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Badanie poważnego wypadku motorówki „Sonia” oraz pontonu roboczego
„PH-SH-2” 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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1. Fakty
Szyper motorówki sondażowej „Sonia” otrzymał polecenie od armatora na przeholowanie
pontonu roboczego PH-SH-2 z Gdańska do Gdyni. Jesienno-sztormowe niekorzystne warunki
pogodowe uniemożliwiły bezzwłoczne wykonanie holowania. Po kilku dniach postoju przy
nabrzeżu Oliwskim w Gdańsku, szyper uznał, że warunki pogodowe są na tyle dobre, że można
przeprowadzić zamierzone holowanie. Po uzyskaniu zgody na holowanie z Kapitanatu portu
w Gdańsku motorówka wraz z zamocowanym do prawej burty pontonem, w dniu 13 grudnia
2019 r. o godz. 07:50 odcumowała od nabrzeża. Po minięciu główek wyjściowych z portu
w Gdańsku o godz. 08:15 skierowała się do Gdyni.
W czasie żeglugi na Zatoce Gdańskiej siła wiatru zaczęła wzrastać do ok 6 °B, a także wzrosło
falowanie.
Na wysokości Sopotu sytuacja była na tyle krytyczna, że szyper powiadomił o trudnościach
w kierowaniu zestawem oficera dyżurnego portu w Gdyni i zadecydował o powrocie do
Gdańska. Silne falowanie ograniczyło kontrolę nad pontonem, który uderzając o burtę
motorówki zagrażał bezpieczeństwu załogi. Awaria przegrzanego silnika motorówki
spowodowała, że ponton i motorówka zostały zdryfowane i osiadły na dnie w pobliżu plaży
pomiędzy molem w Sopocie i molem w Orłowie.
Tego samego dnia, skierowany do pomocy przez armatora pchacz-holownik „Maciek” ściągnął
z mielizny motorówkę „Sonia” i przeholował ją do portu w Gdyni.
Ponton stojący na mieliźnie (praktycznie na plaży) został zepchnięty na głębszą wodę przez
koparkę wysłaną przez armatora, a następnie ściągnięty przez pchacz-holownik „Maciek”
w dniu 16 grudnia 2019 r. w czasie korzystnych warunków pogodowych.

www.pkbwm.gov.pl
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2. Informacje ogólne
2.1. Dane jednostek
2.1.1. Motorówka holująca
Nazwa motorówki:

Sonia

Bandera:

polska

Właściciel:

Spelwar Hydrotechnika Sp. z o.o.

Armator:

j. w.

Instytucja klasyfikacyjna:

PRS

Typ statku:

motorówka sondażowa

Sygnał rozpoznawczy:

SPG2512

Pojemność brutto:

186

Rok budowy:

1972

Moc maszyn:

162 kW (SW 880/197/2)

Szerokość:

4,18 m

Długość całkowita:

17,87 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

3 osoby (2 osoby - dopuszczalna na
wodach portowych i redach)

Zdjęcie 1. Motorówka sondażowa „Sonia”
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2.1.2. Obiekt holowany – ponton
Numer (nazwa) pontonu:

PH-SH-2

Właściciel:

Spelwar Hydrotechnika Sp. z o.o.

Instytucja klasyfikacyjna:

PRS

Rok budowy:

1970

Instytucja klasyfikacyjna:

PRS

Materiał z jakiego zbudowano kadłub:

stal

Długość całkowita:

19,98 m

Szerokość konstrukcyjna:

10,22 m

Zanurzenie maksymalne:

1,43 m

Zdjęcie 2. Ponton roboczy „PH-SH-2”
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2.1.3. Pchacz – holownik „Maciek”
Nazwa pchacza:

Maciek

Bandera :

polska

Właściciel:

Spelwar Hydrotechnika Sp. z o.o.

