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Badanie bardzo poważnego wypadku jachtu żaglowego „Betty Mariel” 

prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji 

Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1374) oraz uzgodnionych w 

ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) norm, standardów i zalecanych 

metod postępowania, wiążących Rzeczpospolitą Polską. 

 

 Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub 

incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla 

zapobiegania wypadkom i incydentom morskim w przyszłości oraz poprawy stanu 

bezpieczeństwa morskiego. 

 

 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. 

http://www.pkbwm.gov.pl/
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1. Fakty 

Jacht żaglowy „Betty Mariel” z dwoma członkami załogi na pokładzie, będącymi jednocześnie 

właścicielami jachtu, wypłynął z Mariny w Twierdzy Wisłoujście w dniu 23 maja 2020 r.  

o godz. 09:15. Po minięciu główek wyjściowych portu Gdańsk o godz. 09:40 załoga postawiła 

żagle. Celem rozpoczętej podróży było przepłynięcie do portu w Jastarni, gdzie planowano 

wymianę masztu jachtu wcześniej zamówionego w warsztacie szkutniczym. Około godz. 10:30 

członkowie załogi usłyszeli chlupanie wody pod podłogą, w zenzach jachtu. Uruchomione 

pompy zenzowe nie były w stanie usunąć szybko przybywającej wody. Po jakimś czasie pod 

wodą znalazła się instalacja elektryczna jachtu, zatrzymał się silnik i dalsza praca pomp 

zenzowych była już niemożliwa. Zalane akumulatory nie pozwoliły na wykorzystanie 

radiostacji jachtowej. Załoga ustaliła, że napływ wody następował poprzez nieszczelności  

w plankach kadłuba, które znajdowały się powyżej linii wodnej. Z chwilą zatrzymania pomp 

zenzowych kadłub jachtu zanurzał się coraz głębiej. W czasie silnych przechyłów widać było 

duże ilości wody wpływającej do wnętrza jachtu. Z chwilą utraty napędu mechanicznego jeden 

z członków załogi starał się zebrać dokumenty jachtu, natomiast drugi wykonał szereg 

telefonów w celu wezwania pomocy. Po uzyskaniu połączenia z SAR przekazał informację  

o rejonie, w którym znajduje się jednostka, natomiast nie zdążył przekazać pozycji, ponieważ 

jacht zaczął tonąć i obaj członkowie znaleźli się w wodzie. Mieli założone pasy ratunkowe  

i trzymali się wyrzuconego wcześniej za burtę koła ratunkowego. Zostali odnalezieni przez 

śmigłowiec Marynarki Wojennej i po około 1 godzinie i 40 minutach pobytu w wodzie w stanie 

skrajnego wyczerpania i z objawami hipotermii, podjęci z wody i przetransportowani do 

Szpitala Miejskiego w Gdyni. 
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2. Informacje ogólne 

 

Zdjęcie 1. Jacht „Betty Mariel” na pasach transportowych dźwigu pływającego, który podniósł 

jednostkę z dna Zatoki Gdańskiej. 

2.1. Dane jachtu żaglowego 

Nazwa jachtu:      „Betty Mariel” 

Bandera:      polska 

Właściciel:      własność prywatna 

Armator:      osoba prywatna 

Typ jachtu:      kuter z ożaglowaniem (35 m.kw.) 

Nr rejestracyjny:     POL 7408 

Nr MMSI:      261014390  

Wyporność:      8 400 kg 

Rok budowy:      1961 r. 

Moc maszyn:      36,7 kW (silnik Volvo Penta) 

Szerokość:      2,95 m 

Długość całkowita:     10,00 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  drewno dębowe 
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2.2. Informacje o podróży jachtu 

Port rozpoczęcia podróży:    Gdańsk (Marina Twierdza Wisłoujście) 

Port przeznaczenia:     Jastarnia 

Rodzaj żeglugi:     morska 

Informacja o załodze:     2 osoby narodowości polskiej 

Informacja o pasażerach:    bez pasażerów 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku:     bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia:     23 maja 2020 r. godz. 12:45 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 54°29,6’N   λ = 018°38,0’E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Zatoka Gdańska, rejon wejścia 

południowego do portu w Gdyni 

Charakter akwenu:      wody morskie 

Pogoda w trakcie zdarzenia:  wiatr S-SW 3-5°B, stan morza 2-3, temp. 

powietrza +15°C, temp. wody +10°C 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: żegluga rekreacyjna 

Skutki wypadku :   zatonięcie jachtu, kilkudniowy pobyt 

jednego z członków załogi w szpitalu 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podmioty zaangażowane: Morska Służba Poszukiwania i 

Ratownictwa, dyżurny alarmowego 

systemu MSWiA, Policja w Gdyni, 

WOPR. 

