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Badanie bardzo poważnego wypadku jachtu Gmina Police Sharki 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@pkbwm.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 11 sierpnia 2020 r. jacht Gmina Police Sharki z siedmioosobową załogą na pokładzie 

przed godz. 20:001 opuścił śluzę w Brunsbüttel i po postawieniu żagli oraz wyłączeniu silnika 

rozpoczął żeglugę po Łabie w kierunku portu Helgoland. Sprzyjający wschodni wiatr o sile  

ok. 4⁰B i prąd odpływu pozwalały płynącemu prawym halsem jachtowi na osiąganie prędkości 

od 10 do 12 w. Żegluga odbywała się poza linią pław toru wodnego po wschodniej stronie do 

momentu minięcia pławy nr 32, kiedy kapitan o godz. 22:32 polecił zmianę kursu dla przecięcia 

toru wodnego i kontynuacji żeglugi poza linią pław toru wodnego po zachodniej stronie. Kurs 

został ustalony na autopilocie w sposób pozwalający na minięcie pławy nr 27 prawą burtą. 

W odległości ok. 500 m od pławy nr 27 kapitan zszedł na chwilę do kambuza pozostawiając 

w kokpicie dwuosobową wachtę. Po powrocie do kokpitu kapitan spostrzegł, że dziób jachtu 

jest skierowany wprost na znajdującą się nieopodal pławę. Po wyłączeniu autopilota wyłożył 

ster lewo na burtę ale, z uwagi na zbyt małą odległość od przeszkody, jacht o godz. 22:45 

uderzył  częścią dziobową PB kadłuba w pławę nr 27. Oględziny PB jachtu pokazały rozległe 

rozszczelnienie kadłuba poniżej i powyżej linii wodnej. Kapitan polecił zrzucić żagle 

i uruchomić silnik, a także wspólnie z załogą podejmował próbę ograniczenia napływu wody 

do wnętrza jachtu i do jej usunięcia. W pobliżu pławy nr 25 kapitan zdecydował o zmianie 

kursu na powrotny do Cuxhaven a w momencie kiedy uznał to za niewykonalne, na 

sztrandowanie2 jachtu na pobliskich płyciznach Morza Wattowego. O godz. 22:56 kapitan 

podjął decyzję o konieczności wezwania pomocy i opuszczeniu jachtu. MRCC Brema 

potwierdziła odbiór komunikatu wzywania pomocy i rozpoczęła akcję ratowniczą. Załoga 

opuściła jacht przechodząc na zwodowaną tratwę ok. godz. 23:10. Chwilę później jacht zatonął. 

Ostatni sygnał z nadajnika AIS został wysłany o godz. 23:12. Załoga została podjęta na 

jednostkę SAR Mathias o godz. 23:28 i przetransportowana bezpiecznie na ląd. Jacht został 

podniesiony z dna toru wodnego w dniu 13 sierpnia 2020 r. w godzinach wieczornych, a  

w kolejnym dniu przed południem podniesiony z wody na ląd. 

                                                 
1 Czasy podawane w raporcie, jeżeli nie oznaczono inaczej, są podane w czasie lokalnym (CEST)(CEST= UTC 

+ 2h) 
2 Zamierzone osadzenie statku na mieliźnie lub plaży 
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2. Informacje ogólne 

2.1. Dane jachtu  

Nazwa jachtu:     Gmina Police Sharki3    

Bandera:     Polska 

Właściciel:     osoba prywatna 

Armator:     osoba prywatna 

Typ jachtu:     slup 

Sygnał rozpoznawczy:    SPS2608 

Numer ID:     POL3911 

MMSI:     261011690 

Pojemność brutto (GT):    24,21 

Rok budowy:     1972 

Pow. żagli:     78 m2 

Moc maszyn:     55 kW 

Silnik:      Yanmar (wbudowany) 

Szerokość:     4,1 m 

Długość całkowita:    15,0 m 

Zanurzenie:     2,4 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub: drewno 

Minimalna obsada załogowa:   nie ustalona  

                                                 
3 Oficjalna nazwa jachtu zawarta w Certyfikacie jachtowym o nr 022116 wydanym przez PZŻ w dniu 19.06.2017r. 

W dalszej części raportu nazwa jachtu skrócona do używanej potocznie nazwy Sharki 
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Zdjęcie 1 Jacht Sharki 

2.2. Informacje o podróży jachtu:  

Porty zawinięcia w czasie podroży:    Laboe (DE) 

Port przeznaczenia:     Helgoland (DE) 

Rodzaj żeglugi:     rekreacyjna 

Informacja o załodze (liczba, narodowość):  7 osób narodowości polskiej 

Informacja o pasażerach (liczba, narodowość): brak 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku:      bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia:     11 sierpnia 2020 r. godz. 22:45 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ=53° 55.9’ N, λ=008° 39.3' E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  ujście Łaby na Morzu Wattowym 

Charakter akwenu:      morskie wody wewnętrzne 
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Pogoda w trakcie zdarzenia:  Wiatr E 4-5⁰ B, Stan morza 2. 

Widzialność dobra   

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: żegluga pod żaglami 

Miejsce wypadku na jachcie:  kadłub jachtu w części dziobowej prawej 

burty poniżej i powyżej linii wodnej 

Skutki wypadku: 

- dla jachtu:  zatonięcie jachtu 

- dla załogi: drobne obrażenia dwóch członków załogi 

 

Rysunek 1 Trasa rejsu jachtu Sharki 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podmioty zaangażowane:  SAR, VTS, Policja, statek w pobliżu 

miejsca wypadku 

Użyte środki:  statek SAR Annelise Kramer z FRB 

Mathias na pokładzie, jednostka policji 

wodnej Bürgermeister Brauer, 

drobnicowiec belgijski Fast Sam 

Szybkość reakcji, działania służb ratowniczych:  nadanie komunikatu wezwania pomocy 

o godz. 22:56; Fast Sam w asyście o godz. 

