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Badanie bardzo poważnego wypadku jachtu motorowego m/y Wakacyjna 

frajda 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@mi.gov.pl 
www.pkbwm.gov.pl 

  

 

 

 

 

 

 

Raport może być wykorzystany w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku, bezpłatnie 

(z wyłączeniem logo PKBWM), do celów badawczych, edukacyjnych lub informacji 

publicznej. Raport winien być  wykorzystany dokładnie i w kontekście nie wprowadzającym 

w błąd. W przypadku wykorzystania należy podać tytuł publikacji źródłowej oraz informację 

o prawach autorskich. W przypadku, gdy w raporcie jest wskazane inne źródło lub autor 

materiału chronionego prawem autorskim przed wykorzystaniem raportu należy uzyskać zgodę 

od właścicieli praw autorskich. 
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1. Fakty 

W dniu 13 maja 2020 r. ok. godz. 17:30 trzy osoby wypłynęły jachtem motorowym Wakacyjna 

frajda z Przystani żeglarskiej przy Kanale Młyńskim kierując się do Portu Morskiego Stepnica 

w celu zatankowania paliwa. O godz. 18:00 jacht odcumował spod stacji paliwowej i skierował 

się w kierunku główek portu,  a po ich minięciu w kierunku zachodnim. Sternik zwiększając 

nastawę obrotów silnika nie odczuwał oczekiwanego przyśpieszenia jednostki. Po minięciu 

pławy kardynalnej północnej ST–N, wyłączył silnik po czym próbował ponownie go 

uruchomić. Nastąpił wybuch w komorze silnika i kierujący zdecydował o opuszczeniu jachtu. 

W trakcie wydawania i ubierania kamizelek ogień pojawił się w części dziobowej zmuszając 

wszystkich do pośpiesznego opuszczenia jednostki. Jeden pasażer samodzielnie dopłynął do 

brzegu, a pozostałym dwóm osobom pomogli dwaj rybacy, którzy przypłynęli łodzią wiosłową.  

Gaszenie płonącego jachtu rozpoczął o godz. 18:25 zastęp OSP Stepnica przy użyciu jednego 

prądu wody z łodzi STP 5, a w chwilę później do akcji gaszenia dołączyła jednostka SAR 

Monsun która przypłynęła  z Trzebieży. O godz. 18:34 pożar został ugaszony i wrak jachtu 

został przeholowany do portu rybackiego i wyslipowany na ląd. Osoby będące na jachcie były 

wychłodzone, ale nie doznały obrażeń. Natomiast u sternika dodatkowo wystąpiły objawy 

zatrucia dymem. Jacht został doszczętnie wypalony wewnątrz, a kadłub spłonął do linii wodnej. 

W wyniku pożaru nastąpiła całkowita konstrukcyjna strata jednostki.  

2. Informacje ogólne 

2.1. Dane statku  

Nazwa jachtu: Wakacyjna frajda 

Bandera: polska  

Właściciel: osoba prywatna 

Numer rejestracyjny: POL 11250 

Typ statku: rekreacyjny jacht motorowy typ Monaco 195 

Rok budowy: 1987 

Miejsce budowy: Knoxville, TN, USA  

Moc maszyn: 194 kW (stacjonarny silnik Mercriuser)  

Szerokość: 2,44 m 

Długość całkowita: 6,10 m 
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Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub: laminat poliestrowo – szklany i sklejka 

 

 

Zdjęcie nr 1. Wakacyjna frajda - widok z dziobu 

2.2. Informacje o podróży statku  

Porty zawinięcia w czasie podroży:  Stepnica – port handlowy          

Port przeznaczenia: Stepnica – Przystań przy Kanale Młyńskim 

Rodzaj żeglugi: rejs rekreacyjny po Roztoce Odrzańskiej 

Informacja o załodze: 1 osoba (sternik motorowodny) 

Informacja o pasażerach: 2 osoby 
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Zdjęcie nr 2. Wakacyjna frajda - widok z rufy 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku: bardzo poważny 

Data i czas zdarzenia: 13.05.2020 r. godz. 18:00 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia: Roztoka Odrzańska, tor podejściowy do 

portu Stepnica 

Charakter akwenu:  morskie wody wewnętrzne 

Pogoda w trakcie zdarzenia: wiatr N 2°B, stan morza 1, 

 Widzialność dobra, temp. powietrza +10°C, 

 Temp. wody +13°C 

Stan eksploatacyjny jachtu w trakcie zdarzenia: jacht w trakcie rejsu turystycznego po 

wodach Roztoki Odrzańskiej 

Miejsce wypadku na jachcie: komora silnika 
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Skutki wypadku dla ludzi: trzy osoby z objawami lekkiej hipotermii, 

przy czym jedna osoba z objawami zatrucia 

dymem 

Skutki wypadku dla jachtu: jacht uległ zniszczeniu po całkowitym 

wypaleniu wnętrza kadłuba i burt do linii 

wodnej 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

W akcji ratowniczo – gaśniczej wzięły udział: OSP Stepnica, SAR Monsun, łódź rybacka STP 

5, łódź pomocnicza (STP 49), ZRM (zespół ratownictwa medycznego) 

Jednostki ratownicze przybyły na miejsce akcji w ciągu 10 min. od otrzymania wezwania. 

Jeden pasażer samodzielnie dopłynął do brzegu, a pozostałe dwie osoby zostały doholowane 

przy burcie łodzi wiosłowej do brzegu. Nikt nie odniósł obrażeń. Wszyscy załoganci mieli 

objawy wychłodzenia, a jeden dodatkowo objawy zatrucia wywołanego wdychaniem 

toksycznego dymu z płonącej jednostki. Wrak jachtu motorowego został ugaszony  

i przeholowany do portu rybackiego, a następnie przy wykorzystaniu slipu przeniesiony na 

brzeg. 

3. Opis okoliczności wypadku  

W dniu 13 maja 2020 r. ok. godz. 17:30 na jacht motorowy Wakacyjna frajda zacumowany 

na Kanale Młyńskim w Przystani żeglarskiej Stepnica przybył jego właściciel i jednocześnie 

sternik wraz z dwójką towarzyszących mu osób. Po uruchomieniu wentylacji komory silnika  

i kilku minutach dalszych przygotowań jacht opuścił przystań i płynąc łukiem wszedł do 

Basenu Kolejowego, cumując następnie przy nab. Czołowym (rys. nr 11). Plan podróży 

przewidywał tylko przejście z miejsca postoju do stacji paliwowej Bobryk ulokowanej w Porcie 

Morskim i po zatankowaniu powrót do Przystani żeglarskiej przy Kanale Młyńskim. Na 

pokładzie znajdowały się trzy osoby dorosłe. Jachtem kierował osobiście właściciel jednostki 

posiadający patent sternika motorowodnego.  

Po zatankowaniu ok. 36 l benzyny o godz. 18:00 jacht odcumował od nabrzeża i skierował się 

ku główkom wyjściowym portu. 