Użyte środki:  jednostki SAR „Sztorm”, „R-13”,  

R-1, śmigłowiec MW, jednostka WOPR 

„Bumar”. 

Szybkość reakcji, działania służb ratowniczych: Działania ratownicze podjęto 

niezwłocznie po otrzymanym 

powiadomieniu o godz. 12:48.  
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Podjęte działania:  W związku z brakiem dokładnej pozycji 

poszukiwania prowadzono w rejonie  

2x2 Mm w odległości 2 Mm od portu w 

Gdyni po północnej stronie toru. 

Osiągnięte wyniki:  Śmigłowiec Marynarki Wojennej odnalazł 

rozbitków  o godz. 14:14, ok. 3 Mm od 

brzegu na wysokości Orłowa. 

  Jeden z rozbitków podjęty został przez 

śmigłowiec o godz. 14:16, natomiast drugi 

podjęty został przez jednostkę SAR  

 „R-13” o godz. 14:19. 

Obie osoby przekazane zostały do 

ambulansu i przewiezione do szpitala. 

3. Opis okoliczności wypadku  

Po blisko rocznym postoju jachtu w Marinie w Twierdzy Wisłoujście przy pomoście od 

północnej strony1,  właściciele jachtu postanowili przepłynąć nim z Gdańska do portu w Jastarni 

aby tam wymienić maszt. Nowy maszt był wcześniej zamówiony w warsztacie szkutniczym  

i gotowy do wymiany. 

Po wyjściu z portu w Gdańsku i po postawieniu żagli jacht skierował się do Jastarni.  

W związku z dość dużym falowaniem na Zatoce Gdańskiej jacht kołysał się mocno na boki.  

Po niecałej godzinie żeglugi członkowie załogi usłyszeli chlupot przelewającej się wody  

w zenzach pod podłogą jachtu. Ponieważ na jachcie zainstalowana była niewielka pompa 

zenzowa pracująca w systemie automatycznym2, załoga uznała, że napływ wody przekracza 

wydajność niewielkiej pompy i uruchomiono ręcznie dodatkową, o znacznie większej 

wydajności3. Słyszalny ruch wody ustał, ale tylko na krótko i ponownie był słyszalny. Kolejne 

włączenie dodatkowej pompy zenzowej nie przyniosło rezultatu. Po odkryciu kosza ssącego 

załoga ustaliła, że był on zatkany śmieciami. Po jego oczyszczeniu pompa pracowała 

normalnie, ale w międzyczasie wody znacznie przybyło i jej poziom we wnętrzu jachtu szybko 

się podnosił. Będąc na wysokości Gdyni w pobliżu pławy podejściowej „GD” załoga 

                                                 
1 Lewa burta jachtu wystawiona była na działanie promieni słonecznych. 
2 Włączała się automatycznie z chwilą, gdy poziom wody osiągał wyznaczony poziom. 
3 Około 5 m3/h.  
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zadecydowała aby zmienić kurs i starać się dopłynąć do mariny w Gdyni położonej obok 

wejścia południowego do portu. Uruchomiono silnik ze względu na niekorzystny wiatr 

 do żeglowania pod żaglami oraz w celu zabezpieczenia zasilania pracy pomp zenzowych.  

Po wykonaniu zwrotu członkowie załogi stwierdzili, że przybór wody gwałtownie wzrasta,  

a pomiędzy plankami4 nadwodnej części lewej burty widoczny jest brak uszczelnienia 

i przez szczeliny wpływa silny strumień wody w rytm głębokich przechyłów jachtu związanych 

ze znacznym falowaniem. Po krótkim czasie połowa silnika wraz z częścią rozrusznika była 

już pod wodą. Załoga zaczęła zbierać dokumenty i niezbędne przedmioty. Członkowie załogi 

przygotowali koło ratunkowe oraz założyli pasy ratunkowe. W tym samym czasie jeden z nich 

zadzwonił do bosmana dyżurującego w marinie w Gdyni informując go  

o sytuacji i prosząc o pomoc. W odpowiedzi usłyszał pytanie dyżurującego bosmana, co ma 

zrobić? Na prośbę o podanie numeru do MRCK, przekazał numer członkowi załogi. Niestety 

próba połączenia z podanym numerem nie doszła do skutku. Na jachcie zatrzymał się silnik,  

a rozrusznik i akumulatory znalazły się pod wodą. Niemożliwe stało się też wykorzystanie 

radiostacji jachtowej. Jacht zanurzał się coraz bardziej i stało się oczywiste, że wkrótce zatonie. 