22:58; jednostka policji w asyście o godz. 



  RAPORT KOŃCOWY 072/20 

 

www.pkbwm.gov.pl 8 

23:12 ; jednostki SAR przybycie o godz. 

23:21. 

Podjęte działania:   przejęcie rozbitków z tratwy na FRB 

Mathias o godz. 23:28  

Osiągnięte wyniki:  załoga jachtu uratowana i bezpiecznie 

przetransportowana na ląd; jacht zatonął. 

 

  

 

Zdjęcie  2 Statki biorące udział w akcji ratowniczej 
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3. Opis okoliczności wypadku  

Obsadzony siedmioosobową załogą, znającą się z wcześniejszych wspólnych rejsów, jacht 

żaglowy Sharki wyszedł w morze z mariny w Świnoujściu w niedzielę, 9 sierpnia 2020 roku 

około godz. 18:00. Celem rejsu był początkowo Amsterdam, później z uwagi na prognozowane 

korzystne warunki pogodowe zmieniony na Londyn i Amsterdam. Planowana trasa biegła przez 

Kanał Kiloński i Helgoland. Z Amsterdamu planowany był powrót do Szczecina. 

Sprzyjająca pogoda i wiatr wschodni 3-4⁰ B sprawiła, że rejs przebiegał w bardzo dobrej 

atmosferze. Znający doskonale jacht i kapitana członkowie załogi zostali podzieleni na trzy 

dwuosobowe wachty. Wachty były pełnione w układzie czterogodzinnym, z tym, że grafik 

pełnienia wacht zakładał dwie dwugodzinne „łamane” wachty pomiędzy 12:00 a 16:00.   

Po dobie żeglugi, we wtorek, 11 sierpnia ok. 02:00 jacht zacumował w marinie Laboe, 

w pobliżu wejścia do Kanału Kilońskiego, gdzie załoga spędziła resztę nocy.  

We wtorek, 11 sierpnia ok. 08:00 rano jacht przeszedł śluzę Holtenau. Żegluga w Kanale 

Kilońskim odbywała się bez żadnych przeszkód. Przed opuszczeniem kanału jacht zatrzymał 

się przed śluzą Brunsbüttel w oczekiwaniu na rozpoczęcie odpływu w ujściu Łaby, aby 

kontynuować podróż z prądem. Wysoka woda HW w Cuxhaven była o godz. 18:454  i wkrótce 

potem ok. 19:305 (2h po wysokiej wodzie w Helgolandzie6) rozpoczął się w ujściu Łaby 

odpływ. Przed godz. 20:00 jacht przeszedł śluzę Brunsbüttel. Następnym planowanym portem 

miała być marina na wyspie Helgoland. Po wyjściu ze śluzy postawiono żagle: grota i genuę 

oraz odstawiono silnik. Od godz. 20:00 wachtę objął III oficer wraz ze swoim wachtowym. 

Jacht płynął kursami pilotowymi, prawym halsem. Kapitan prowadził nadzór korzystając 

z mapy elektronicznej, oficer wachtowy stał przy kole sterowym ale sterowanie odbywało się 

za pomocą autopilota, poprzez utrzymywanie zadanego kursu kompasowego. Obok oficera na 

nawietrznej prawej burcie siedziała załogantka. Obserwacja była prowadzona przez kapitana 

i oficera wachtowego.  

                                                 
4 Według danych w Tide tables 2020 The Cruising Almanac - Imray 
5 Tabela kierunków i prędkości prądów zamieszczona na mapie BA 3619 
6 HW w Helgolandzie wystąpiła o godz. 17:33 według danych w Tide tables 2020 The Cruising Almanac - 

Imray 



  RAPORT KOŃCOWY 072/20 

 

www.pkbwm.gov.pl 10 

 

Zdjęcie 3 Widok przez okno w szprycbudzie 

 

Kapitan wspierał III oficera w prowadzeniu obserwacji, co pewien czas schodził pod pokład do 

ekranu plotera na którym wyświetlana była mapa nawigacyjna oraz informacje o ruchu statków 

z odbiornika AIS. W tym czasie zapadł już zmrok. Korzystny wiatr E wiejący z siłą 4-5⁰ B oraz 

prąd o prędkości 2 - 4 w. zapewniały żeglugę z prędkością nad dnem (SOG) dochodzącą 

chwilami do 12 w.  

Przez pierwszą godzinę od opuszczenia śluzy w kokpicie znajdowała się prawie cała załoga. 

Po zachodzie Słońca załoga udała się na odpoczynek. Na służbie pozostała III wachta oraz 

kapitan i I oficer. Jacht płynął kursami pilotowymi poza pławami (czerwonymi) 

ograniczającymi lewą7 stronę toru wodnego.  

Wiatr pozorny zmieniał się na bardziej północny, a jacht zbliżał się do miejsca w którym tor 

żeglowny skręcał na zachód. O godz. 2232, gdy jacht mijał czerwoną pławę 328, kapitan nie 

chcąc iść nadmiernie ostrym kursem i widząc na ekranie plotera wyposażonego w AIS, że 

                                                 
7 Lewa strona toru wodnego to lewa strona dla statku wchodzącego na tor wodny od strony morza. 
8 Liczba wskazana po słowie „pława” oznacza jej oficjalny numer. 
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najbliższy statek jest w odległości ponad 4 Mm, polecił III oficerowi skierować jacht 

w kierunku widocznej po drugiej stronie toru, świecącej zielonym światłem pławy 27. III oficer 

za pomocą przycisków na panelu autopilota zmienił kurs o ok. 20⁰ w lewo utrzymując wskazaną 

pławę kilkanaście stopni z PB. 