Wyporność:

77,137

Rok budowy:

1965

Moc maszyn:

2 x 121kW (2 x PZM Puck, Delfin)

Szerokość:

5,80 m

Długość całkowita:

20,36 m

Materiał z jakiego zbudowany jest kadłub:

stal

Zdjęcie 3. Pchacz-holownik „Maciek”
2.2. Informacje o wypadku
Port wypłynięcia zestawu holowniczego motorówki „Sonia” z pontonem roboczym PH-SH-2
przy prawej burcie:

Gdańsk

Port przeznaczenia:

Gdynia

Ponton PH-SH-2 z płytami betonowymi:

ok. 50 ton

Załoga motorówki „Sonia”:

2 osoby

Ponton roboczy:

bez obsady

Rodzaj:

poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

13.12.2019 r o godz. 11:00

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Zatoka Gdańska – mielizna
przybrzeżna pomiędzy molem w
Sopocie, a molem w Orłowie

Charakter akwenu:
www.pkbwm.gov.pl
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Stan eksploatacyjny motorówki w trakcie zdarzenia:

holowanie pontonu przy prawej
burcie

2.3. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Działania ratownicze prowadzone przez inną jednostkę armatora, pchacz – holownik „Maciek”
oraz maszynę budowlaną (koparkę kołową) od strony lądu.
3. Opis okoliczności wypadku
W związku z pracami remontowymi przy nabrzeżu Puckim w porcie w Gdyni, firma
prowadząca te prace będąca jednocześnie armatorem i właścicielem jednostek „Sonia”,
„Maciek” oraz pontonu roboczego „PH-SH-2” zleciła szyprowi motorówki „Sonia”
przeholowanie pontonu z Gdańska do Gdyni. W związku z brakiem przystosowania jednostki
do innego sposobu wykonania holowania szyper motorówki „Sonia” zamocował ponton do
prawej burty. Planowane holowanie opóźnione było przez niekorzystne warunki pogodowe
spowodowane jesiennymi niżami. Sformowany zestaw holowniczy oczekiwał przy nabrzeżu
Olimpijskim w Gdańsku na poprawę warunków pogodowych i zgodę Kapitana portu Gdańsk
na rozpoczęcie holowania.
W dniu 13 grudnia 2019 r. szyper motorówki uznał, że są odpowiednie warunki pogodowe na
przeprowadzenie holowania. Siła wiatru w porcie wynosiła 3-4 °B z kierunku południowo –
wschodniego. Kapitanat portu w Gdańsku wyraził zgodę na rozpoczęcie holowania.
O godz. 07:50 motorówka wraz z pontonem odcumowała od nabrzeża, a o godz. 08:15 minęła
czerwoną główkę wyjściową z portu. W czasie holowania warunki pogodowe zaczęły się dość
gwałtownie pogarszać. Siła wiatru wzrosła do 6 °B z kierunku południowo – wschodniego,
wzrosło falowanie powodując niebezpieczne uderzania pontonu o burtę motorówki. Będąc na
wysokości Sopotu szyper powiadomił oficera dyżurnego portu Gdynia o problemach w czasie
holowania. Jednocześnie otrzymał informacje od szypra pchacza-holownika „Maciek”
stojącego w Gdyni, że warunki pogodowe są równie niekorzystne i wieje silny wiatr. Uderzenia
ciężkiego pontonu o kadłub motorówki zagrażały jej bezpieczeństwu i na wysokości Orłowa
szyper motorówki postanowił zawrócić do Gdańska i jednocześnie zapobiec dalszym
uderzeniom kadłuba pontonu o kadłub motorówki ze względu na napierający na ponton wiatr
i falowanie.

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie 4. Ślady uszkodzeń na burcie pontonu spowodowane uderzeniami o burtę motorówki
Po dokonaniu zwrotu zaczęły pękać liny którymi ponton zacumowany był do motorówki.
Dwuosobowa załoga nie była w stanie utrzymać lin w odpowiednim stanie. Kolejne uderzenia
pontonu o motorówkę spowodowały złamanie się masztu, a następnie jedna z lin wyrwała
dziobowy poler z prawej burty motorówki. Powiadomiony przez szypra motorówki oficer
dyżurny portu w Gdyni proponował szyprowi wezwanie jednostek ratownictwa ale otrzymał
negatywną odpowiedź. Na miejsce, w którym znajdowała się motorówka wraz z pontonem
została skierowana jednostka Urzędu Morskiego w Gdyni „Kontroler 20”.
Powiadomiony w tym samym czasie szyper pchacza-holownika „Maciek” otrzymał polecenie
od armatora przerwania prac, które prowadził i udanie się na pomoc motorówce „Sonia”.
Szyper motorówki „Sonia” pomimo trudności starał się za wszelką cenę utrzymać ponton przy
burcie i kontynuować powrót do Gdańska. W rezultacie takiego postępowania przeciążony
silnik motorówki uległ przegrzaniu i zatrzymał się. Nie można go było ponownie uruchomić.
Konsekwencją tego było zdryfowanie na przybrzeżną mieliznę (praktycznie na plażę) pontonu
roboczego, a w chwilę potem motorówki „Sonia”, która osiadła na dnie w pobliżu pontonu
o godz. 11:00 ok. 400 m. na południe od mola w Orłowie.