 

                                                 
1 Na rysunkach nr 1 i 2 zostały naniesione tory podejściowe do portu Stepnica oraz obrotnica. 
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Rysunek 1. Trasa przejścia jachtu z miejsca postoju do miejsca tankowania 
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Zdjęcie nr 3. Dystrybutory paliwa na nab. Czołowym w porcie Stepnica 

Sternik utrzymywał zredukowaną prędkość do czasu wyjścia z portu, a następnie kierując się 

nadal w kierunku zachodnim rozpoczął zwiększanie prędkości jachtu. Zmiana nastawy dźwigni 

obrotów silnika nie przekładała się w ocenie kierującego na oczekiwane zwiększenie prędkości 

jachtu. Po przebyciu ok. 80 m od główek portu i minięciu północnej pławy kardynalnej ST-N 

sternik, nie znając przyczyny braku właściwej dynamiki jednostki, wyłączył silnik. Przy 

ponownej próbie uruchomienia nastąpił wybuch w komorze silnika połączony z wyrzuceniem 

w powietrze pokrywy silnika i tylnej ławki na której siedziała pasażerka. W następstwie tego 

wybuchu pasażerka upadła na kolana pomiędzy fotelami sternika i drugiego pasażera, a 

w komorze silnika pojawił się ogień. Kierujący jachtem zdecydował o jego opuszczeniu  

i skierował się z pasażerami do części dziobowej, gdzie w schowku znajdowały się kamizelki. 

Po wyjęciu kamizelek ze schowka pojawił się w nim ogień. Pasażer, który jako pierwszy 

otrzymał kamizelkę, zdążył ją założyć i skoczyć za burtę kierując się ku odległemu o ok. 90 m. 

brzegowi. Pasażerka założyła kamizelkę ale nie zdążyła jej poprawnie zapiąć i w chwili 
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pojawienia się ognia na dziobie wskoczyła do wody. Sternik jako ostatni wskoczył do wody tuż 

po pasażerce, ale z drugiej burty. On też nie zdążył założyć kamizelki.  

W tym czasie na lądzie został zaobserwowany wybuch i pożar jednostki. Wezwano  służby 

ratownicze. Płonący jacht dryfował z wiatrem w kierunku południowym utrudniając sternikowi 

będącemu w wodzie dopłynięcie do brzegu. Wymagało to bowiem odepchnięcia dziobu jachtu 

od osób znajdujących się w wodzie, zagrożonych bliskością płonącej jednostki i silnego 

toksycznego zadymienia. Pasażer jachtu samodzielnie dotarł do brzegu, a do pozostałej dwójki 

rozbitków z pomocą przypłynęli dwaj rybacy, którzy wiosłową łodzią pomocniczą (przypisaną 

do STP 49) wracali do portu rybackiego, po sprawdzeniu wystawionych sieci. Widząc pożar 

rybacy podpłynęli do dwójki osób w wodzie, które były bez kamizelek i wyczerpane,  

umożliwiając im przytrzymanie się burt łodzi doholowali je do brzegu. Zebrani na brzegu ludzie 

pomogli rozbitkom wydostać się na brzeg.  

O godz. 18:12 wezwanie pomocy otrzymała Państwowa Straż Pożarna, która zadysponowała 

jednostkę OSP Stepnica do przeprowadzenia akcji gaśniczej. Jednocześnie PSP powiadomiła 

o sytuacji pogotowie ratunkowe i Policję a pośrednio również MRCK w Gdyni. 

Jednostka ratowniczo-gaśnicza OSP Stepnica wprost z akcji w Miłowie udała się do portu 

rybackiego w Stepnicy. Korzystając z łodzi motorowej STP 5 z obsadą 3 strażaków oraz przy 

wykorzystaniu przenośnej pompy o godz. 18:25 przystąpiono do gaszenia płonącego jachtu. 

W tym samym czasie od strony Trzebieży przypłynęła jednostka SAR Monsun, która również 

włączyła się do akcji gaśniczej. O godz. 18:34 pożar został ugaszony i wypalony wrak jachtu 

został przeholowany przez łódź STP 5 do Basenu Rybackiego i przy wykorzystaniu slipu 

wyciągnięty na ląd. 

W trakcie trwania akcji gaszenia, załogi OSP Stepnica oraz ZRM udzieliły pomocy rozbitkom 

znajdującym się już na lądzie. Zabezpieczono ich przed dalszym wychładzaniem ciała, a lekarz 

który zbadał poszkodowanych zdiagnozował u sternika zatrucie toksycznym dymem.   
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Rysunek 2. Trasa jachtu po zatankowaniu paliwa w porcie Stepnica 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu 

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

4.1. Czynniki mechaniczne 

Jacht motorowy Wakacyjna frajda o nr CIN kadłuba SERE0366C787 to jednokadłubowy 

jacht typu MONACO, wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego i sklejki przez SEA RAYS 

BOATS Inc., Knoxville, USA w 1987 r. Jednostka o parametrach (L/B/T): 6,10 m/ 2,44 m/ 

0,40 m posiadała silnik wbudowany na stałe MERCRUISER 260, zasilany benzyną o mocy 

194 kW.  Komora silnikowa była wyposażona w wentylację mechaniczną, a ponadto dwie 

burtowe kratki wentylacyjne zapewniały wentylację naturalną. Na łodzi nie było stałej instalacji 

gaśniczej. Zbiornik paliwa o pojemności ok. 161 l (40 galonów) był wykonany z metalu  

i umieszczony pod podłogą kokpitu. Łódź sprowadzona do Polski jako jednostka używana 

zmieniła kilku właścicieli, przy czym ostatni właściciel posiadał ją od roku. Jacht 

zarejestrowany jako jednostka rekreacyjna nie podlegał obowiązkowi okresowych przeglądów 

technicznych i faktycznie nie był im poddawany. W związku z tym brak było oceny stanu 

technicznego eksploatowanej jednostki.  
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Zdjęcie nr 4. Całkowicie spalone wnętrze, kokpit łodzi i pulpit sternika 
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Zdjęcie nr 5. Widok ogólny spalonego kadłuba powyżej linii wodnej 

Po zatankowaniu paliwa – 36 l. benzyny i wyjściu poza główki portu sternik stwierdził, że 

zmiana nastawy dźwigni obrotów nie przekłada się na wyraźny wzrost prędkości jachtu. Po 

wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika nastąpił wybuch w komorze silnika, a następnie 

pojawiły się w niej płomienie. Z chwilą otwarcia schowka w części dziobowej jachtu, ogień  

z komory silnikowej przemieścił się pod podłogą kokpitu i płomienie pojawiły się na dziobie. 

Ogień rozprzestrzenił się po całym kadłubie jachtu motorowego, który palił się przez 

kilkadziesiąt minut, od godz. ok. 18:05 do 18:34. Po tym czasie jednostka została ugaszona 

prądami wody podawanymi przez zastęp OSP Stepnica i z jednostki SAR Monsun. W trakcie 

pożaru nie nastąpił wybuch paliwa znajdującego się w zbiorniku – metalowy zbiornik paliwa 

znajdujący się pod podłogą pozostał nienaruszony. W wyniku pożaru wnętrze jednostki uległo 

wypaleniu, spaliła się całkowicie obudowa komory silnika oraz pokład wraz z wyposażeniem.  