 

Rysunek 2 Początek manewru przecięcia toru wodnego godz. 22:32 

 

Gdy jacht był w odległości ok. 3 kbl od pławy 27, ok. godz. 22:43 kapitan udał się do kambuza 

po kanapkę. Chwilę wcześniej kokpit opuściła I oficer schodząc do nawigacyjnej dla 

wykonania zdjęcia prędkości jachtu  - 12 w. wyświetlanej na ploterze. 

Kapitan wrócił do kokpitu po około minucie i zauważył, że wachta nie prowadzi obserwacji, 

a jacht płynie wprost na znajdującą się w niewielkiej odległości przed dziobem zieloną pławę. 

Kapitan wyłączył autopilota i  wyłożył ster lewo na burtę. Rozpoczęła się cyrkulacja, jednak 

nie udało się uniknąć kontaktu z pławą. O godz. 22:45 jacht uderzył prawą burtą w pławę 27. 

Kapitan oglądając potencjalne uszkodzenia, zauważył rozległe rozszczelnienie poszycia prawej 

burty w odległości ok. 2 m od dziobu. Natychmiast udał się pod pokład do części dziobowej, 

gdzie stwierdził duży napływ wody do wnętrza jachtu. Wrócił do kokpitu. Uruchomiony został 

silnik, pompy zenzowe i zostały sprzątnięte żagle. W tym czasie troje członków załogi 

próbowało zatamować napływ wody do wnętrza jachtu. Ze względu na brak bezpośredniego 



  RAPORT KOŃCOWY 072/20 

 

www.pkbwm.gov.pl 12 

dostępu do miejsca uszkodzenia, wyrwano znajdującą się w miejscu uszkodzenia koję 

i znajdującą się powyżej jaskółkę9, jednak ze względu na bardzo duży rozmiar uszkodzeń 

i poszarpane krawędzie otworu, którym napływała woda, próby zatamowania przecieku nie 

powiodły się. W tym czasie jacht minął następną zieloną pławę 25 utrzymując sterowność. 

Kapitan polecił zawrócić do Cuxhaven, ale widząc nikłą szansę żeglugi pod prąd próbował 

skierować jacht na znajdującą się w pobliżu mieliznę. Silnie przegłębiony na dziób jacht słabo 

reagował na ster i próba sztrandowania nie powiodła się. 

Ponieważ nie można było zatamować wpływającej do wnętrza jachtu wody i usunąć jej przy 

użyciu pomp, kapitan podjął decyzję o wezwaniu pomocy i przejściu załogi na tratwę 

ratunkową. Kapitan wraz z II oficerem zwodowali tratwę, natomiast I oficer o godz. 22:56 

nadała komunikat wzywania pomocy za pomocą radiotelefonu UKF. 

Sygnał alarmowy z jachtu Sharki odebrany i potwierdzony został przez MRCC Brema.  

W pobliżu miejsca zdarzenia znajdowała się policyjna łódź patrolowa Bürgermeister Brauer 

oraz pływający pod banderą Belgii drobnicowiec Fast Sam. Wymienione wyżej statki zostały 

skierowane do akcji ratunkowej.  

Na miejscu zdarzenia o godz. 22:58 jako pierwszy znalazł się Fast Sam. Statek zatrzymał się 

w pobliżu jachtu pozostając w asyście. Ok. godz. 23:05 kapitan wydał polecenie załodze zejścia 

do tratwy. Około godz. 23:10 cała załoga przeszła na tratwę. Chwilę po zejściu kapitana jako 

ostatniego członka załogi do tratwy, jacht zatonął dziobem w dół, a po opadnięciu na dno 

przewrócił się na prawą burtę. 

Fast Sam, który komunikował się z bezpośrednio rozbitkami, o godz. 23:10 poinformował 

MRCC, że jacht Sharki zatonął w pobliżu pławy 23 a wszyscy członkowie załogi znajdują się 

na tratwie. O godz. 23:12 na miejsce akcji przybył Bürgermeister Brauer a o godz. 23:21 

dopłynęła FRB Mathias, która w ciągu kolejnych 7 minut podjęła rozbitków z tratwy, 

a następnie została podjęta przez statek macierzysty SAR Annelise Kramer. Rozbitkowie 

zostali przemieszczeni na pokład statku SAR Annelise Kramer, gdzie zaopiekowano się nimi 

i przetransportowano na ląd. 

Tratwa ratunkowa została odholowana przez Bürgermeister Brauer do portu Alter 

Fischereihafen w Cuxhaven. 

Akcja ratunkowa została zakończona 12 sierpnia 2020 r. o godz. 01:26. 

                                                 
9 niewielka podłużna półka zlokalizowana po wewnętrznej stronie burty, w jej górnej części. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Burta_(statek_wodny)
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Pod wpływem zmiennych prądów działających na leżący na dnie jacht, zdryfował on na tor 

wodny i zaczął stanowić przeszkodę nawigacyjną. Następnego dnia, tj. 13 sierpnia 2020 przed  

godz. 18:00 jacht został podniesiony z dna do lustra wody przez przedsiębiorstwo nurkowo-

wydobywcze Otto Wulf i odholowany na teren Otto Wulf w Cuxhaven. Jacht  został 

wyciągnięty na ląd w godzinach porannych dnia 14 sierpnia 2020 r.  