www.pkbwm.gov.pl
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Ok. godz. 12:30 pchacz-holownik „Maciek” podpłynął w pobliże motorówki i podał na nią
hol. O godz. 12:50 motorówka odzyskała pływalność i została przeholowana do portu w Gdyni,
gdzie o godz. 14:20 została zacumowana do nabrzeża Litewskiego.
Ponton pozostał na przybrzeżnej mieliźnie do dnia 16 grudnia 2019 r., do chwili poprawy
warunków pogodowych. W tym dniu armator skierował do akcji ściągnięcia pontonu z mielizny
koparkę kołową oraz pchacz-holownik „Maciek”.

Zdjęcie 5. Koparka kołowa spychająca ponton na głęboką wodę
Koparka kołowa wjechała na plażę i zepchnęła na głębszą wodę stojący na mieliźnie ponton.
W chwili, kiedy potrzebna była już niewielka siła aby ponton odzyskał pływalność, pchaczholownik „Maciek” po podaniu holu ściągnął go na głęboką wodę. Ponton został przeholowany
do portu w Gdyni.

Zdjęcie 6. Ponton po zepchnięciu na głębszą wodę i podjęciu holowania przez pchaczholownik „Maciek”

www.pkbwm.gov.pl
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Dział IV Kodeksu Morskiego zawierający zapisy dotyczące usług holowniczych
w art. 214, § 2 precyzuje rodzaje holowań zawartych w pojęciu usługi holowniczej1. Wszystkie
z wymienionych rodzajów holowań są przedmiotem szczegółowej regulacji zawartej w innych
dokumentach wystawianych przez administrację morską i śródlądową oraz przez klasyfikatora.
Natomiast w dyspozycji normy prawnej zawartej art. 216, § 1 wymienione są wymagania
stawiane armatorom jednostek wykonujących usługi holownicze2.
4.1. Czynniki mechaniczne
Duża dysproporcja wagi motorówki sondażowej „Sonia” (ok. 36 ton) w stosunku do wagi
pontonu roboczego obciążonego warstwą płyt betonowych wraz elementem metalowym
(ok. 200 ton) nie stanowi krytycznego problemu w przypadku holowania na wodach bez
falowania. Opór jaki stawia holowany obiekt nie był w tym przypadku duży. Obliczenia
wartości oporu zamieszczono w Załączniku 1. Nie można było jednak porównać tej wartości
z wartością uciągu śruby motorówki, bo takiego pomiaru nie wykonano.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z chwilą pojawienia się falowania siły oporu zaczynają
rosnąć wykładniczo i osiągają bardzo wysokie wartości.
Motorówka „Sonia” nie była technicznie i konstrukcyjnie przystosowana do wykonywania
holowań na wodach gdzie występuje falowanie. Układ pokładu i rozmieszczenie polerów
powodował, że holowała większe (dłuższe) pontony przy burcie w taki sposób, że część
pontonu „wystawała” przed dziób motorówki.
Takie ustawienie obu kadłubów powodowało, w czasie falowania i podmuchów wiatru
następowały gwałtowne zmiany oporu jakie stawiał ponton.

Art. 214 § 2. Przez usługi holownicze rozumie się w szczególności holowanie lub pchanie statku, dopychanie,
odciąganie, przytrzymywanie statku lub inną pomoc w wykonywaniu manewru nawigacyjnego, jak również
przebywanie holownika w stanie gotowości w pobliżu statku w celu służenia mu pomocą holowniczą (asysta
holownicza).
2
Art. 216 § 1. Armator, który podjął się świadczenia usług holowniczych, obowiązany jest dostawić na umówiony
czas i miejsce statek holujący zdatny do wykonania umówionych usług, należycie wyposażony, zaopatrzony
i obsadzony załogą.
1