Spaleniu uległy również: elastyczne przewody paliwowe i otuliny przewodów elektrycznych, 

a na skutek wysokiej temperatury stopiły się niektóre metalowe elementy silnika. Łódź uległa 

całkowitemu zniszczeniu.  
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Zdjęcie nr 6. Całkowicie spalony przedział silnika 

 

Z uwagi na stopień zniszczeń wywołanych pożarem nie udało się ocenić jaki był stan 

techniczny instalacji paliwowej  - przewodów elastycznych i ich podłączenia do silnika. Nie 

można było również ustalić czy właściwie działała wentylacja komory silnika. Sternik 

oświadczył, że podczas pływania wentylator był cały czas włączony. Nie można było również 

ustalić czy elementy instalacji paliwowej były właściwe uziemione z uwagi na niemożliwość 

odnalezienia  jakichkolwiek śladów takich połączeń w pogorzelisku. 

Ze względu na znaczne zniszczenia konstrukcji jachtu spowodowane pożarem nie było 

możliwości jednoznacznego ustalenia przyczyn powstania pożaru. Na podstawie znanych 

faktów2 Komisja przyjęła do rozważań następujący hipotetyczny przebieg wybuchu  

i w konsekwencji pożaru jachtu. 

                                                 
2 Jachty motorowe eksploatowane przez ich właścicieli w wielu przypadkach są starymi jednostkami 

posiadającymi dużej mocy silniki. Jednostki te wyposażone są w starego typu iskrowe instalacje zapłonowe 

(wysokonapięciowe) oraz gumowe przewody paliwowe. Trwałość tych elementów jest ściśle określona i powinny 

być one wymieniane zgodnie ze wskazaniami producentów.  Z czasem ulegają one starzeniu i tracą parametry 

wymagane do ich bezpiecznego  eksploatowania. Mogą być one przyczyną groźnych wypadków spowodowanych 

wyciekami paliwa i iskrzeniami w komorach silników.  
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Zdjęcie nr 7. Zniszczony silnik z wypalonym okablowaniem i osprzętem silnikowym 

 

 
Zdjęcie nr 8. Pozostałości po instalacji mechanicznej wentylacji komory silnika 
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Zdjęcie nr 9. Spalone przewody elastyczne instalacji paliwowej 

 

Wybuch może być jedną z przyczyn inicjujących powstanie pożaru. Zagrożenie wybuchem 

definiuje się w pewnym uproszczeniu jako możliwość tworzenia przez pary palnych cieczy 

mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon lub przekroczenia 

temperatury samozapłonu wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze 

wzrostem ciśnienia. Na jachcie doszło do wybuchu, który spowodował zerwanie pokrywy 

komory silnikowej i przytwierdzonej doń ławki na której siedziała pasażerka. Wybuch  

w komorze silnikowej był możliwy tylko w przypadku zaistnienia wszystkich wymienionych 

powyżej elementów. 

Dopływ powietrza niezbędnego do wytworzenia mieszaniny wybuchowej był zapewniony 

przez wentylację naturalną komory silnika, którą z uwagi na jej prostotę konstrukcji Komisja 

przyjęła za funkcjonującą poprawnie. 

Pary cieczy palnej w komorze silnikowej mogły być wytworzone tylko w przypadku 

nieszczelności instalacji paliwowej, zarówno na odcinku zbiornik paliwowy – silnik, jak 

również wlew paliwa – zbiornik paliwowy. Nie jest możliwe ustalenie na którym odcinku 

instalacji występowało jej rozszczelnienie i wyciek paliwa do komory silnikowej. Istotne jest 

natomiast, że istniały różne warunki termiczne w momencie rozpoczęcia podróży, czyli wyjścia 
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z mariny i w momencie wyjścia z portu Stepnica po tankowaniu. Początek podróży rozpoczął 

się przy „zimnym” silniku, a żegluga z portu Stepnica z silnikiem który osiągnął swoje 

parametry termiczne ogrzewając intensywnie komorę silnika i powodując znaczące 

przyspieszenie procesu parowania palnej cieczy, która pojawiła się w komorze.  

Mieszanina wybuchowa jest możliwa do osiągnięcia, gdy pary cieczy palnej będą występowały 

w określonym stężeniu w powietrzu. W przypadku benzyny bezołowiowej EuroSuper 953 

temperatura zapłonu wynosi poniżej -10°C, a dolna i górna granica wybuchowości wynoszą 

odpowiednio 1,3% obj. i 10,6% obj. Ponadto producent benzyny przestrzega, aby w przypadku 

niezamierzonego uwolnienia się benzyny do środowiska „zapobiegać gromadzeniu się par 

w nisko położonych lub ograniczonych przestrzeniach w celu uniknięcia wystąpienia ich 

wybuchowych stężeń. Pary mogą przemieszczać wzdłuż podłóg/gruntu do odległych źródeł 

zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem.” W omawianym 

wypadku należało również rozważyć wpływ włączonej wentylacji mechanicznej na utworzenie 

się mieszany wybuchowej w przestrzeni komory silnika. Oświadczenie sternika  

o uruchomieniu wentylatora przez cały okres żeglugi nie było możliwe do zweryfikowania. 

Niepodważalny za to był fakt wytworzenia takiej mieszaniny w komorze silnika dla zaistnienia 

wybuchu. Komisja przyjęła założenie, że zakładając sprawność wentylatora i jego włączenie 

przez kierującego jachtem, efektywność działania systemu wentylacyjnego była 

niewystarczająca dla usunięcia z komory gromadzących się tam par cieczy palnej.  

Inicjacja wybuchu. Omawiany w tym wypadku wybuch „jest typowym wybuchem 

chemicznym, charakteryzującym się szybko przebiegającą reakcją egzotermiczną, któremu  

z reguły towarzyszy powstanie pożaru. Do zainicjowania takiego pożaru wystarczają proste 

bodźce energetyczne, jak iskry mechaniczne, elektryczne i elektrostatyczne, płomień, stopione 

(rozżarzone) cząstki metalu lub gorąca powierzchnia (samozapłon) o minimalnej energii 

zapłonu, od dziesiątek mikrodżuli (µJ) w odniesieniu do gazu i par cieczy palnych do setek 

milidżuli (mJ) w przypadku  pyłów”.4  W badanym wypadku źródłem zapłonu mogło być 

zaiskrzenie alternatora, iskra na klemie akumulatora lub iskra z przebicia instalacji elektrycznej. 

Zaistniały wybuch w komorze silnikowej był przyczyną rozwoju pożaru na całej jednostce i jej 

zniszczenia. 