 

Zdjęcie 4 Podniesienie jachtu z dna 
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Zdjęcie 5 Podniesienie  jachtu na ląd 

 
Zdjęcie  6 Uszkodzenie PB jachtu  o wymiarach 1,15m x 1,8m 
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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: 

4.1.1. Konstrukcja jachtu 

Zaprojektowany przez amerykańskie biuro projektowe Sparkman & Stephens, jacht Sharki 

został zbudowany w niemieckiej stoczni Burmester w 1972 roku, dla niemieckiego teamu 

regatowego. Jacht pod nazwą Rubin zwyciężył w 1973 roku w regatach Admiral’s Cup.  

Kadłub o poszyciu diagonalnym, wykonany z drewna mahoniowego klejonego żywicą 

epoksydową był w bardzo dobrym stanie. W poszyciu nie występowały uszkodzenia, pęknięcia 

ani przecieki.  

4.1.2. Wyposażenie nawigacyjne i radiowe 

 

Na jachcie znajdowały się dwa odbiorniki GPS, ploter z kompletem map elektronicznych 

obejmujących rejon żeglugi, urządzenie nadawczo-odbiorcze AIS klasy B, wskaźniki kierunku 

i prędkości wiatru oraz głębokości firmy B & G. Ponadto na jachcie znajdowały się papierowe 

mapy nawigacyjne, które podobnie jak mapy elektroniczne nie były uaktualnione oraz 

almanach Reeds’a z 2020 r. 

Wyposażenie radiowe składało się z dwóch nadajników komunikacyjnych, jednego 

stacjonarnego typu IC – M 601 z DSC o mocy 25 W i jednego przenośnego, również firmy 

Icom Inc. Japan o mocy 5 W. Urządzenia były sprawne i wykorzystane do łączności 

w niebezpieczeństwie. Na wyposażeniu jachtu znajdowała się również radiopława awaryjna 

EPIRB Mc Murdo E5, bez ważnego rocznego przeglądu od 2018 r.,  która nie była użyta do 

wezwania pomocy ale była sprawna, co zostało potwierdzone przez jej przypadkowe użycie 

w dniu 14 sierpnia 2020 r. 

Pozwolenie radiowe nr MA/1257/P/07 wydane przez Prezesa UKE wygasło z dniem 

15.05.2017 r. Radiopława nie była zarejestrowana w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego10. 

Powyższe uchybienia formalne nie miały wpływu na zaistnienie wypadku jachtu w dniu 11 

sierpnia 2020 r. 

                                                 
10 Zbiór wymagań w tym zakresie jest dostępny na stronach UKE i MI 
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4.1.3. Wyposażenie ratunkowe i sygnałowe 

 

Jacht był wyposażony w przepisowe światła i w trakcie badania zostało potwierdzone, że 

wymagane światła nawigacyjne były wieczorem włączone. 

Obowiązujące przepisy11 nie nakładają obowiązku poddania się przez jachty rekreacyjne 

o długości do 15 m obowiązkowym przeglądom technicznym lub inspekcji uprawnionego 

organu inspekcyjnego. Niemniej jednak na kapitanie ciąży obowiązek12 sprawdzenia stanu 

technicznego jachtu i jego wyposażenia, w tym środków ratunkowych i środków służących do 

wzywania pomocy.  

Na jachcie były kompletne pasy ratunkowe dla wszystkich członków załogi i zostały założone 

przez załogę na polecenie kapitana przed zejściem do tratwy. 

Jacht ponadto był wyposażony w pneumatyczną tratwę ratunkową RFD – 12, której ostatni 

przegląd serwisowy był wykonany przez uznaną stacje obsługi 26 czerwca 2017 r. Kolejne 

roczne przeglądy wymagane przepisami konwencji SOLAS ‘7413 nie były przeprowadzone. 

Ważność zwalniaka hydrostatycznego H-20 upłynęła w lipcu 2019 r. Z faktu wykonania 

przeglądu w 2017 r. nie można było zakładać, że po 3 latach od daty przeglądu nie upłynie 

ważność wyposażenia tratwy.  I tak w marcu 2020 upłynęła ważność apteczki pierwszej 

pomocy i pochodni, a w maju 2020  pławek dymnych. Badając ten wypadek Komisja 

stwierdziła, że występuje dość popularny błąd w ocenie wymagalności przeglądów tratw. O ile 

tratwy wyprodukowane w oparciu o przepisy konwencji SOLAS’ 74 i Kodeksu LSA podlegają 

obowiązkowym przeglądom serwisowym co rok, to tratwy tzw. jachtowe spełniające wymogi 

normy ISO 9650 są atestowane średnio co 3 lata14. W tym drugim przypadku wyposażenie 

tratwy podczas przeglądu podlega wymianie, o ile termin ważności upływa w okresie do  

3,5 roku od daty przeglądu. 

W badanym przypadku tratwa była sprawna i pozwoliła na uratowanie się załogi. 

Na jachcie znajdowały się środki pirotechniczne, przy czym tylko część z nich była jeszcze 

w okresie ważności; najstarsza znaleziona pochodnia miała termin ważności do 2014 r.  

                                                 
11 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (t.j. Dz. U 2016 poz. 1557) zwane dale rozporządzeniem 

w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi (patrz załącznik pkt 15.3) 
12 §6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi 
13 Prawidło III/20.8.1.1 konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS 1974) 
14 O ile producent nie określi odmiennej częstotliwości przeglądu. 
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Komisja uznała za konieczne zwrócenie uwagi na poważne ryzyko dla załogi związane 

z przechowywaniem i użytkowaniem przeterminowanej pirotechniki na jachcie.   

4.2. Czynniki ludzkie 

4.2.1. Kwalifikacje załogi  

Załogę stanowiły osoby, które od wielu lat wspólnie żeglowały na jachcie Sharki. Wszyscy 

członkowie załogi mieli morskie doświadczenie żeglarskie. 

