył „Huntera”
na lewą burtę (kolejne
fazy obrócenia 1-4)

4

I

kurs 350°
v=6w

AMELIA MAX

Rysunek 2. Kolejne fazy położenia jednostek względem siebie (przed i w czasie kolizji)
Krótko po kolizji szyper z jachtu „Amelia Max” pytał na UKF szypra jachtu „Hunter”, czy
nic się nie stało ludziom i czy nie ma przecieków kadłuba. Odpowiedź była przecząca, bo
jeszcze wtedy nie stwierdzono uszkodzenia napędu. Dopiero po kilku minutach szyper jachtu
„Hunter” poprosił szypra jachtu „Amelia Max” o pomoc w holowaniu do portu. Ten jednak
odmówił stwierdzając, że nie ma zagrożenia i jacht „Hunter” może wezwać do pomocy inną
jednostkę swojego armatora, a sam popłynął dalej na łowisko. Kolizja została zgłoszona na
UKF do VTS Ławica z informacją o oczekiwaniu na pomoc od armatora na przeholowanie do
portu i z informacją, że nie ma zagrożenia dla ludzi na burcie. Po pewnym czasie szyper
jednostki zmienił jednak zdanie ponieważ zaczął obawiać się, że może nastąpić całkowite
wysunięcie się wału śrubowego i dostanie się wody zaburtowej do wnętrza jednostki. W
związku z tym o godz. 08:37 zwrócił się za pośrednictwem VTS z prośbą o przysłanie pomocy
holowniczej. O godz. 08:42 dwie jednostki SAR „Huragan” i „Orkan” dostały polecenie

www.pkbwm.gov.pl
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wyjścia do akcji w celu udzielenia pomocy jachtowi. O godz.10:55 jednostka SAR „Orkan”
wzięła jacht „Hunter” na hol, a druga jednostka SAR „Huragan” płynął obok w asyście z której
został zwolniony o godz. 12:00. O godz.16:05 jacht „Hunter” zacumował do nabrzeża w porcie
Ustka.

Zdjęcie 3. Jacht „Hunter”- uszkodzenia relingów i poszycia prawej burty w części rufowej
(przy nadbudówce)

Zdjęcie 4 a i b. Jacht „Hunter”- uszkodzenie nadbudówki z prawej burty w części rufowej.

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie 5. Jacht „Hunter”, - uszkodzony i wysunięty na 12 cm wał śrubowy.

Zdjęcie 6. Jacht „Hunter”, - wyrwany ze sprzęgła wał śrubowy.

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie 7. Jacht „Amelia Max”, - uszkodzony dziób i ślady wgięć na poszyciu kadłuba.

Zdjęcie 8. Jacht „Amelia Max”, - stan dziobu przed kolizją.

www.pkbwm.gov.pl

11

RAPORT KOŃCOWY 139/19

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku z
uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz.
Analiza poniższych czynników pozwoliła na ustalenie przyczyn kolizji jachtów.
4.1. Czynniki mechaniczne
Czynniki mechaniczne nie miały wpływu na doprowadzenie do kolizji i jej zaistnienie. Obie
jednostki były sprawne i są względnie nowe, wystarczająco wyposażone w urządzenia
i systemy mające wpływ na bezpieczeństwo. Radary na obu jednostkach zapewniały właściwą
obserwację w porze nocnej. Jedynie co do skutków uszkodzeń na jednostce „Hunter”
oczywistym wydaje się wpływ dużej różnicy wielkości obu jednostek: „Amelia Max” długość/17,8m, szer./5.2m i Hunter – dł./10,6m, szer.3,6m. Uderzenie dużej, masywnej
jednostki „Amelia Max” w znacznie mniejszego „Huntera” spowodowało jego obrócenie
i przechył, a w konsekwencji uszkodzenie wału śrubowego i miejscowe zniszczenia relingów
oraz miejsc na nadbudówce i kadłubie. Ponadto naraziło ludzi przebywających na pokładzie na
ryzyko wypadnięcia za burtę lub uszkodzenia ciała.
4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Według opinii Komisji w czasie pełnienia wacht na jednostkach „Amelia Max” i „Hunter”
nie prowadzono żeglugi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa drogi morskiej.
W sytuacji zaistnienia ryzyka zderzenia, brak zdecydowanych i podjętych z odpowiednim
wyprzedzeniem działań przez kierujących w celu uniknięcia zderzenia, doprowadziło do kolizji
jednostek. Wynikało to ze źle prowadzonej obserwacji na obu jednostkach oraz złej oceny
zagrożenia w trakcie prowadzenia nawigacji.
Prawidło 5 MPZZM4 stanowi:
Każdy statek powinien stale prowadzić właściwą obserwację zarówno wzrokową
i słuchową, jak i za pomocą wszystkich dostępnych środków w istniejących okolicznościach
i warunkach odpowiednich do pełnej oceny sytuacji i ryzyka zderzenia.
Skuteczność zapobiegania zderzeniom w decydującym stopniu zależy od prowadzenia
właściwej obserwacji. Statystyki dowodzą, że brak obserwacji lub niewłaściwa obserwacja jest
jedną z najczęstszych przyczyn kolizji.