Będąc już w krytycznej sytuacji, praktycznie w chwili opuszczania jachtu, jeden z członków 

załogi zadzwonił pod numer alarmowy 112 i dzięki pomocy w natychmiastowym połączeniu  

z MRCK przekazał informację o krytycznej sytuacji załogi. Rozmowa została przerwana na 

skutek znalezienia się obu członków załogi w wodzie po zatonięciu jachtu.  

W rozmowie telefonicznej z MRCK dzwoniący próbował poinformować centrum ratownictwa, 

że jacht płynął do Jastarni, ale zawrócił przy boi „GD” aby wejść do portu w Gdyni i znajduje 

się aktualnie 2 Mm od główek wejścia południowego do Gdyni. Niestety nie zdążył przekazać 

pozycji tonącego jachtu. Z przeprowadzonej rozmowy dyżurny centrum ratowniczego 

zrozumiał tylko jej fragmenty, że jacht jest 2 Mm od główki wejściowej do Gdyni po dokonaniu 

zwrotu przy pławie GA.  Połączona informacja o dokonaniu zwrotu przy pławie „GA” oraz 

odległości 2 Mm od wejścia do Gdyni (bez informacji, że chodzi o wejście południowe do 

portu) spowodowała skierowanie ratowników w inny rejon poszukiwań niż znajdujący się w 

wodzie rozbitkowie. Śmigłowiec Marynarki Wojennej biorący udział w akcji, po 

poszukiwaniach nad wyznaczonym rejonem dokonał przelotu nad akwenem wodnym 

prowadzącym do portu w Jastarni, a następnie nad akwenem prowadzącym do portu w 

Gdańska. W czasie przelotu w okolicach Cypla Orłowskiego, ok. 2 Mm od brzegu, załoga 

                                                 
4 Klepka, deska poszycia burtowego. 
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śmigłowca zauważyła obu rozbitków w wodzie trzymających się koła ratunkowego. Brak 

dokładnej pozycji zatonięcia jachtu i skierowanie sił ratowników w inny rejon poszukiwań 

spowodowały, że rozbitkowie zostali odnalezieni dopiero po 1 godzinie i 40 minutach w stanie 

bardzo silnego wychłodzenia organizmów. 

Wrak jachtu został odnaleziony przez specjalistyczną jednostkę „Sonar” należącą do Urzędu 

Morskiego w Gdyni na głębokości 13 m. Rozbitkowie zostali odnalezieni 1,5 Mm od pozycji 

leżącego na dnie wraku. 

Jacht został podniesiony z dna przez współwłaścicieli jachtu przy użyciu pływającego dźwigu 

w dniu 17 czerwca 2020 r., a następnie poddany naprawie.  

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu 

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

Kadłub jachtu żaglowego „Betty Mariel” był jednym z typowych kadłubów kutrów rybackich  

tej wielkości budowanych w latach 50 - 60-tych w lokalnych stoczniach i warsztatach 

szkutniczych zgodnie z planami stworzonymi jeszcze w okresie międzywojennym. Były one 

eksploatowane na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym.  

 

 

Rysunek 1. Rozkład poszycia typowego i popularnego kutra rybackiego w latach 

międzywojennych i powojennych budowanych w stoczniach i warsztatach szkutniczych na 
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wybrzeżu Morza Północnego oraz Morza Bałtyckiego. Jacht żaglowy „Betty Mariel” 

zbudowany była w oparciu o zbliżony projekt5. 

4.1. Czynniki mechaniczne 

Jacht żaglowy „Betty Mariel” zbudowany został w 1961 r. na bazie kadłuba kutra rybackiego 

w niemieckim warsztacie szkutniczym w Brunsbuettle jako „Lesmona”. W 1981 r. został 

przebudowany systemem gospodarczym przez jednego z wcześniejszych niemieckich 

właścicieli. Kolejne zmiany w konstrukcji jednostki i prace szkutnicze nie były połączone  

z właściwym zabezpieczeniem szczelności kadłuba, oraz kontrolą trwałości konstrukcji. 