Kapitan posiadał patent kapitana jachtowego, wydany przez PZŻ w 2005 roku. Był 

instruktorem żeglarstwa od 1988 roku. Był także armatorem jachtu Sharki. Własnoręcznie go 

wyremontował i pływał na nim od 20 lat po wodach europejskich.  

I oficer posiadała patent sternika morskiego, wydany przez PZŻ w 2010 roku. Żeglowała 

najczęściej na jachcie Sharki. 

II oficer posiadała patent sternika morskiego, wydany przez PZŻ (sternik jachtowy)  

w 1986 roku. Wykonała kilka rejsów na jachcie Sharki. 

III oficer deklarował posiadanie patentu żeglarza jachtowego od lat siedemdziesiątych, 

jednakże nie przedstawił Komisji żadnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie 

powyższego patentu. Uczestniczył w wielu rejsach i regatach na jachcie Sharki. 

Jedna osoba z załogi posiadała patent sternika morskiego (sternik jachtowy) od 1992 r. Była 

uczestnikiem wielu regat i kilku rejsów na jachcie Sharki (od 2014 roku). 

Kolejny załogant deklarował posiadanie patentu żeglarza jachtowego, ale nie udokumentował 

powyższego. Brał udział w rejsach na Sharki od 2012 roku.  

Jedna osoba z załogi była bez uprawnień. Odbyła trzy rejsy na jachcie Sharki. 

Ponadto kapitan posiadał świadectwo operatora radiotelefonisty VHF od 2003 r., a I oficer 

świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC) od 2008 r. Należy ocenić, że załoga 

miała łącznie wysokie kwalifikacje, ale III wachta składała się z osób z których żadna nie mogła 

udokumentować posiadania patentu żeglarskiego.  

4.2.2. Ograniczenia funkcjonalne członków załogi 

 

Załoga żeglowała od 3 dni pracując w systemie wachtowym i w dobrych warunkach 

hydrometeorologicznych pozwalających na wypoczynek. Przejście przez Kanał Kiloński przy 

ładnej pogodzie zgromadził całą załogę w kokpicie prawie do zachodu Słońca ale nie miało to 

większego wpływu na poziom zmęczenia, który mógłby być jedną z przyczyn wypadku. 
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Analizując sposób prowadzenia obserwacji przez załogę w okresie tuż przed wypadkiem 

Komisja została poinformowana przez oficera wachtowego o znacznym ograniczeniu zdolności 

widzenia na jedno oko. Nie zostały jednak przedstawione dokumenty potwierdzające to 

ograniczenie, a jednocześnie oficer potwierdził posiadanie ważnego prawa jazdy. Kapitan 

stwierdził, że po powrocie do kokpitu tuż przed wypadkiem zobaczył oficera wachtowego 

zwróconego w kierunku drugiego członka wachty.  

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

na zaistnienie wypadku morskiego 

4.3.1. Warunki pogodowe15 

 

W czasie zdarzenia panowały bardzo korzystne warunki hydrometeorologiczne. 

Wiatr: E  4-5⁰ B 

Falowanie: 0,5 m 

Widoczność: dobra  

Zachmurzenie/opady: brak 

Kierunek i siła prądu: odpływ 2-4 w.  

Na podstawie analizy ciśnienia atmosferycznego i frontów z dnia 11.08.2020 r., godz. 20:00 

ustalono rozległy obszar wysokiego ciśnienia nad Skandynawią, który sięgał klinem nad 

Europę Środkową. Od Wielkiej Brytanii, przez Francję, po Półwysep Iberyjski rozpościerał się 

natomiast obszar niskiego ciśnienia, na którego części występowały gwałtowne burze. Region 

wypadku był objęty natomiast suchymi i stabilnymi masami powietrza. 

W chwili wypadku panowały w przeważającym stopniu przejrzyste i suche warunki przy 

zasięgu widoczności przekraczającym 20 km. 

                                                 
15 Opis sytuacji pogodowej został przygotowany na podstawie analiz i obrazowania satelitarnego przez  

Niemieckie Służby Meteorologiczne w Offenbach 
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Rysunek 3 Analiza ciśnienia atmosferycznego i prądów 

 

W opinii członków załogi wiatr miał kierunek E do NE i wiał z siłą 3-4⁰ B. Rozbieżność ocen 

w opinii Komisji wynikała z faktu, że załoga odczuwała na jachcie pozorny kierunek i prędkość 

wiatru zależną od kierunku wiatru rzeczywistego i  kursu jachtu oraz prędkości jachtu i wiatru. 

Możliwe było również wystąpienie wiatru prądowego (ang. tide wind), gdy wiatr wiał zza 

trawersu z PB a prąd oddziaływał na zawietrzną burtę jachtu16. Powyższe mogło mieć wpływ 

na dodatkowe zwiększenie prędkości na podejściu do pławy 27. 

4.3.2. Prądy morskie 

 

W miejscu i w czasie wypadku występował prąd wyjściowy o prędkości 110 - 130 cm/s.  

(ok. 2 - 2,5 w.) wg informacji opracowanej przez BSH (rysunek 4). 

Faktyczne wartości prądów były zmienne i wahały się od 2 w. przy pławie 32 aż do 3,5 w.  

w pobliżu pławy 27 i dalej. Podtopiony jacht był znoszony pomiędzy pławami 25 i 23 z 

prędkością ok. 3,5 w. Należy podkreślić, że kierunki i prędkości prądów w tablicach są podane 

                                                 
16 Str. 212 Tom Cunliffe „Profesjonalny skiper” wyd. Nautica 
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w przybliżeniu i nie uwzględniają wielu aspektów, w tym np. precyzji określenia konkretnego 

miejsca, warunków pogodowych (np. ciśnienia atmosferycznego). Inna będzie prędkość prądu 

na płytkowodziu a inna na pogłębionym torze wodnym, co jest istotne przy przecinaniu toru 

wodnego.  