                                                 
3 Dane z Karty charakterystyki sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem REACH przez PKN ORLEN S.A. 
4 Str.22 „Wybuchy przestrzenne” Tomasz Sawicki – Bezpieczeństwo pracy 11/2005 
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4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

Poradnik5 producenta określa maksymalną 8-osobową obsadę jachtu. W dniu wypadku na łodzi 

znajdowały się 3 osoby dorosłe. Prowadzenie6 statków przeznaczonych do uprawiania sportu 

lub rekreacji wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Powyższe wymagania 

dotyczą m.in. jednostek o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także 

skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców. 

Uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga 

posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy. 

Kierujący jachtem właściciel łodzi jest posiadaczem patentu sternika motorowodnego 

wydanego w 2018 r. przez PZMiNW. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów po wodach 

morskich do 2 Mm od brzegu w porze dziennej lub po morskich wodach wewnętrznych przy 

ograniczeniu długości jachtu do 12 m. Pozostałe osoby znajdujące się na jachcie nie posiadały 

żadnych uprawnień żeglarskich ani motorowodnych. 

W zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do bezpiecznego uprawiania 

żeglugi Komisja nie dopatrzyła się czynników, które mogłyby przyczynić się do zaistniałego 

wypadku.  

4.3. Czynniki organizacyjne 

Jacht został zakupiony od poprzedniego właściciela w 2019 r. Obecny właściciel nie dokonał 

odpowiednich zmian w dokumencie rejestracyjnym. Na burtach jacht nie posiadał nazwy ani 

portu macierzystego jednostki, a jedynie nr POL. Przy sprzedaży poprzedni właściciel, 

użytkujący jacht przez okres 9 lat, nie przekazał informacji o dokonywanych przeglądach  

i naprawach ani nie wręczył Poradnika producenta jachtu. Na wyposażeniu jachtu znajdowała 

się gaśnica proszkowa 2 kg oraz kamizelki ratunkowe dla wszystkich osób na jednostce 

zlokalizowane w schowku w części dziobowej jachtu. Po wybuchu w komorze silnika  

i pokazaniu się tam ognia sternik podjął decyzję o opuszczeniu jachtu. W czasie wydawania 

kamizelek ogień przemieścił się pod pokładem do części dziobowej zmuszając osoby na burcie 

do pośpiesznego opuszczenia jachtu. Tylko jeden pasażer miał wystarczająco dużo czasu na 

prawidłowe założenie kamizelki i następnie samodzielne dopłynięcie do brzegu. Pasażerka nie 

                                                 
5 Runabouts Owner’s Manual wydany przez Sea Ray, producenta jachtu motorowego Wakacyjna frajda 
6 Art. 37a ustawy o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U z 2020, poz. 1863) 
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zdążyła zapiąć kamizelki i po wskoczeniu do wody jej kamizelka znalazła się wokół głowy 

zmuszając ją do jej odrzucenia i płynięcia bez kamizelki. Sternik jako ostatni opuszczający 

jacht nie zdążył założyć kamizelki i również płynął do brzegu bez użycia tego środka 

ratunkowego. Brak wystarczającego czasu nie pozwolił na poprawne wykorzystanie 

posiadanych środków ratunkowych. 

Właściciel jachtu eksploatował go od momentu zakupu dość rzadko, a ponadto dokonywał 

tylko niezbędnych napraw. Nie były prowadzone żadne dodatkowe przeglądy techniczne dla 

oceny stanu technicznego jachtu. Brak takich przeglądów technicznych mógł przyczynić się do 

zaistnienia wypadku. 

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

na zaistnienie wypadku morskiego 

W dniu wypadku warunki pogodowe były korzystne dla uprawiania rekreacji na Roztoce 

Odrzańskiej. Wiał wiatr N o sile 2°B a stan morza był oceniany na 1. Temperatura powietrza 

wynosiła +10°C a temperatura wody +13°C, widzialność była bardzo dobra. Czynniki 

zewnętrzne nie miały wpływu na zaistnienie wypadku. 

4.5. Analiza wcześniejszych wypadków pożarów jachtów 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich badała dotychczas dwa bardzo poważne 

wypadki morskie całkowitej utraty jachtu na skutek pożaru. Pierwszy wypadek zdarzył się  

16 sierpnia 2013 r. kiedy jacht motorowy Miss Alicja7 w trakcie przejścia kanałem portowym 

w Gdańsku Nowym Porcie, po minięciu główki falochronu zachodniego, stanął w płomieniach. 

Wszystkie osoby znajdujące się na jachcie wyskoczyły za burtę a ogień z komory silnikowej 

objął wnętrze całej łodzi. Płonący jacht zdryfował w kierunku falochronu wschodniego  

i przemieszczając się wzdłuż niego spowodował zapalenie się gumowych odbijaczy na dalbach 

i przęsłach stalowych pomiędzy dalbami falochronu. W wyniku pożaru jacht uległ całkowitemu 

zniszczeniu, a wrak jachtu zalany wodą osiadł na kamieniach w pobliżu główki falochronu 

wschodniego. Spalony jacht  był typu Bayliner Capri o długości 5,8 m, którego kadłub był 

wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego, został zbudowany w 1989 r. w USA i jako 

używany, sprowadzony do Polski jacht był  wyposażony w stacjonarny silnik spalinowy 

Mercruiser 3,0 o mocy 95 kW. W dniu wypadku na jachcie podróżowały 2 osoby dorosłe  

z dwójką dzieci. Po zatankowaniu benzyny w ilości ok. 40 l.  w stacji paliwowej na Motławie 

                                                 
7 PKBWM Raport końcowy 22/13 Jacht motorowy Miss Alicja  
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jacht ruszył z prędkością ok. 10 km/h w kierunku wyjścia z portu. Po minięciu Basenu 

Westerplatte silnik jachtu stracił moc. Według kierującego jachtem silnik „zakrztusił się”, 

nastąpiło gwałtowne poderwanie pokrywy silnika i pojawił się płomień w komorze silnikowej. 

Ogień z komory silnikowej szybko rozprzestrzenił się na kadłub łodzi i elementy drewnianego 

wyposażenia. Słup ognia sięgał na wysokość kilku metrów, jednocześnie wydobywał się czarny 

dym widoczny z odległości kilku kilometrów. 

Komisja badając ten wypadek doszła do wniosku, że najbardziej prawdopodobną przyczyną 

pożaru był zapłon w komorze silnika mieszanki powietrza i oparów benzyny, która na skutek 

przecieku z rozszczelnionego przewodu paliwowego dostała się do wnętrza komory. Źródłem 

zapłonu mogło być zaiskrzenie alternatora lub iskra z przebicia8 instalacji elektrycznej. 

Kolejny badany wypadek miał miejsce rok później w dniu 8 sierpnia 2014 r. w przystani 

jachtowej Marina Gdynia i dotyczył pożaru na jachcie motorowym BGSPORT9. Jacht typu 

Cuddy Escape 1950 został wybudowany w USA w 1988 r. i jako używany sprowadzony do 

Polski. Jednostka o długości 5,9 m, której kadłub był wykonany z laminatu poliestrowo-

szklanego, wyposażona była w stacjonarny silnik spalinowy Mercruiser 3,0 o mocy 121,3 kW. 