Gwoździe zastosowane do połączenia planek dębowych poszycia do drewnianych wręgów 

wykonane ze zwykłej ocynkowanej stali6 i były w bardzo dużym stopniu skorodowane7.  

 

Zdjęcie 2. Ślady skorodowanych gwoździ, które kiedyś łączyły plankę z wręgami. Widoczna na 

zdjęciu planka odeszła od wręgów do których była przybita. 

 

                                                 
5 „Hutte” Bootsbau Praktischer Schiffbau  - Berlin 1929 , Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 
6 Gwoździe stalowe stosowane w renomowanych warsztatach szkutniczych wykonywane były ze stali kutej 

ocynkowanej ogniowo.  
7 Korozja gwoździ (i innych stalowych łączników jak śruby, bolce i wkręty) zaczyna się od zewnętrznej strony 

zamocowanej planki. Najczęściej sięga kilku milimetrów w pierwszej fazie procesu korodowania uszkadzając 

główkę gwoździa (lub innego łącznika). 
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Zdjęcie 3. Brak skorodowanych łbów gwoździ spowodował odłączenie się planki poszycia w 

newralgicznym miejscu, jakim jest styk planek na wręgu. 

Brak szczelności poszycia w ważnych konstrukcyjnie miejscach spowodował uszkodzenia 

drewna poprzez jego stałe zawilgocenie i procesy gnilne. Widoczne zaczernienia planek8  

wokół kołków (szpuntów) stanowiących zaślepienie otworów, w których znajdują się łby 

gwoździ mocujących planki do szkieletu kadłuba, świadczą o penetracji wody w tych rejonach, 

zaawansowanej korozji gwoździ, oraz zmianach gnilnych (butwienia) w drewnie9  

(zdjęcie nr. 9). Widoczne pęknięcia w konstrukcyjnie ważnych miejscach10 świadczą  

o naruszeniu połączenia poszycia ze zładem11 jednostki, co spowodowało „wiotkość” 

konstrukcji. 

                                                 
8 Miejscowe zaczernienia szczególnie w miejscach występowania łączników są niekiedy błędnie przyrównywane 

do zjawisk jakie miały miejsce w procesach powstawania czarnego dębu (dębu wykopaliskowego). Czarny dąb 

powstawał w wyniku reakcji garbnika zawartego w dębinie z solami żelaza znajdującymi się w ziemi lub w wodzie 

w czasie kilkuset lat, bez dostępu powietrza.  
9 W czasach kiedy nie pokrywano zanurzonej części kadłubów farbami, a jedynie cienką warstwą smoły drzewnej, 

gwoździe miały szerokie łby i nie były zagłębiane w drewnie planek. Podlegały w słonej wodzie szybkiej korozji, 

a tlenki osadzające się nad drewnianych kadłubach stanowiły ochronę przed porostami i pasożytami drewna. 
10 Połączenie planek ze stewą dziobową, stewą rufową (tylnicą), stępką (kilem). 
11 Elementy konstrukcyjne określające kształt kadłuba i zapewniające jego wytrzymałość. 
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Jest mało prawdopodobne, aby zetknięcie z dnem (na głębokości 13 m. równej wysokości 

jachtu) mogło spowodować tego rodzaju uszkodzenia. Zaobserwowane niewielkie wygięcie 

kadłuba w części środkowej (hogging) świadczy o jego deformacji spowodowanej starzeniem 

poszczególnych elementów konstrukcji. W miarę upływu czasu następuje niszczenie planek 

(desek) poszycia. Działanie naprężeń, praca kadłuba, osłabienie drewna, korozja łączników 

powoduje, że sztywność kadłuba słabnie, a część połączeń wiążących poszycie ze zładem staje 

się luźna12. Proces ten jest postępujący i tempo osłabiania całej konstrukcji staje się coraz 

szybsze z upływem czasu i konstrukcja staje się zagrożona. 

 

Zdjęcie 4. Widoczny ubytek drewna w połączeniu stewy rufowej z poszyciem oraz kilem na 

jednej z burt jachtu.  

 

 

Zdjęcie 5. Widoczny ubytek w połączeniu stewy rufowej z poszyciem po przeciwnej burcie 

jachtu. 