 

Rysunek 4 Kierunki i średnie wartości prądów 11.08.2020 o g.23:00 na głębokości 0 - 5 m17 

4.3.3. Pława nawigacyjna 

 

Pława w którą uderzył jacht wykonana jest z blachy stalowej.  

Całkowita wysokość pławy wynosiła 9 m. 

                                                 
17 prognoza z operacyjnego systemu modelowania BSH (Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii) na 

dzień 11.08.2020 r., godz. 21:00 UTC 
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Wysokość od powierzchni wody ok. 4,8 m. 

Średnica pławy na wysokości powierzchni wody wynosiła 2,55 m 

Na szczycie pławy, na wysokości 4,8 metra znajdowało się dookólne światło koloru zielonego, 

o charakterystyce świecenia: błyskowe, okres 4 s. (Fl, G. 4s.)  

Pława przymocowana była do dna za pomocą łańcucha o długości ok. 50 m i martwej kotwicy. 

 

Rysunek 5 Schematyczny rysunek pławy 
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Zdjęcie 7 Otarcia widoczne po kontakcie z jachtem Sharki18 

 

 

4.4. Czynniki organizacyjne 

4.4.1. Planowanie trasy  

4.4.1.1. Przepisy 

Prawidłowe zaplanowanie trasy wymaga zapoznania się z przepisami prawa państw po którego 

wodach zamierzamy żeglować. Przepisy lokalne zawierają wiele cennych informacji dot. 

porządku żeglugowego a  ich nieprzestrzeganie powiązane jest z potencjalnymi sankcjami 

finansowymi. 

Na niemieckich  drogach wodnych, do których zaliczana jest Łaba od ujścia do 

Tinsdal/Finkenwerder w górze rzeki, obowiązują przepisy ruchu19 mające pierwszeństwo przed 

przepisami konwencji COLREG 197220. Przepisy określają definicje dróg wodnych wskazując 

                                                 
18 Zdjęcie zostało wykonane 12.08.2020 ok. g. 1030 
19 Seeschifffahrtsstraβen-Ordnung (German Traffic Regulation for Navigable Maritime Waterways) – patrz 

załącznik pkt 15.1 
20 Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r.  



  RAPORT KOŃCOWY 072/20 

 

www.pkbwm.gov.pl 23 

jednocześnie na traktowanie ich, o ile są odpowiednio oznakowane, jako wąskiego przejścia 

w rozumieniu prawidła 9 konwencji COLREG. Prawidło 8 (d) konwencji COLREG21 

wymagające zachowania bezpiecznej odległości przy zbliżeniach, wyprzedzaniu lub omijaniu 

się statków zostało rozszerzone w stosunku do stałych i pływających instalacji znajdujących się 

na wodzie. Analizując wyznaczoną trasę jachtu Sharki do WP 3 należy wyrazić wątpliwość 

czy planowana odległość mijania pławy 27 prawą burtą spełniała wymagania tego przepisu 

miejscowego. W § 25 niemieckich przepisów jest zawarte istotne odstępstwo od przepisów 

międzynarodowych, t.j. prawideł 9 (b) do (d), 15 i 18 (a) do (c) w stosunku do statków 

nawigujących torem wodnym polegające na ich bezwzględnym pierwszeństwie przed statkami, 

które wchodzą, przecinają lub obracają się na torze lub opuszczają kotwicowiska. 

Pierwszeństwo to jest niezależne od warunków widzialności (prawidło 19 nie ma zastosowania) 

ani też nie stosuje się ograniczenia tylko do statków  mogących bezpiecznie nawigować tylko 

w obrębie  toru wodnego. Analiza ruchu jachtu Sharki podczas przecinania toru wodnego 

potwierdziła  zgodność z ww. wymaganiami mimo, że przyjęty kurs znacząco wydłużył czas 

tego manewru. 

Komisja przeanalizowała również zgodność samej zmiany strony toru wodnego. Przepisy 

sekcji 22(3) wskazują na obszary przyległe do torów wodnych, gdzie obowiązuje konieczność 

podążania prawą stroną22.  

W przypadku Łaby taki wymóg obowiązuje na odcinku pomiędzy parami pław 31/32 i 35/36. 

Jacht Sharki podążał swoją „prawą stroną” do minięcia pławy 32, po czym przeszedł na drugą 

stronę toru, co było zgodne z przepisami.  

4.4.1.2. Trasa 

 

Kapitan jachtu Sharki zaplanował na ploterze trasę przejścia z Brunsbüttel na Morze Wattowe 

najpierw trzymając się poza linią pław toru wodnego po lewej stronie a następnie zaplanował 

przecięcie toru wodnego po minięciu pławy nr 30 i przejście poza linię pław prawej strony toru. 

Dalsza żegluga nie była zaplanowana, choć z uwagi na port przeznaczenia Helgoland konieczne 

było ponowne przecięcie toru wodnego lub strefy rozgraniczenia ruchu. 

 

                                                 
21 Patrz załącznik pkt 15.2 
22 Określenie strony jest w tym przypadku odniesione do danego jachtu (PB = prawa strona) 
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Rysunek 6 Trasa jachtu Sharki 

 

Planując trasę na akwenach, gdzie występują pływy i prądy pływowe należy z dużą 

ostrożnością podchodzić do obliczanych ich wartości i kierunków. Ostrożność winna się 

wyrażać poprzez stosowne zwiększanie odległości od zidentyfikowanych niebezpieczeństw na 

planowanej trasie, bez względu czy będzie to np. mielizna, czy pława.  