W dniu wypadku na burcie przebywały 3 osoby, w tym 1 dziecko. W drodze z przystani 

jachtowej w Rewie do Gdańska jacht zawinął po paliwo do stacji paliwowej ulokowanej 

wewnątrz przystani żeglarskiej Marina Gdynia. Po zatankowaniu zbiornika paliwowego do 

pełna (ok. 140 l benzyny) jacht odpłynął od stacji benzynowej w kierunku wyjścia z przystani. 

Po odejściu od stacji paliwowej na odległość ok. 100 m silnik „zakrztusił się”, nastąpiło głośne 

i gwałtowne poderwanie nieumocowanej pokrywy komory silnikowej i pojawił się płomień  

w komorze silnikowej jachtu. Osoby będące na jachcie wyskoczyły do wody a ogień z komory 

silnikowej rozprzestrzenił się szybko na całe wnętrze łodzi. Płonący jacht został wyholowany 

z przystani na zewnątrz falochronu południowego, w pobliże plaży miejskiej i tam prowadzone 

były dalsze działania gaśnicze. W wyniku pożaru jacht uległ poważnemu zniszczeniu. 

W następstwie przeprowadzonych przez Komisję badań obu wypadków zostały sformułowane 

zalecenia, częściowo zróżnicowane z uwagi na odmienność obu zdarzeń. 

Wspólnym zaleceniem w obu wypadkach były: 

- zalecenie dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o rozszerzenie 

obowiązujących przepisów morskich i śródlądowych poprzez wprowadzenie obowiązku 

                                                 
8 Nagły przepływ prądu przez izolator na skutek utraty właściwości elektroizolacyjnych. 
9 PKBWM Raport końcowy 29/14 Jacht motorowy BGSPORT 
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okresowego przeglądu technicznego dla jachtów wyposażonych w stacjonarny silnik spalinowy 

zasilany benzyną; 

- zalecenie dla podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów 

morskich o długości do 15 m o dostosowanie swoich przepisów do wymagań określonych  

w normie PN-EN ISO 9094-1:2005 „ Małe statki – ochrona przeciwpożarowa – cześć 1: 

Jednostki o długości kadłuba do 15 m włącznie. 

Podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów jachtów morskich, t.j. PRS S.A., PZŻ  

i PZMiNW10 w odpowiedzi udzielonej na wydane przez Komisję zalecenia potwierdziły 

implementację ww. normy do przepisów technicznych. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powołał Zespół ds. bezpieczeństwa jachtów, 

w którego skład weszli eksperci oddelegowani przez ministra, dyrektorów urzędów morskich 

oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Dalsze działania ministra opierały się 

na analizach i wnioskach przedstawionych przez Zespół, który: 

- w obu przypadkach podniósł kwestię niewystarczających dowodów na to, że do wypadku 

doprowadził zły stan techniczny jednostek, 

- wskazał, że w obu przypadkach istotnym był czynnik ludzki wyrażający się w błędzie 

niewłączenia wentylacji przed uruchomieniem silnika, 

- zasygnalizował, że brak obiektywnych danych statystycznych dotyczących skali zjawiska 

pożarów na jachtach z silnikami benzynowymi oraz ich przyczyn nie pozwala na dokonanie 

rzetelnej oceny skutków regulacji oraz uzasadnienia wprowadzenia dodatkowych obciążeń 

finansowych i administracyjnych dla właścicieli jachtów.  

Jednocześnie minister zobowiązał się do monitorowania kwestii bezpieczeństwa jachtów 

motorowych w przyszłości. 

4.6. Wypadki pożarów na jachtach niebadane przez PKBWM 

Poniżej Komisja przedstawia informacje dotyczące pożarów jachtów, które miały miejsce na 

wodach śródlądowych. 

 Zalew Zegrzyński (28-09-2015r.) 

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/nieporet/nieporet-pozar-motorowki-na-

                                                 
10 Minister Infrastruktury poinformował Komisję, że Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego nie 

posiadał i nie posiada upoważnienia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów 

technicznych jachtów morskich 

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/nieporet/nieporet-pozar-motorowki-na-jeziorze-zegrzynskim/
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jeziorze-zegrzynskim/ 

Dzisiaj (28 września) po południu na Zalewie Zegrzyńskim doszło do pożaru 

motorówki. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Do pożaru motorówki doszło dzisiaj (28 

września) kilka minut po godzinie 12.00 na Zalewie Zegrzyńskim na wysokości 

restauracji Szanta Cafe. Na miejscu interweniowało Legionowskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe (LWOPR) oraz straż pożarna z PSP Legionowo. 

Pożar motorówki zaczął się od silnika. Na szczęście sternik znajdujący się na 

pokładzie zdążył w porę wskoczyć do wody i został zabrany na brzeg przez 

przepływającą w pobliżu łódź. Mężczyźnie nic się nie stało. Jeszcze przed przybyciem 

straży pożarnej ratownicy LWOPR ugasili palącą się motorówkę i odholowali ją do 

brzegu. Praktycznie cała łódź uległa spaleniu. Do działań strażaków należało 

zabezpieczenie miejsca zdarzenia i przeciągnięcie motorówki na brzeg za pomocą 

wyciągarki samochodowej. Strażacy przelali również wodą tlącą się jeszcze łódkę  

i zneutralizowali drobne wycieki powstałe w wodzie. Akcja gaśnicza trwała niecałą 

godzinę. 

 Miłomłyn (2016r.)   

https://milomlyn.wm.pl/366441,Tragedia-na-kanale-w-Milomlynie-Splonela-8-letnia-

dziewczynka-i-jej-35-letnia-matka.html  

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło na Kanale Elbląskim tuż za śluzą  

w Miłomłynie. Trzej mężczyźni ewakuowali się z płonącej łodzi motorowej, 35-letnia 

kobieta i jej 8-letnia córka zostały pod pokładem. Nie udało się ich uratować. Według 

policji, doszło do samozapłonu, ojciec rodziny zrobił wszystko, by pomóc... 

Sobotnia podróż turystów z Torunia na obchody Ostródzkich Dni Morza zakończyła się 

tragicznie. Trzyosobowa rodzina wraz ze znajomymi zwodowała motorówkę w Iławie. 

Kłopoty pojawiły ok. godz. 14, kiedy znaleźli się tuż za śluzą w Miłomłynie Ojciec  

8-letniej dziewczynki i partner życiowy 35-letniej kobiety zgasił silnik, żeby przez 

chwilę zastanowić się, w którym kierunku powinni popłynąć. Kiedy odpalił go 

ponownie, doszło do eksplozji, po której cała motorówka natychmiast zajęła się ogniem. 

Gdy strażacy przybyli na miejsce, zastali łódź całkowicie objętą płomieniami - 

relacjonuje Grzegorz Różański z Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie. - Niestety, 

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/nieporet/nieporet-pozar-motorowki-na-jeziorze-zegrzynskim/
https://milomlyn.wm.pl/366441,Tragedia-na-kanale-w-Milomlynie-Splonela-8-letnia-dziewczynka-i-jej-35-letnia-matka.html
https://milomlyn.wm.pl/366441,Tragedia-na-kanale-w-Milomlynie-Splonela-8-letnia-dziewczynka-i-jej-35-letnia-matka.html
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kiedy dotarli do kobiety i dziecka, przebywających pod pokładem, okazało się, że osoby 

te nie żyją. 