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie 7. Holowanie pontonu PN-SH-1 przy burcie motorówki.
Parametry osprzętu stosowanego do holowania (liny, polery, stopery, itp.) nie były określone
w żadnym z dokumentów posiadanych przez motorówkę.
4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
W ocenie Komisji podjęcie się przez szypra motorówki zgody na holowanie było wynikiem
wymagań i nacisku przełożonych na możliwie szybkie wykonanie holowania. Stres
(zawodowy) spowodowany chęcią sprostania oczekiwaniom pracodawcy w sytuacji nikłego
wsparcia z jego strony, spowodował, że będąc świadomy niedopuszczalności takiego
holowania szyper podjął się go mając małą kontrolę nad wykonywaną pracą. W takiej sytuacji
oczekiwania w stosunku do niego były większe niż posiadane przez niego umiejętności
i wiedza.
Konsekwencje takiego stresu mają zawsze ujemne strony także dla pracodawcy.
Z tego samego powodu szyper nie wezwał pomocy odpowiednio wcześniej z chwilą zagrożenia
motorówki przez uderzający o nią ciężki ponton i nie zwolnił lin łączących motorówkę
z pontonem, praktycznie do momentu wejścia na mieliznę.

www.pkbwm.gov.pl
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4.3. Czynniki organizacyjne
Służby armatorskie motorówki „Sonia” nie zapewniły właściwej obsady motorówki oraz
wydały polecenie szyprowi wykonania holowania przy użyciu motorówki, która nie powinna
być wykorzystana do tego celu poza wodami portowymi.
Prowadzone działania z brzegu mające na celu zepchnięcia pontonu roboczego przy pomocy
sprzętu budowlanego z płycizny wykonywane były bez uzyskania koniecznej zgody ze strony
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Świadectwo Klasy jakie zostało wystawione dla motorówki „Sonia” nie zawierało zapisów
(informacji) dających podstawę do właściwego eksploatowania jednostki. W sposób wybiórczy
(fragmentaryczny) dokonano zapisu warunków jakie muszą być spełnione aby motorówka
„Sonia” mogła prowadzić holowania na wodach śródlądowych w sytuacji posiadania
Świadectwa Klasy wystawionego dla małego statku morskiego. Dokument ten nie dawał
podstaw do właściwej odpowiedzi na warunki jakie mają być spełnione aby motorówka
„Sonia” mogła wykonywać usługi holownicze.
4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego
Prognoza pogody na godziny przedpołudniowe w dniu 13 grudnia 2019 r na Zatoce Gdańskiej
przewidywała „Wiatr południowy 3 do 5 skręcający na południowo-wschodni i wzrastający na
5 do 6 w porywach 7 w skali B. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4”3.
Biorąc pod uwagę wielkość motorówki, moc jej silnika oraz wagę holowanego przy burcie
pontonu były to, w ocenie Komisji warunki zagrażające bezpieczeństwu zestawu
holowniczego.
5. Opis

wyników

przeprowadzonego

badania,

w

tym

kwestii

dotyczących

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Przyczyną wypadku było wykonywanie holowania przy burcie przez jednostkę do tego
niedostosowaną konstrukcyjnie, nieobsadzoną wystarczającą załogą, poza akwenem
dozwolonym zapisem w Karcie bezpieczeństwa.
Ponadto do wypadku przyczyniły się:

3

Prognoza IMGW-BIP Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni.

www.pkbwm.gov.pl

12

1. nieprecyzyjne zapisy w świadectwie klasy motorówki zezwalające na wykonywanie
holowania bez określenia maksymalnej wielkości jednostki holowanej,
2. wydanie zgody przez Kapitanat portu Gdańsk zgody na holowanie.
Holowania w zależności od typu jednostek i rejonu w jakim ma mają być prowadzone podlegają
ściśle określonym wymaganiom zawartym w różnych dokumentach.
Zgodnie z Kartą Bezpieczeństwa, którą wystawiono motorówce sondażowej „Sonia”,
dopuszczona ona była do prowadzenia żeglugi krajowej do 12 Mm od brzegu przy sile wiatru
maksymalnie 6 °B. Minimalna obsada w czasie żeglugi krajowej powinna składać się z 3 osób.
W Karcie Bezpieczeństwa zawarto także dodatkowe zapisy dopuszczające obsadę dwuosobową
w żegludze portowej, a także możliwość wykonywania holowań na obszarze wyłącznie wód
portowych i przy maksymalnej sile wiatru 4 °B.
Ponadto w Świadectwie Klasy istnieje zapis wskazujący na konieczność utrzymania stałej
wachty na pokładzie w czasie prowadzonych holowań.
W Świadectwie Klasy jakie Polski Rejestr Statków wystawił motorówce „Sonia” zawarta jest
informacja, że została ona sklasyfikowana jako istniejący mały statek morski z napędem
mechanicznym zbudowanym bez nadzoru instytucji klasyfikacyjnej. Świadectwo Klasy zostało
wystawione przez Polski Rejestr Statków po dokonaniu przeglądu zasadniczego.
Przy nadanym jednostce symbolowi klasy umieszczono informację o ograniczonym rejonie
żeglugi do rejonu II4.
Dodatkowe rozszerzenie zawarte w rubryce Świadectwa Klasy, „Dodatkowe informacje”
zezwala motorówce Sonia na holowanie innych jednostek przy spełnieniu dodatkowych
wymagań, tj:
1. Holowanie w porze dziennej na wodach śródlądowych.
2. Max. wysokość fali 0,6 m.
3. Max. siła wiatru 4 °B.
4. Cumowanie jednostki holowanej przy pomocy cumy włókiennej (zapewnić środki do
awaryjnego zwolnienia cum).
5. Podczas holowania utrzymywać stałą wachtę na pokładzie (obiekt holowany bez ludzi).