Opracowanie planu rejsu, jak również dokładne i ciągłe monitorowanie pozycji statku podczas 

wykonywania tego planu, mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa życia na morzu, 

bezpieczeństwa i efektywności żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego23. 

Na jachcie Sharki zaplanowana trasa przebiegała blisko pławy 27 i pławy 25 a zatem 

monitorowanie bezpiecznego jej przebiegu było sprawą nadrzędną i obowiązkiem kapitana 

oraz wachty. W opinii Komisji niewłaściwe planowanie i monitorowanie przebiegu rejsu było 

główną przyczyną wypadku alizji jachtu Sharki z pławą 27 i w konsekwencji jego zatonięcia. 

4.4.2. Uprawnienia i obowiązki wachty  

 

Zapoznanie się jachtem 

Załoga jachtu w rejsie do Londynu wcześniej wielokrotnie żeglowała na tym jachcie i czasami 

w tym samym składzie. Zapoznanie z jachtem odbywało się przy okazji pierwszego 

mustrowania. Przy kolejnych mustrowaniach nie było formalnego zapoznania się z jachtem lub 

aktualizacji informacji z tym związanych. Wymiana informacji odbywała się nieformalnie przy 

okazji rozmów. Analizując wypadek Komisja nie stwierdziła, aby poziom znajomości jachtu 

                                                 
23 Patrz Rezolucja A.893 (21) – załącznik pkt 15.2 
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miał związek z tym zdarzeniem.  

Obserwacja 

Na jachcie Sharki od godziny 20:00 obserwację prowadzili członkowie III wachty oraz 

kapitan. Z miejsca sterowania zapewniona była możliwość obserwacji we wszystkich 

kierunkach. W nocy kokpit był zaciemniony.  

Sterowany za pomocą autopilota jacht zapewniał komfortowe możliwości prowadzenia 

obserwacji. Sterujący jachtem obserwację w kierunku dziobu mógł prowadzić poprzez okno 

w szprycbudzie, siedząc na ławeczce na koszu rufowym lub stając na ławeczce przy kole 

sterowym. 

Drugi członek wachty, żeglarka siedziała na ławce w kokpicie na prawej burcie. Ze swojego 

miejsca mogła prowadzić obserwację w kierunku dziobu, patrząc wzdłuż burty.  

Okno w szprycbudzie wykonane było z wysokiej jakości tworzywa, nie posiadało zagnieceń, 

było czyste, nie było na nim skrystalizowanych osadów z soli morskiej i w żaden sposób nie 

ograniczało widoczności. 

W dniu zdarzenia:24 

o godz. 21:02 nastąpił zachód Słońca w namiarze 297⁰ 

o godz. 21:43 nastąpił zmierzch cywilny25 

o godz. 22:37 nastąpił zmierzch nautyczny26 

o godz. 23:55 nastąpił wschód Księżyca w namiarze 063⁰ 

 

                                                 
24 www.timeanddate.com 
25 faza zachodu Słońca, w której środek tarczy słonecznej znajdzie się nie więcej niż 6 stopni kątowych poniżej 

horyzontu (Wikipedia) 
26 okres po zachodzie Słońca, kiedy środek tarczy słonecznej znajduje się już poniżej 6 stopni kątowych poniżej 

horyzontu, ale ciągle jest jeszcze wyżej niż 12° (Wikipedia) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zach%C3%B3d_S%C5%82o%C5%84ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_(k%C4%85t)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Horyzont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zach%C3%B3d_S%C5%82o%C5%84ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_(k%C4%85t)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Horyzont
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Zdjęcie 8 Kokpit jachtu Sharki 

 

Dobra widzialność zapewniała pełną widoczność wszystkich obiektów na rzece, zwłaszcza 

świecących pław torowych.  

Obserwacja jest podstawowym elementem monitorowania realizacji planu podróży 

i prawidłowo pełniona pozwala na wczesne wykrycie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa 

jachtu i załogi.  

Komisja uznała, że w przypadku gdy planowanie i nadzór na realizacją planu podróży zawodzi, 

to prawidłowo prowadzona obserwacja pozwala na wykrycie niebezpieczeństwa i uchronienie 

jachtu przed wypadkiem. Na jachcie obserwacja nie była prowadzona w sposób ciągły  

w sytuacji, gdy jednostka szybko zbliżała się  do przeszkody nawigacyjnej i w związku z tym 

nie umożliwiła zapobiegnięciu wypadkowi.  

Uprawnienia i obowiązki wachty 

Obsada wachty winna być złożona z osób posiadających stosowne kwalifikacje, wiedzę 

i umiejętności, które kapitan powinien sprawdzić zanim powierzy bezpieczeństwo załogi 
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i jachtu na czas pełnionych obowiązków. Na jachcie Sharki załoga znała się wzajemnie, 

a kapitan darzył oficerów pełnym zaufaniem. W części poświęconej kwalifikacjom załogi 

wyraźnie jest widoczny ich wysoki poziom, choć z zastrzeżeniem Komisji, co do obsady III 

wachty. 

Oficer wachtowy winien mieć sprecyzowane obowiązki dotyczące pełnienia wachty w zakresie 

nawigacji, obserwacji, analizy sytuacji pod kątem wystąpienia ryzyka zderzenia lub 

nadmiernego zbliżenia. Kapitan winien jasno określić sytuacje wymagające wezwania go do 

kokpitu. Oficer dla odmiany winien mieć jasno sprecyzowane możliwości podejmowania 

działań związanych z korektą kursu z określonych przyczyn nawigacyjnych, bądź 

antykolizyjnych. Z ustaleń Komisji, że oficerowie na jachcie Sharki mieli zapewnioną 

swobodę i oceny sytuacji a także możliwość manewru, jeśli sytuacja tego wymagała. Kapitan 

generalnie był dostępny przez 24 godz. na dobę. Oficer III wachty miał zatem pełne 

przyzwolenie na wykonanie niezbędnych zmian kursu dla uniknięcia uderzenia w pławę 27.  