 Zalew Zegrzyński 31-07-2017r.  

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/nieporet/nieporet-zapalila-sie-motorowka-

jeziorze-zegrzynskim-4-osoby-wodzie-zdjecia/ 

4 osoby, w tym 2 dzieci wyskoczyło z palącej się motorówki do wody. Do pożaru łodzi 

doszło na Jeziorze Zegrzyńskim, zaś pływającej nią załodze, na szczęście nic się nie 

stało. 

W komorze silnika motorówki pływającej po wodach Jeziora Zegrzyńskiego oraz 

po pobliskiej rzece Narwi nagle pojawił się ogień. Do pożaru doszło w miniony 

poniedziałek (31 lipca br.), kilka minut po godzinie 11. Łódź zapaliła się w rejonie ulicy 

Głównej w Ryni. Motorówką płynęła 4-osobowa załoga – rodzice wraz z dwójką 

swoich dzieci. Wszystkie osoby, jak tylko zorientowały się, że na łodzi robi się 

niebezpiecznie, wyskoczyły z niej do wody. Interweniowali legionowscy ratownicy 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) oraz strażacy. 

 

 Mikołajki 23-08-2018r. 

https://kontakt24.tvn24.pl/pozar-jachtu-w-mikolajkach-godz-9-15,3480053,ugc 

Tuż po zatankowaniu zapalił się jacht. Załoga zdążyła opuścić pokład. Jacht nadal 

płonie. Trwa akcja ratunkowa.  

http://tygodnikpiski.pl/2018/08/23/splonal-jacht-w-mikolajkach/ 

Jacht kabinowy spłonął na Jeziorze Mikołajskim. Dwuosobowa załoga ratowała się 

ucieczką do wody. W akcji brali udział piscy wodniacy z Mazurskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego. Ogień na łodzi pojawił się w niedługim czasie po 

zatankowaniu jej na wodnej stacji Orlen w porcie w Mikołajkach.  Houseboat 

momentalnie stanął w płomieniach. Do zdarzenia doszło dziś około godziny 9 rano. 

Ogień pojawił się na rufie. Na łodzi byli kobieta i mężczyzna, oboje ratowali się 

ucieczką do wody. Rozbitków podjęły jachty pływające w pobliżu. Płonący houseboat 

miał włączony boczny silnik strumieniowy, który popychał go w stronę nawodnej stacji 

paliw. Widząc tę sytuację ratownicy MOPR zaczepili płonącą jednostkę kotwicą  

i odholowali w bezpieczne miejsce. Łódź spłonęła doszczętnie, a jej wrak zatonął. 

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/nieporet/nieporet-zapalila-sie-motorowka-jeziorze-zegrzynskim-4-osoby-wodzie-zdjecia/
https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/nieporet/nieporet-zapalila-sie-motorowka-jeziorze-zegrzynskim-4-osoby-wodzie-zdjecia/
https://kontakt24.tvn24.pl/pozar-jachtu-w-mikolajkach-godz-9-15,3480053,ugc
http://tygodnikpiski.pl/2018/08/23/splonal-jacht-w-mikolajkach/
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– Pozostałość jachtu, która nie spłonęła, zatonęła – poinformował asp. Mateusz 

Rudkowski z mrągowskiej straży pożarnej. – Nie posiadamy w tej chwili informacji, że 

jest tam zagrożenie ekologiczne. Jeśli takie zagrożenie się pojawi, straż pożarna 

przystąpi do wydobycia wraku. Jest za wcześnie, aby wskazać, dlaczego ogień pojawił 

się na jachcie. Przyczyny pożaru bada policja. 

 

 Jezioro Mamry 01.08.2019 r. 

 https://wspolczesna.pl/pozar-jachtu-na-jeziorze-mamry-jednostka-poszla-na-dno-

zdjecia/ar/c1-14322531 

1 sierpnia tuż przed godziną 16 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie otrzymał informację  

o pożarze jachtu motorowego na jeziorze Mamry. W momencie dotarcia na miejsce 

pierwszego zastępu straży jacht w całości objęty był pożarem. Jachtem podróżowały 

dwie osoby, które zostały podjęte z wody przez karetkę wodną MOPR. Jedna z osób 

doznała poparzeń ciała. Węgorzewscy strażacy podali dwa prądy wody na palący się 

jacht. W trakcie akcji gaśniczej doszło najprawdopodobniej do rozszczelnienia butli 

gazowej znajdującej się w płonącym jachcie. Po kilku minutach akcji gaśniczej wrak 

jachtu zatonął. Dalsze działania straży polegały na zebraniu z powierzchni mogące 

zagrażać środowisku materiały. W trwającej ponad trzy godziny akcji uczestniczyło  

11 strażaków oraz siedmiu ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Przyczynę zdarzenia ustala policja.  

 Giżycko  18.08.2019 r. 

https://www.facebook.com/mazuryinfopl/posts/2525426494145052/ 

Dziś rano w jednym z giżyckich portów doszło do wybuchu, prawdopodobnie oparów 

paliwa, na jachcie typu Tes 32 Dreamer. Dwie osoby zostały poparzone, jeden 

mężczyzna ma złamaną nogę. Przebywające pod pokładem 8-miesięczne dziecko, poza 

szokiem, nie odniosło żadnych obrażeń.  

Wybuch był tak głośny, że był słyszany w pobliskich domkach letniskowych. Na jachcie 

w wyniku wybuchu uniosły się klapy bakist, co prawdopodobnie uchroniło skorupę 

przed rozerwaniem. Na jachcie, na pierwszy rzut oka, nie widać żadnych uszkodzeń. 

Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.  

https://wspolczesna.pl/pozar-jachtu-na-jeziorze-mamry-jednostka-poszla-na-dno-zdjecia/ar/c1-14322531
https://wspolczesna.pl/pozar-jachtu-na-jeziorze-mamry-jednostka-poszla-na-dno-zdjecia/ar/c1-14322531
https://www.facebook.com/mazuryinfopl/posts/2525426494145052/
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 Jezioro Drwęckie – Ostróda  02.07.2020 r. 

https://www.se.pl/olsztyn/pozar-na-jachcie-w-ostrodzie-3-dzieci-i-jedna-osoba-

dorosla-trafili-do-szpitali-zdjecia-aa-ceTF-TC3e-TZnd.html  

Wypadek na Jeziorze Drwęckim w Ostródzie. Spłonęły dwie łodzie. Do zdarzenia 

doszło podczas uruchamiania silnika na jachcie doszło do wybuchu paliwa. Troje dzieci 

razem z ich opiekunem, trafiło do szpitali w Ostródzie i Olsztynie. Policja ustala 

przyczyny pożaru. 