                                                 
12 Podniesienie jednostki na pasach nie powinno powodować zmiany kształtu kadłuba przy jego właściwej 

sztywności  (połączenia poszycia ze zładem jachtu).  
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Zdjęcie 6. Widoczny na zdjęciu niewielkie wygięcie (hogging)  kadłuba w środkowej części 

świadczy o braku sztywności kadłuba. 

 

 

Zdjęcie 7. Kolor końcówek planek stykających się ze stewą dziobową jest sygnałem do 

przeprowadzenia weryfikacji tego połączenia.  
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Zdjęcie 8. Połączenie desek poszycia z kilem powinno zostać sprawdzone.  

Poszycie jachtu „Betty Mariel” wykonane było metodą karawelową (na styk). Przy takiej 

metodzie planki mocuje się do grodzi zachowując niewielką szczelinę pomiędzy nimi tak,  

aby zostawić miejsce na pęcznienie desek w wodzie i nie spowodować uszkodzenia konstrukcji 

jednostki. Szczeliny pomiędzy plankami uszczelniane są impregnowanymi sznurami z włókien 

roślinnych (targan, warg)13. Według odpowiedniej techniki ułożone (wbite, dychtowane) 

sznury w szparach pomiędzy plankami powinny zapewnić całkowitą szczelność kadłuba. Po 

ułożeniu (wbiciu) sznurów szczeliny wypełniane są odpowiednio przygotowanym 

półelastycznym kitem na bazie pokostu do wyrównania z powierzchnią drewna (patrz  

zdjęcie 12). Sznury ułożone według odpowiedniej techniki nie wypadały ze szczelin,  

a powstające nieszczelności wymagały kontroli tych miejsc i uzupełnień przez dodatkowe 

ułożenie (dobicie) uszczelnienia14. 

                                                 
13 Wcześniej wykorzystywano do nasączania sznurów smołę drzewną pochodzącą z destylacji drewna. 
14 Ułożenie sznura i jego prawidłowe dobicie wymaga doświadczenia i umiejętności , szczególnie w kadłubach 

gdzie krawędzie planek są zniszczone albo zbyt oddalone od siebie. 
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Komisji nie udało się ustalić z jakiej przyczyny pomiędzy plankami na jachcie  

„Betty Mariel” istniały zbyt duże szczeliny15. Przerwy między plankami wypełniono sznurami 

uszczelniającymi, a następnie w celu wyrównania powierzchni poszycia wklejono listwy.  Taki 

sposób uszczelniania był i jest niezgodny z technikami szkutniczymi, a ponadto niebezpieczny 

dla konstrukcji drewnianego kadłuba. Namoczona deska nie ma miejsca na pęcznienie 

podobnie jak i wlepiona listwa. 

Widocznym efektem źle wykonanego uszczelnienia na jachcie „Betty Mariel” były widoczne 

na zewnętrznej części kadłuba luźne warkocze uszczelnienia wystające spod listew. 

 

Zdjęcie 9. Widoczne listwy „maskujące” szczelinę pomiędzy plankami oraz sznur 

uszczelniający styk pomiędzy plankami. 

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

Przygotowanie jachtu do żeglugi jest obowiązkiem załogi, a przede wszystkim kapitana w celu 

dołożenia należytej staranności aby jacht był zdatny do żeglugi. Wśród nich do kluczowych  

czynności  należą: 

- podział funkcji na jachcie, 

                                                 
15 Możliwe, że krawędzie planek (szczeliny) były wcześniej uszkodzone na skutek niewłaściwie wykonanego 

doszczelnienia, a następnie wyrównane frezowaniem przez jednego z poprzednich właścicieli.  
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-  sprawdzenie łączności radiowej, w tym wypisanie kanałów łączności na danym akwenie oraz 

telefonów alarmowych,  

- kontrola poziomu wody w zenzach ich osuszenie i obserwowanie przyboru poziomu wody, 

- sprawdzenie działania i stanu technicznego instalacji zenzowej (kosze ssawne, węże lub rury), 

- stan naładowania baterii akumulatorów i sprawność instalacji elektrycznej. 

Ma to szczególne znaczenie po długim postoju jednostki w marinie. 

W ocenie Komisji załoga zbyt długo zwlekała z wezwaniem pomocy. Widząc gwałtowny 

przybór wody i poziom jej zbliżający się do akumulatorów należało niezwłocznie skorzystać  

z radiostacji będącej na jachcie. Pompy o dużej wydajności, które mogły być dostarczone przez 

jednostki ratownictwa morskiego mogły usunąć napływającą wodę, co pozwoliłoby zachować 

pływalność jednostki. 