4

Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu
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„Celem obserwacji jest zapewnienie pełnej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się własny statek
w stosunku do innych obserwowanych statków i obiektów, a zwłaszcza zapewnienie oceny, czy
nie rozwija się sytuacja stwarzająca ryzyko zderzenia”5. „Obserwacja musi być ciągła i czujna,
niezależna od pory dnia czy nocy, od dobrej czy złej pogody, od pozostawania w drodze czy na
kotwicy”6. Duże ograniczenie w prowadzeniu właściwej obserwacji wzrokowej mógł mieć fakt
włączonego światła wewnątrz sterówki na jachcie „Amelia Max”, co zauważył wędkarz będący
na pokładzie tego jachtu przed kolizją. Ten sam wędkarz obserwował też sytuację między
obiema jednostkami. Widział „Huntera” z lewej burty płynącego lekko zbieżnym kursem do
„Amelii Max” i do końca nie zmieniającego swojego kursu i prędkości. Jacht „Amelia Max”
płynął niezmiennym kursem i prędkością nieco mniejszą od jachtu „Hunter”. Według oceny
wędkarza mogło to świadczyć o tym, że szyprowie na obu jednostkach nie widzieli się
nawzajem, bo do samego momentu kolizji nie zmieniali kursów i prędkości. Reakcja
zapracowania śrubą wstecz na jachcie „Amelia Max” była tuż przed kolizją lub chwilę po
kolizji, co odczuł świadek stojąc na pokładzie.
Wykonywanie ryzykownych manewrów polegających na zbliżaniu się na małą odległość
podczas wyprzedzania, co było obserwowane wcześniej, też świadczy o nieprzestrzeganiu
prawideł MPZZM, szczególnie przez szypra jachtu „Hunter”. Nie skorzystanie z możliwości
ostrzegawczego wywołania drugiej jednostki na UKF lub nadania sygnału dźwiękowego w celu
ostrzeżenia o niebezpiecznej sytuacji też świadczy o nieznajomości prawideł MPZZM. Obie
jednostki wyposażone były w radary, ale Komisji nie udało się ustalić w jakim stopniu były one
wykorzystywane do obserwacji w porze nocnej i o świcie.
Codzienne wypływanie z wędkarzami na połów w te same miejsca, generalnie na Ławicy
Słupskiej, mogło doprowadzić u szyprów do pewnej rutyny.
Wszystkie wymienione czynniki ludzkie mogły przyczynić się do kolizji w równym stopniu.
4.3. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego
Warunki pogodowe w czasie wypadku w dniu 20 grudnia 2019 r na Ławicy Słupskiej nie miały
wpływu na zaistnienie wypadku kolizji między dwoma jednostkami. Wiatr południowo-

5
6

Międzynarodowe prawo drogi morskiej w zarysie. W.Rymarz. Trademar Gdynia 2015
Międzynarodowe prawo drogi morskiej. Z.Koszewski, S.Gorazdowski Wydawnictwo Morskie 1965
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wschodni 4-5 w skali B, stan morza 2 do 3, temperatura powietrza: +7 °C, temperatura wody:
+7 °C, ciśnienie 996 hPa, Widzialność: 6-7 Mm7.
5. Opis

wyników

przeprowadzonego

badania,

w

tym

kwestii

dotyczących

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Po przeprowadzonej analizie Komisja uznała, że czynniki jakie miały wpływ
i w konsekwencji doprowadziły do kolizji jachtów „Amelia Max” i „Hunter” w dniu
20 grudnia 2019 r. ok. godz. 07:27 były następujące:
1. Brak ciągłej i uważnej obserwacji wzrokowej jak i radarowej w celu wykrycia i uniknięcia
sytuacji nadmiernego zbliżenia i kolizji z inną jednostką, jak również pełnienie wachty
w sterówce na jachcie „Amelia Max” przy zapalonym wewnątrz świetle przeszkadzającym
w obserwacji (co zaobserwował świadek na krótko przed kolizją). Jest to niezgodne z zasadami
bezpiecznej nawigacji i z treścią przepisów MPZZM.
Ryzykowne manewry przecinania kursu w małej odległości nie mające żadnego

2.