 

 Rzeka Narew – 18.07.2020 r.  

https://warszawa.naszemiasto.pl/pozar-motorowki-na-rzece-narwi-dzieci-znajdowaly-

sie-w/ar/c1-7811772 

W sobotę na rzece Narwi doszło do pożaru łodzi motorowej. Na pokładzie znajdowało 

się pięć osób - dwoje dorosłych i troje dzieci. Do szpitala trafiła kobieta, która ratowała 

dzieci z kabiny palącej się motorówki.  

- Prawdopodobną przyczyną pożaru była wada silnika, co najpierw spowodowało pożar 

w silniku, a potem te zarzewia ognia przeniosły się na łódkę. Szczegółowo będzie to 

jednak ustalała policja - informuje Konrad Chrzanowski z pułtuskiej straży pożarnej. 

 

 Jezioro  Kisajno – Piękna Góra - 27.08.2020 r. 

https://www.eska.pl/olsztyn/pozar-na-jeziorze-kisajno-jacht-stanal-w-plomieniach-

zdjecia-aa-ii9B-RJMP-ZqGW.html 

Niebezpieczna sytuacja miała miejsca w czwartek (27 sierpnia) przy stacji paliw sieci 

Orlen na jeziorze Kisajno. W płomieniach stanął Houseboat znajdujący się w pobliżu. 

Jak informuje Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w pożarze nie ucierpiała 

żadna osoba. 

Powyższe wypadki nie są pełnym zestawieniem pożarów i wybuchów na łodziach. Komisja nie 

jest prawnie umocowana do badania wypadków na wodach śródlądowych i w związku z tym 

ma możliwość korzystania jedynie z ogólnie dostępnych źródeł informacji. Powyższa lista 

wypadków pożarów jachtów służy do przedstawienia stanowiska Komisji, która uważa, że  

monitoringiem bezpieczeństwa należałoby objąć jachty, zarówno na wodach morskich, jak 

i śródlądowych.  

https://www.se.pl/olsztyn/pozar-na-jachcie-w-ostrodzie-3-dzieci-i-jedna-osoba-dorosla-trafili-do-szpitali-zdjecia-aa-ceTF-TC3e-TZnd.html
https://www.se.pl/olsztyn/pozar-na-jachcie-w-ostrodzie-3-dzieci-i-jedna-osoba-dorosla-trafili-do-szpitali-zdjecia-aa-ceTF-TC3e-TZnd.html
https://warszawa.naszemiasto.pl/pozar-motorowki-na-rzece-narwi-dzieci-znajdowaly-sie-w/ar/c1-7811772
https://warszawa.naszemiasto.pl/pozar-motorowki-na-rzece-narwi-dzieci-znajdowaly-sie-w/ar/c1-7811772
https://www.eska.pl/olsztyn/pozar-na-jeziorze-kisajno-jacht-stanal-w-plomieniach-zdjecia-aa-ii9B-RJMP-ZqGW.html
https://www.eska.pl/olsztyn/pozar-na-jeziorze-kisajno-jacht-stanal-w-plomieniach-zdjecia-aa-ii9B-RJMP-ZqGW.html
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4.7. Analiza stanu prawnego dotyczącego wymagań technicznych 

Poniżej lista przepisów regulujących obowiązki dokonywania przeglądów technicznych: 

 Ustawa z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r., poz. 680 

t.j.) , reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w zakresie budowy statku, jego stałych 

urządzeń i wyposażenia, inspekcji statku, kwalifikacji i składu załogi statku, 

bezpiecznego uprawiania żeglugi morskiej. 

 Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,  (Dz. U. z 2020, poz. 1863), 

podaje wymagania techniczne w zakresie budowy i bezpieczeństwa statków, w tym 

jednostek do uprawiania sportu i rekreacji wyłączając z obowiązkowego przeglądu 

technicznego jachty rekreacyjne i jednostki pływające używane do amatorskiego 

połowu ryb, a także jachty komercyjne i jednostki do połowu ryb o długości 

nieprzekraczającej 7,5 m, o ile nie są wyposażone w silniki o mocy powyżej 15 kW. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 

lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie  

(Dz. U z 2016 r, poz. 1557) , podaje wymagania bezpieczeństwa w zakresie stanu 

technicznego, a także wymagania nadzoru technicznego, które jednak wyłącza: 

- jachty rekreacyjne o długości do 15 m, które dobrowolnie nie poddały się inspekcji  

(w tym jednostki motorowe z silnikami benzynowymi wbudowanymi na stałe w kadłub 

łodzi), 

- skutery używane wyłącznie do sportu lub rekreacji. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 

2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu 

morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego (Dz. U z 2016 r, poz. 1407) 

podaje m.in. rodzaje inspekcji jachtów z włączeniami jak rozporządzenie prezentowane 

powyżej. 

Zmiana brzmienia art. 34 j ust. 2 ustawy o żegludze śródlądowej wprowadzona art. 21 pkt 14 a 

ustawy  z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 poz. 1137) zwolniła wszystkie jachty rekreacyjne 

podlegające tej ustawie z obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwolnienie jest dalej 

idące niż to obowiązujące dla morskich jachtów rekreacyjnych, dla których zwolnienie jest 

ograniczone ich maksymalną długością do 15 m.  
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5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

 Po przeprowadzonym badaniu bardzo poważnego wypadku pożaru jachtu motorowego 

Wakacyjna frajda Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich nie była  

w stanie jednoznacznie wskazać przyczyn tego wypadku. Na podstawie bezspornie 

ustalonych faktów odnośnie wystąpienia najpierw wybuchu w komorze silnika,  

a następnie pożaru w tym samym miejscu, który w dalszej kolejności rozprzestrzenił się 

na całą jednostkę, Komisja  przyjęła hipotezę o zapłonie oparów benzyny w zamkniętej 

przestrzeni komory silnika, jak to zostało opisane w części raportu poświęconej analizie 

czynników mechanicznych.  

 Właściwa ocena stanu technicznego jachtu jest kluczowa dla bezpieczeństwa załogi  

i pasażerów, zwłaszcza w sytuacji użytkowania 33 letniego jachtu. Brak umiejętności 

dokonania przeglądu technicznego winien skłaniać ku zleceniu wykonania takiego 

przeglądu przez kompetentne i nadzorowane przez administrację morską organizacje. 

 Biorąc pod uwagę, że ryzyko zagrożenia pożarowego nie ogranicza się tylko do własnej 

jednostki ale często również do innych jednostek w marinie lub infrastruktury portowej, 

należy rozważyć nałożenie obowiązku okresowych przeglądów technicznych jachtów  

z wbudowanym silnikiem benzynowym pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. 

 Wybuchy i pożary jachtów nie są obecnie zjawiskami odosobnionymi co zostało 

przedstawione w części 4 raportu. Pożary par cieczy palnych, w tym wypadku benzyny 

oraz konstrukcji i wyposażenia kadłuba wykonanego najczęściej z  laminatu 

poliestrowo-szklanego, są bardzo trudne do ugaszenia i najczęściej kończą się 

całkowitym wypaleniem wnętrza jachtu i burt do linii wodnej lub zatonięciem zalanego 

wodą jachtu. Osoby znajdujące się na pokładzie jedyny ratunek znajdują poprzez 

skoczenie za burtę.  