Członkowie załogi mieli świadomość problemu związanego ze szczelnością kadłuba mając już 

wcześniejsze z tym doświadczenia szczególnie po długim postoju jachtu w porcie. Zbyt długi 

postój powoduje wysychanie nadwodnej części kadłuba i utratę jego szczelności. W związku  

z tym mogli w różny sposób zapewnić szczelność kadłuba i swoje bezpieczne przepłynięcie do 

Jastarni.  

Na jachcie nie było tratwy ratunkowej na której mogli by czekać na przybycie ratowników,  

a także nie było środków pirotechnicznych dających możliwość wskazania miejsca w którym 

znaleźli się w wodzie po zatonięciu jachtu. 

4.3. Czynniki organizacyjne 

Jacht nie został poddany przeglądowi technicznemu przez uprawnionego 

inspektora/rzeczoznawcę i nie posiadał orzeczenia technicznego potwierdzającego jego stan 

techniczny. Nie ma takiego wymogu dla jednostek rekreacyjnych o długości mniejszej  

niż 15 m.16 Jak wynika z treści przywołanego w przypisie rozporządzenia badanie takie jest 

dobrowolne. W załączniku 1 do rozporządzenia w związku z § 5 zamieszczono katalog 

wyposażenia jakie powinno znajdować się jachcie w zależności od rejonu pływania.  

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej kapitan powinien przedsięwziąć wszelkie środki 

w celu zapewniania bezpieczeństwa jednostki i jego załogi17.  

                                                 
16 Badanie techniczne nie jest wymagane co wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dn. 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie  

(§ 2, pkt 1, nr 3) (Dz. U. 2016, poz. 1557) 
17 § 6, pkt 2 rozporządzenia MTBiGM z dn. 28 lutego 2012 r. 
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4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Jacht od ponad roku stał przy pomoście w Marinie w Twierdzy Wisłoujście. Część kadłuba nad 

powierzchnią wody była wyschnięta i dodatkowo narażona na działanie promieni słonecznych.  

Wysokie falowanie na Zatoce Gdańskiej powodowało znaczy wpływ wody do wnętrza jachtu 

poprzez nieszczelności w szczelinach pomiędzy plankami w części nadwodnej. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

W ocenie Komisji przyczyną zatonięcia jachtu żaglowego „Betty Mariel” były nieszczelności 

kadłuba spowodowane: 

 Wyschnięciem nadwodnej części kadłuba. 

 Złym uszczelnieniem przestrzeni pomiędzy plankami kadłuba. 

 Z dużym prawdopodobieństwem oderwaniem się krańca jednej z planek w 

części podwodnej od wręgu. 

 Utratą sztywności kadłuba jachtu na skutek uszkodzonych wiązań pomiędzy 

poszyciem, a zładem jachtu. 

Brak właściwego przygotowania jachtu do podróży, spóźnione wezwanie pomocy, brak 

środków sygnalizacyjnych, brak tratwy ratunkowej, koła ratunkowe bez tyczki z flagą, miały 

wpływ na opóźnione odnalezienie członków załogi będących w stanie skrajnego wyczerpania. 

Kadłub jachtu żaglowego „Betty Mariel” był jednym z typowych kadłubów kutrów rybackich 

tej wielkości budowanych w latach 50 - 60-tych w lokalnych stoczniach i warsztatach 

szkutniczych zgodnie z planami stworzonymi jeszcze w okresie międzywojennym. Były one  

eksploatowane na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym.  

W zależności od stoczni poszycie było wykonywane metodą karawelową (na styk) lub 

klinkierową18. 

W latach 70 tych budowa drewnianych jednostek została zakończona ze względu na trudności 

z znalezieniem dobrego drewna do budowy drewnianych kadłubów i braku szkutników 

potrafiących budować z drewna. 

                                                 
18 Poszycie klinkierowe wykonywane jest poprzez nakładanie na siebie desek poszycia. Zachodzące na siebie 

klepki mogły być zanitowane ze sobą, przez co podwyższano wytrzymałość poszycia i całego kadłuba. Łatwiejsze 

też było jego doszczelnianie w porównaniu z poszyciem karawelowym. 
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Zaczęto stosować inne materiały bardziej przydatne do konstruowania kadłubów statków19. 