uzasadnienia w czasie żeglugi na pełnym morzu.
3. Nie wykonywanie zdecydowanych manewrów w celu uniknięcia sytuacji nadmiernego
zbliżenia czy manewru „ostatniej szansy” przez obie jednostki.
4. Brak wykorzystania łączności UKF w celu ustalania sposobu bezpiecznego mijania się
jednostek jak również brak ostrzegania dźwiękiem w celu zaalarmowania drugiej jednostki
i zwrócenia uwagi na niebezpieczną sytuację.
Zła praktyka morska, jaką jest niewystarczająca uwaga podczas obserwacji, rutynowe,
niezgodne z przepisami MPZZM zachowanie jest najczęstszą przyczyną kolizji. Opisany
wypadek nie jest zdarzeniem jednostkowym. Temat obserwacji i sposobu działań
podejmowanych w sytuacji ryzyka zderzenia był poruszony we wcześniejszych raportach
PKBWM8
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działania, które może
przyczynić się zapobieżeniu podobnemu wypadkowi w przyszłości, do:

7

Warunki pogodowe w czasie i miejscu wypadku morskiego wg IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz
Morskich w Gdyni oraz ze sprawozdania z akcji poszukiwawczo-ratowniczej z jednostek SAR
8
Raport końcowy PKBWM WIM 32/18, WIM 51/18, WIM 92/18, WIM 24/19
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6.1. Armator jachtu „Hunter” i Armator jachtu „Amelia Max”
Opisywana w raporcie kolizja mogła zakończyć się kolejną tragedią morską przez brak
respektowania

oczywistych

i

prostych

zasad

prowadzenia

bezpiecznej

nawigacji.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca obu armatorom staranną selekcję
i dobór załóg na eksploatowane jachty dopuszczone do żeglugi jako jachty komercyjne
i przystosowane do prowadzenia rejsów z wędkarzami na pokładzie.
Standard jednostek oferowany wędkarzom powinien obejmować również najwyższy standard
bezpieczeństwa jakie oferuje obsługująca je załoga.
Załoga oprócz posiadania wymaganych dokumentów kwalifikacyjnych powinna posiadać
świadomość odpowiedzialności za życie przewożonych wędkarzy w czasie komercyjnych
rejsów wędkarskich oraz dawać gwarancję szacunku dla wykonywanego zawodu.
Armatorzy powinni nieustannie przypominać załogom, że odpowiadają nie tylko za rutynowe
czynności prowadzenia jachtów, ale także za życie przewożonych i często nie obytych
z morzem ludzi.
7. Spis zdjęć
Zdjęcie 1. Jacht motorowy „Hunter” (żródło: www.hunterustka.pl) ........................................ 3
Zdjęcie 2. Jacht motorowy „Amelia Max” (żródło: www.kutrywedkarskie.pl) ......................... 4
Zdjęcie 3. Jacht „Hunter”- uszkodzenia relingów i poszycia prawej burty w części rufowej
(przy nadbudówce) ..................................................................................................................... 9
Zdjęcie 4 a i b. Jacht „Hunter”- uszkodzenie nadbudówki z prawej burty w części rufowej. ... 9
Zdjęcie 5. Jacht „Hunter”, - uszkodzony i wysunięty na 12 cm wał śrubowy. ........................ 10
Zdjęcie 6. Jacht „Hunter”, - wyrwany ze sprzęgła wał śrubowy. ............................................ 10
Zdjęcie 7. Jacht „Amelia Max”, - uszkodzony dziób i ślady wgięć na poszyciu kadłuba. ....... 11
Zdjęcie 8. Jacht „Amelia Max”, - stan dziobu przed kolizją. .................................................. 11
8. Spis rysunków
Rysunek 1. Pozycja kolizji jednostek: „Amelia Max” i „Hunter” ............................................. 6
Rysunek 2. Kolejne fazy położenia jednostek względem siebie (przed i w czasie kolizji) .......... 8
9. Źródła informacji
1. Powiadomienie o wypadku.
2. Materiały otrzymane z Kapitanatu Portu Ustka i na burcie obu jednostek.
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3. Wysłuchanie szypra jednostki „Amelia Max” i szypra jednostki „Hunter” oraz
wędkarza na jednostce „Amelia Max”, będącego świadkiem zdarzeń przed i w czasie
kolizji.
4. Zdjęcia wykonane przez członków PKBWM, pracowników Kapitanatu portu w Ustce
oraz opublikowane w internecie.
10. Skład zespołu badającego wypadek
Kierujący zespołem – Grzegorz Suszczewicz – Zastępca Przewodniczącego PKBWM
Członek zespołu – Monika Hapanionek – Członek PKBWM
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