żegluga po morzach otwartych w odległości do 50 mil morskich od miejsca schronienia, z dopuszczalną
odległością między dwoma miejscami schronienia do 100 mil morskich i żegluga po morzach zamkniętych, w
granicach określonych dla każdego przypadku w Świadectwie klasy oraz żegluga po Morzu Bałtyckim.
4
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Państwowa Komisja Badania Wypadków Morski ocenia ten dokument jako wystawiony
niewłaściwie, który daje możliwość dowolnej interpretacji warunków jakie motorówka może
spełniać w czasie wykonywania usługi holowniczej5.
Konsekwencją rozszerzenia rejonu wód śródlądowych na których motorówka Sonia może
żeglować i wykonywać usługi holownicze powinno być odniesienie do przepisów jakim
podlegają jednostki operujące na tych wodach.
Jednocześnie tak sformułowany zapis (w sytuacji sklasyfikowania jednostki jako mały statek
morski) informuje, że motorówka „Sonia” może wykonywać usługi holownicze jedynie na
wodach śródlądowych co wyklucza prowadzenie holowań na wodach portowych, które należą
do wewnętrznych wód morskich.
Warunki jakie muszą spełniać w czasie holowań

(i jakie mogą wykonywać) jednostki

operujące na wodach śródlądowych są każdorazowo i szczegółowo określane we
Wspólnotowych Świadectwach Zdolności Żeglugowej wystawionych dla poszczególnych
jednostek.
Dlatego też, w ocenie Komisji, informacje dodatkowe zamieszczone na świadectwie klasy
powinny być potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych w załączniku II Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r.
Holowania wykonywane przez małe jednostki uważane są za trudne i powodujące powstawanie
wielu roszczeń w konsekwencji wypadków jakie mają miejsce w czasie wykonywania usług
holowniczych. Kluby P & I6 zrzeszające armatorów takich jednostek, które realizują ich
ubezpieczenie, po dwuletniej analizie stwierdziły, że 53% wypadków w czasie wykonywania
usług holowniczych spowodowane było: zaniedbaniami załóg, źle zabezpieczonym osprzętem
do holowania, błędami nawigacyjnymi, nieodpowiednimi procedurami operacyjnymi
i procedurami bezpieczeństwa7. W ocenie autorów przywołanego w przypisie opracowania,
osprzęt potrzebny do wykonywania usługi holowniczej, sposób jego zamocowania
w właściwych miejscach na jednostkach holowanej i prowadzącej holowanie, a także jego stan