Historycznie jednak drewno było pierwszym materiałem wykorzystywanym do budowy 

kadłubów. Posiadało ono wiele zalet, ale trzeba pamiętać, że drewno to organiczny materiał  

i każdy z elementów wykorzystanych do budowy kadłubów w ramach tego samego gatunku 

drewna może być innej jakości. Każde z drzew z którego wykorzystano materiał rośnie inaczej 

i ma inną strukturę w związku z wieloma czynnikami, jakie na niego wpływają w okresie 

wzrostu. Przez kilka tysięcy lat budowania drewnianych łodzi, najbardziej pożądane gatunki 

drewna zostały zużyte, a jakość stosowanego drewna z biegiem czasu była znacznie gorsza 

jakościowo. 

Stało się ono znacznie mniej odporne na procesy gnilne20.  

Analizując stan poszycia jachtu „Betty Mariel” należy zwrócić uwagę na zawansowane procesy 

gnilne zaobserwowane na kadłubie jachtu. 

Łączniki na krańcach desek są najbardziej wrażliwe, a ich stan jest trudny do zbadania 

szczególnie od wewnętrznej strony kadłuba. Zmiany koloru planki w tym obszarze świadczą  

o zmianie struktury drewna, a zaczernienia są śladem postępujących procesów gnilnych.  

 

Zdjęcie 10. Zaawansowany proces degradacji miejsca łączenia dwóch planek na wręgu 

powodujący uszkodzenie powłoki malarskiej na kadłubie. 

                                                 
19 Stal, lekkie stopy aluminium, laminaty, sklejki, beton 
20 Surveying Wood Hulls – David Pascoe (www.yachtsurvey.com) 

http://www.yachtsurvey.com/
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Gwoździe, którymi przytwierdza się końce planek do wręgów muszą być wielkością 

dopasowane do szerokości i grubości planek oraz posiadać odpowiedni kształt i wielkość21. 

Niezależnie od tego w czasie ich przybijania następują uszkodzenia włókien drewna w miejscu 

otaczającym miejsce wbijania. Samo zwilżanie elementu łączącego nie stanowi problemu, 

natomiast na powierzchniach gwoździ pojawia się z czasem miękka warstwa porowatych 

tlenków. Wprawdzie tlenki spowalniają proces dalszej korozji, ale wzmacniają proces 

kapilarny wchłaniania wody w miejsca łączników. Reakcja chemiczna utleniania metalu 

pozbawia wodę tlenu i zamienia wodę w kwas. Stosowanie śrub do przytwierdzania planek 

powoduje, że woda podąża za gwintem śruby i penetruje strukturę planek22. Proces ten jest stały 

i w konsekwencji prowadzi do zniszczenia łącznika. Gwoździe pokryte powłoką galwaniczną 

lub wykonane ze stali nierdzewnej spowalniają ten proces. Łączenia wykonane z metali 

kolorowych ze względu na koszty były stosowane sporadycznie. 

Aktualnie eksploatowane jachty rekreacyjne zbudowane na starych kadłubach kutrów 

rybackich mają zabudowane wnętrza, co ogranicza możliwość kontroli stanu poszycia od 

wewnętrznej strony. Zabudowy ograniczają również wentylowanie desek i znajdowanie miejsc, 

przez które powoli przesącza się woda23. Są one wyraźnie widoczne, bo po odparowaniu wody 

na powierzchni desek widoczne są kryształki wytrąconej z wody soli.  

6. Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa 

Archeolodzy wyciągnęli z dna Morza Bałtyckiego dobrze zachowane części drewnianych 

statków mających od 600 do 1000 lat. Zimne wody Bałtyku, doskonała jakość drewna z jakiego 

budowano w tym czasie drewniane statki umożliwiła przetrwanie ich fragmentów do czasów 

współczesnych. Aktualnie nie ma już tej klasy drewnianego budulca, a budowane nawet 100 

lat temu kadłuby nie dorównują jakością i trwałością jednostkom z tamtych czasów.  

Zakup starej jednostki drewnianej i jej późniejsza eksploatacja wymaga dużej wiedzy związanej 

ze znajomością technologii drewna, znajomości procesów chemicznych jakie w nim występują 

oraz wiedzy na temat konstrukcji kadłubów zbudowanych z drewna.  