 Komisja pozytywnie ocenia powołanie Zespołu ds. bezpieczeństwa jachtów proponując 

jednocześnie rozważenie poszerzenia zespołu o ekspertów związanych  

z bezpieczeństwem jachtów na wodach śródlądowych na których pożary jachtów 

występują znacznie częściej niż na wodach morskich. Udział przedstawicieli PSP  

i Policji dysponujących wiarygodnymi informacjami dotyczącymi wypadków pożarów 

jachtów uzupełni wiedzę Zespołu na temat skali przedstawionego w niniejszym raporcie 

ryzyka pożaru jednostek. 



  RAPORT KOŃCOWY 021/20 

 

www.pkbwm.gov.pl 27 

 Decyzja sternika jachtu Wakacyjna frajda o zaniechaniu jakiejkolwiek akcji gaśniczej 

przy użyciu gaśnicy i opuszczeniu jachtu była właściwa i przyczyniła się do 

zmniejszenia ryzyka obrażeń osób na jednostce. 

 Oceniając możliwą szybkość przemieszczania się ognia na jednostkach wykonanych  

z drewna lub laminatu poliestrowo-szklanego i możliwy brak wystarczającego czasu na 

założenie kamizelek lub pasów ratunkowych należałoby przyjąć, że dla zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkie osoby przebywające na pokładzie otwartopokładowych łodzi 

winny mieć założone kamizelki asekuracyjne przez cały okres rejsu. 

 Uwzględniając ryzyko jakie niesie wybuch i pożar jachtu w pobliżu stacji paliwowej 

Komisja dostrzega konieczność uzupełnienia procedur bezpiecznego tankowania  

o obowiązek uruchomienia wentylacji mechanicznej komory silnikowej po zakończeniu 

tankowania na okres minimum 4 minut przed uruchomieniem silnika łodzi. Takie 

przypomnienie winno być realizowane w postaci informacji na miejscu cumowania 

łodzi do tankowania lub pouczenia realizowanego przez pracownika stacji paliwowej. 

Wyeliminuje to jedną ze zdiagnozowanych przyczyn wybuchów mieszaniny par 

benzyny z powietrzem w komorze silnika po jego rozruchu. 

 Oceniając zagrożenie dla innych jednostek w marinach żeglarskich podobne 

przypomnienia jak powyżej winny być również realizowane przez podmioty 

zarządzające marinami. 

 Doceniając troskę właścicieli łodzi wyposażonych w stacjonarne silniki benzynowe, 

którzy obecnie mimo braku formalnego wymogu poddają przeglądowi technicznemu 

swoje jachty, zapewniając podwyższenie bezpieczeństwa własnego jak i innych 

jednostek w marinach i infrastruktury portowej (stacji paliwowych, pomostów, itd.) 

Komisja wnioskuje, do podmiotów zarządzających marinami i ubezpieczycieli, 

o uwzględnienie tych wysiłków poprzez obniżenie kosztów postoju lub ubezpieczenia 

jednostek. 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń 

dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do 

zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów: 
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6.1.  Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do 

spraw żeglugi śródlądowej 

Mając na uwadze, że wykazane w niniejszym raporcie zagrożenie wypadkami wybuchów 

i pożarów jachtów motorowych wyposażonych w stacjonarne silniki benzynowe jest realne, 

niejednostkowe, zagrażające życiu załogi i pasażerów, narażające na niebezpieczeństwo inne 

jednostki i infrastrukturę portową, a ponadto występujące jednakowo na akwenach morskich 

i śródlądowych Komisja zaleca: 

- przeprowadzenie pogłębionej analizy i oceny ryzyk związanych z kierunkiem 

wprowadzanych zmian legislacyjnych zwalniających z obowiązku okresowych przeglądów 

technicznych jednostek, 

- uwzględnienie w ocenie ryzyka wielkości i rodzaju jednostek napędowych, wieku jachtów, 

sposobu nadzoru nad zapewnieniem ich bezpieczeństwa pożarowego oraz kosztów 

materialnych i społecznych potencjalnych wypadków, 

- wdrożenie polityki ujednolicania obowiązujących przepisów wynikających z ustawy  

o bezpieczeństwie morskim i ustawie o żegludze śródlądowej w zakresie bezpieczeństwa 

żeglugi w taki sposób aby wymagania były identyczne dla identycznych jednostek 

uprawiających żeglugę na podobnych akwenach. 

6.2. Podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów 

morskich oraz statków przeznaczonych lub używanych wyłącznie do uprawiania 

sportu lub rekreacji 

Uwzględniając wagę prawidłowego prowadzenia przeglądów technicznych przez odpowiednio 

wyszkolonych inspektorów w oparciu o aktualne przepisy uwzgledniające obowiązujące 

standardy techniczne Komisja zaleca Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu i Polskiemu 

Rejestrowi Statków S.A. przegląd własnych przepisów i dostosowanie ich do wymagań 

określonych w normie PN-EN ISO 9094:2017 „Małe statki- Ochrona przeciwpożarowa” 

a także zwrócenie należytej uwagi na wymóg normy PN-EN IDO 11105:2020 „Małe statki – 

Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny” dotyczący stosowania 

się do informacji, która winna być zawarta w Poradniku użytkownika w odniesieniu do 

czynności wymaganych przed uruchomieniem silnika. 
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8. Spis rysunków 

Rysunek 1. Trasa przejścia jachtu z miejsca postoju do miejsca tankowania ........................... 6 

Rysunek 2. Trasa jachtu po zatankowaniu paliwa w porcie Stepnica ....................................... 9 

 

9. Spis skrótów 

B – Beaufort (skala) 

JRG – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

L/B/T – długość, szerokość, zanurzenie 

Mm – mila morska (jednostka długości) 

N;S;E;W – kierunki geograficzne: północny; południowy; wschodni; zachodni. 

POL – numer rejestracyjny przypisany polskim jachtom na etapie procesu rejestracji jednostki 

PRS S.A. – Polski Rejestr Statków (spółka akcyjna) 

PSP – Państwowa Straż Pożarna 

PZMiNW – Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

PZŻ – Polski Związek Żeglarski 

SAR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego 

10. Źródła informacji 

Powiadomienie o wypadku 

Wysłuchania uczestników i świadków wypadku 
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Raport SAR i KP PSP Goleniów 

Informacje KP Trzebież 

Materiały prasowe dotyczące innych wypadków pożarów łodzi 

Przepisy prawne i materiały wymienione w tekście raportu 

Ekspertyza sporządzona przez Rafała Wojtyrę – eksperta PKBWM 

11. Skład zespołu badającego wypadek 

Kierujący zespołem: Tadeusz Wojtasik – Przewodniczący PKBWM 

Członek zespołu :      Marek Szymankiewicz – Sekretarz PKBWM 