Można bez popełnienia błędu przyjąć, że motorówka Sonia może wykonywać każdy rodzaj holowania (patrz
art. 214, § 2 Kodeksu Morskiego) w stosunku do jednostek bez ograniczenia wielkości.
6
Protection and Indemnity Associations – Kluby wzajemnych ubezpieczeń armatorskich.
7
Opracowanie Tugs and Tows – A Practical Safety and Operational Guide, Security for Small and Specialist
Vessels przygotowane na zlecenie P&I - The Shipowners’ Club, opublikowane przez Biuro Hydrograficzne
Admiralicji Brytyjskiej (6 sierpień 2015 r.).
5
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i systematycznie prowadzona konserwacja, to ważne czynniki bezpiecznie wykonanej usługi
holowniczej.
Zgodnie z prognozowanymi warunkami pogodowymi przez Biuro Meteorologiczne Prognoz
Morskich w Gdyni w rejonie Zatoki Gdańskiej przewidywano na dzień 13 grudnia 2019 r.
w godzinach porannych (i późniejszych również) wiatr południowy 3 do 5 skręcający na
południowo-wschodni i wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali B. Stan morza 2 do 3.
Prognozowane warunki pogodowe powinny być poważnym ostrzeżeniem dla planowanego
holowania.
W tej sytuacji Kapitan portu Gdańsk nie powinien wydać zgody na wyjście zestawu
holowniczego składającego się motorówki sondażowej „Sonia” oraz pontonu roboczego
„PH-SH-2”.
Należy jednak zaznaczyć, że służby nadzorujące bezpieczeństwo ruchu statków w portach
i poza główkami portów nie mają bezpośredniego dostępu do danych pozwalających ocenić
możliwości jednostki do wykonywania usługi holowniczej.
W czasie prowadzonego badania wypadku Komisja zwróciła również uwagę, że armator przed
rozpoczęciem akcji mającej na celu ściągnięcie pontonu z przybrzeżnej mielizny, gdy
pozwoliły na to warunki atmosferyczne, nie powiadomił Obwodu Ochrony Wybrzeża Urzędu
Morskiego w Gdyni. Wjechanie na plażę sprzętem budowlanym – koparką kołową, wymagało
uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni8.
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W związku z zakończonym badaniem wypadku motorówki „Sonia” Komisja sformułowała
następujące zalecenia:
6.1. Armator motorówki „Sonia” oraz pontonu roboczego „PH-SH-2”
Komisja zaleca wdrożenie w przedsiębiorstwie zasad eksploatacji taboru pływającego zgodnie
z dokumentami bezpieczeństwa i klasyfikacyjnymi, szczególnie w odniesieniu do zapewnienia
zgodnej z kartą bezpieczeństwa załogi oraz eksploatacji jednostek w sposób i na akwenie
prawnie dozwolonym.

Zarządzenie porządkowe nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 maja 2011r.w sprawie określenia
wymogów zabezpieczenia terenów pasa technicznego.
8
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6.2. Polski Rejestr Statków
Uznając, że informacje zawarte w świadectwie klasy dotyczące holowania innych jednostek są
niewystarczające, Komisja zaleca ujednolicenie przepisów PRS w zakresie holowania w taki
sposób, aby informacje dodatkowe na świadectwie klasy zawierały potwierdzenie spełnienia
co najmniej wymagań określonych w załączniku II dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. i dodatkowo określały sposoby holowania,
niezbędny osprzęt, dopuszczalne wielkości jednostek holowanych, graniczne warunki
pogodowe i rejony w jakich holowanie może być prowadzone. Przegląd techniczny winien być
uzupełniony o sprawdzenie środków technicznych wymaganych przepisami Międzynarodowej
konwencji o zapobieganiu zderzeniom na morzu, dla statków holujących i holowanych.
6.3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Biorąc pod uwagę, że szybki dostęp do źródłowych informacji jest w obecnych czasach
niezbędny Komisja zaleca usankcjonowanie prawne, wykonanie i utrzymanie bazy danych
wszystkich statków polskich. Wśród informacji dostępnych w tej bazie winny znaleźć się
również informacje na temat możliwości danego statku do wykonywania holowania lub bycia
holowanym oraz wszystkich warunków związanych z bezpiecznym wykonywaniem tej
operacji. Baza zawierająca dane pozyskane ze źródeł ich powstawania spełni warunek
konieczny dla podejmowania prawidłowych decyzji przez służby nadzorujące bezpieczeństwo
ruchu statków na polskich wodach morskich.
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8. Źródła informacji
1. Powiadomienie o wypadku.
2. Materiały otrzymane od Administracji Morskiej oraz Polskiego Rejestru Statków.
3. Wysłuchanie szypra motorówki sondażowej „Sonia”.
4. Zdjęcia wykonane przez członków PKBWM, pracowników Kapitanatu portu w Gdyni
oraz opublikowane w internecie
5. Obliczenia wykonane przez eksperta Komisji dr. inż. Jarosława Soliwodę.
9. Skład zespołu badającego wypadek
Kierujący zespołem – Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM
Członek zespołu – Tadeusz Wojtasik – Przewodniczący PKBWM
10. Załącznik nr 1
10.1. Określenie ruchów oporu pontonu roboczego PH-SH-2
Sumaryczne obciążenia działające na ponton składają się z trzech elementów:
•