                                                 
21 Informacja takie były od wielu lat publikowane w wydawnictwach dotyczących budowy drewnianych 

jednostek, a obecnie zawarte są w przepisach PRS . Między innymi: „Yachtbau und Yachtsegeln” – praca 

zbiorowa, wyd. Verlag Dr.Wedekind & Co.G.m.b.H. – Berlin 1910.  „Budowa Drewnianych kutrów rybackich i 

łodzi ratunkowych” – inż. Kazimierz Huras wyd. PWT 1953 r. PRS – Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów 

morskich 1996 r. , część II – kadłub, rozdz. 14. 
22 Surveying Wood Hulls – David Pascoe (www.yachtsurvey.com) 
23 Otwory wentylacyjne w zabudowach wewnętrznych nie zapewniają pełnej poziomej i pionowej wentylacji.  

http://www.yachtsurvey.com/
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Zdjęcie 11. Przykład skorodowanej śruby mocującej „diabelską”24plankę do wręgu jachtu 

żaglowego . Obszar planki wokoło skorodowanej śruby uległ uszkodzeniu na skutek procesów 

gnilnych i wiązanie traci swoją sztywność.  

 

Zakup takiej jednostki bez konsultacji z doświadczonymi szkutnikami i ekspertami z tej branży 

może być powodem kosztownych rozczarowań i konieczności remontów przekraczających 

wartość jednostki nowo zbudowanej. Należy wspomnieć, że doświadczeni eksperci w procesie 

badania kadłubów nie tylko obstukują kadłub ciężkimi młotkami wsłuchując się w dźwięk jaki 

wydaje drewno, nie tylko nakłuwają podejrzane według nich miejsca kadłuba, ale także badają 

dotykiem i węchem wydobyte kawałki uszczelnień i ukruszone kawałki desek poszycia.  

                                                 
24 „Diabelską” planką jest ta, która przylega bezpośredni do kilu. Została tak nazwana ze względu na trudności  

z jej zamocowaniem w tym rejonie kadłuba. 
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Zdjęcie 12. Efekt procesów gnilnych w strukturze drewna. Zaczernione obszary planek dają się 

łatwo ukruszyć zaostrzonym narzędziem, które łatwo wbić w powierzchnię planki. Na 

nieuszkodzonych odcinkach planki próby nakłucia praktycznie nie zostawiają śladów.  

  

Starają się też zapoznać z historią jednostek oraz ustalić gdzie były budowane. Takie informacje 

są bardzo istotne dla doświadczonych ekspertów i pozwalają niekiedy łatwiej ocenić stan 

kadłuba, a szczególnie miejsc, które muszą być poddane dokładnej kontroli w związku  

z różnymi technikami budowy charakterystycznymi dla danej stoczni (warsztatu szkutniczego). 

Właściciele takich jednostek powinni we własnym interesie uczyć się z dostępnych jeszcze, 

(choć w ograniczonej ilości) wydawnictw opisujących te zagadnienia.  

Wszelkie naprawy mające charakter tymczasowy, maskują tylko niewidoczne procesy 

chemiczne i strukturalne w kadłubie drewnianej jednostki, które nabierają z czasem szybkości 

i stanowią poważne zagrożenie dla dalszego bezpiecznego eksploatowania jednostek25. 

                                                 
25 W krajach skandynawskich gdzie żeglowanie starymi drewnianymi łodziami jest bardzo popularne, a łodzie 

przekazywane są z pokolenia na pokolenie, stosowany jest praktyczny sposób zachowania trwałości jednostek. 

Planki łodzi są dokładnie oznaczone poprzez ich ponumerowanie i sporządzany jest rysunek kadłuba  

z przeniesieniem numeracji planek. Co roku wymieniane są dwie lub cztery planki symetrycznie po obu stronach 

jednostki. W ten sposób zachowana jest trwałość konstrukcji i stała kontrola nad jakością poszycia. Jednocześnie 

ogranicza się konieczność dużego wydatku związanego z wymianą całego poszycia w tym samym czasie. 
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zbudowany była w oparciu o zbliżony projekt. .......................................................................... 8 
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9. Źródła informacji 

Powiadomienie o wypadku 

Wysłuchanie uczestników i świadków wypadku 

Raport SAR 

Ekspertyza sporządzona przez Rafała Wojtyrę – eksperta PKBWM 

Konsultacje z Romanem Streubel – ekspertem PKBWM 

10. Skład zespołu badającego wypadek 

Kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz  - Sekretarz PKBWM 

Członek zespołu :     Tadeusz Wojtasik – Przewodniczący PKBWM 