siły wiatru – FW,

•

siły działania prądu – FC,

•

siły oddziaływania fal – FWD.
10.2. Obciążenie od działania wiatru

Siła oddziaływania wiatru jest określona zgonie z wymaganiami: MODU Code, IMO.2009
(res. A1023(26), Ch. 3. 2. 3):
2
𝐹𝑊 = 0.5 · 𝐶𝑆 · 𝐶𝐻 · 𝐴𝑊 · 𝑣𝑊
· 𝜌𝐴

gdzie:
FW – siła oddziaływania wiatru, [N],
Cs – współczynnik kształtu nawodnej części jednostki = 1,
CH – współczynnik wysokości jednostki nad powierzchnią wody = 1,
ρA – gęstość powietrza = 1.222 kg/m3 ,
vW – prędkość wiatru = 10.7 m/s (5/6°B),
AWT – wzdłużna powierzchnia nawiewu = 13.40 m2,
AWL – poprzeczna powierzchnia nawiewu = 28.0 m2.
Wzdłużna siła oddziaływania wiatru FWL:
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𝐹𝑊𝐿 = 0.5 · 1 · 1 · 13.4 · 10.72 · 1.222 = 937.4 𝑁
Poprzeczna siła oddziaływania wiatru FWT:
𝐹𝑊𝑇 = 0.5 · 1 · 1 · 28.0 · 10.72 · 1.222 = 1602.9 𝑁
10.3. Obciążenie od działania prądu
Obciążenia od prądu morskiego są określane z wyrażenia:

FC  0.5  AH  C S  v 2  

[t]

gdzie:
FC – siła oddziaływania prądu, [N],
 - gęstość wody = 1005 kg/m3,
AHT – poprzeczna powierzchnia przekroju podwodnej części pontonu = 8.2 m2,
AHL – wzdłużna powierzchnia przekroju podwodnej części pontonu = 16.0 m2,
vC – prędkość prądu = 0.5 m/s,
CS – współczynnik kształtu dziobu = 1.00.
𝐹𝐶𝐿 = 0.5 · 8.2 · 1 · 0.52 · 1005 = 1030.1 𝑁
𝐹𝐶𝑇 = 0.5 · 16.0 · 1 · 0.52 · 1005 = 2010.0 𝑁
10.4. Obciążenia od działania fal
Obciążenia od działania fal przy zerowej prędkości holowania są określane z wyrażenia:
1

𝐹𝑊𝐷 = 8 · 𝜌𝑊 · 𝑔 · 𝑅 2 · 𝐵 · 𝐻𝑆2 [N]
gdzie:
FWD – obciążenia od fal, [N],
W – gęstość wody, W=1005 kg/m3,
HS – wysokość znacząca fali = 0.5 m,
B – szerokość pontonu = 10.22 m,
L – długość pontonu = 19.96 m,
g – przyspieszenie ziemskie, g = 9.81 m/s2,
R – współczynnik kształtu dziobu pontonu wzdłużnie = 0.67, poprzecznie = 1.0.
1
· 1005 · 9.81 · 0.672 · 10.22 · 0.52 = 1417.7 𝑁
8
1
= · 1005 · 9.81 · 1.002 · 19.96 · 0.52 = 6149.6 𝑁
8

𝐹𝑊𝐿 =
𝐹𝑊𝐷𝑇
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10.5. Wymagana siła holowania

Siła oddziaływania wiatru
Siła oddziaływania prądu
Siła oddziaływania fal
Całkowita siła

FW
FC
FWD
F

Siła wzdłużna
Wys. fali: 0.5 m
Wiatr 10.7 m/s
937.4 N
1030.1 N
1417.7 N
3385.2 N

Siła poprzeczna
Wys. fali: 0.5 m
Wiatr 10.7 m/s
1602.9 N
2010.0 N
6149.6 N
9762.5 N

Tabela 1. Siły oddziaływujące na holowany ponton.
Siła potrzebna do holowania pontonu (BP) jest określana z całkowitej siły oddziaływania sił
zewnętrznych na ponton i efektywności holownika:

TPR
Te
Przy założonej efektywności holownika Te=80% wymagana siła holowania pontonu wynosi:
BP 



wzdłużnie 4231.5 N – 0.43 t,



poprzecznie 12203.1 N – 1.24 t.
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