Na jachcie Sharki nie prowadzono nawigacji na klasycznej mapie nawigacyjnej zawierzając 

w pełni nawigacji na chartploterze z nieaktualną mapą. Papierowe mapy były nieaktualne. Na 

jachcie standardowo nie sterowano ręcznie, lecz wykorzystywano autopilota do którego 

wartość zadaną kursu kompasowego wprowadzano ręcznie. Na prawym szocie w kokpicie 

znajdowały się przyciski służące do obsługi autopilota. Autopilot był sprawny w czasie całej 

podróży. Przy prowadzeniu jachtu nie wykonywano obliczeń dla ustalenia wartości kursu 

kompasowego27 dla podążania planowanym kursem nad dnem, lecz dokonywano zmian kursu 

kładąc się na kurs kompasowy zbliżony do planowanego KDdp. Po ustaleniu się parametrów 

ruchu odczytywano faktyczny KDdf  i obliczano różnicę kątową (KDdp – KDdf) będącą 

faktycznie sumą wszystkich poprawek (całkowitej poprawki (dewiacji i deklinacji), poprawek 

na prąd i na wiatr). Następnie dokonywano stosownej zmiany kursu kompasowego o wartość 

kątową tej różnicy, uzyskując prowadzenie jachtu zgodnie z planowanym KDdp. Dalsze 

korekty kursu wynikające z występujących zmian dryfu lub znosu były generalnie 

wprowadzane na bieżąco. Powyższe nie dotyczyło końcowej fazy przecinania toru wodnego, 

kiedy zachodzące zmiany KDdf nie były monitorowane przez załogę i nie były podejmowane 

działania korygujące. 

 

                                                 
27 Uwzględnienie kolejno: poprawki na prąd (znosu), poprawki na wiatr (dryfu), deklinacji magnetycznej  

i dewiacji.  
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4.4.3. Analiza ryzyka zderzenia 

 

Analizując prezentowany materiał pozyskany z VTS Komisja musiała uwzględnić dwa 

elementy: 

- pozycje obiektów na mapie były aktualizowane w czasie rzeczywistym na podstawie obrazu 

radarowego, 

- wektory prezentowanego kursu nad dnem statków były pozyskiwane z AIS. 

Należało zatem przyjąć, że o ile jednostki wyposażone w AIS klasy A poruszające się bez 

większych zwrotów wysyłają informacje o swoim ruchu co 10 s28, to jachty wyposażone 

generalnie w AIS klasy B emitują  informacje co 30 s.  

 

 

Rysunek 7 Pozycja jachtu Sharki o godz. 22:36:45 

 

Po minięciu pławy 32 wykonany został zwrot dla przecięcia toru wodnego i minięcia pławy  

27 prawą burtą. Przyjęte KDd wynosiło 318⁰ a odległość do przebycia ok. 2,3 Mm. Planowany 

manewr w żadnym momencie nie przeszkadzał statkom nawigującym na torze wodnym, 

jakkolwiek prowadził do mijania pławy 27 w odległości znacznie poniżej 1 kbl29. Komisja nie 

uzyskała informacji jaki kurs kompasowy (KK) został zadany na autopilocie. Jacht faktycznie 

                                                 
28 Dane dotyczą jednostek poruszających się z prędkością 12 w.  
29 Plan podróży – zdjęcie obrazu plotera z godz. 22:43:18 



  RAPORT KOŃCOWY 072/20 

 

www.pkbwm.gov.pl 29 

zaczął podążać KDd = 321⁰, który pozostawał bez zmian jeszcze o godz. 22:36. Namiar na 

pławę 27 w tym momencie wynosił 317⁰.  

 

 

Rysunek 8 Pozycja jachtu Sharki o godz. 22:38:04 

 

Jacht podążał skorygowanym kursem KDd = 316⁰ i był w odległości 1,3 Mm od pławy 27. 

Korekta kursu nie była wystarczająca, ponieważ kurs był równy namiarowi na pławę. Obecni 

na pokładzie widzieli pławę ok. 10⁰ z PB.  
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Rysunek 9 Pozycja jachtu Sharki o godz. 22:42:05 

 

Jacht podążał niezmienionym kursem 316⁰ a odległość zmniejszyła się do 1000 m. Pława nadal 

dla obserwatorów była ok. 10⁰ z PB i mimo upływu 4 minut zagrożenie kolizją z pławą 27 nie 

zostało zaobserwowane. 

 

  
Rysunek 10 Pozycja jachtu Sharki o godz. 22:43:00 
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Kurs nad dnem zmienił się i wynosił 317⁰ i nie było to związane z manewrami załogi a jedynie 

zwiększeniem prędkości i/lub kierunku prądu lub wiatru. Odległość do pławy zmalała do 660m 

i była nadal widziana z kokpitu ok. 10⁰ z PB. 

W tym czasie I oficer opuścił kokpit dla wykonania zdjęcia plotera pokazującego osiągnięcie 

prędkości 12,1 w. Za I oficerem podążył kapitan schodząc następnie dalej do kambuza. 

 

  
Zdjęcie 9 Obraz z plotera  jachtu Sharki o godz. 22:43:18 

 

Na zdjęciu wyraźnie widoczne odchylenie trasy jachtu od planowanej drogi i malejąca 

odległość do pławy, której namiar powoli zaczął zmieniać się do dziobu. W kokpicie pozostała 

tylko obsada III wachty. Do pławy odległość była ok. 500 m. 
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Rysunek 11 Pozycja jachtu Sharki o godz. 22:44:05  

 

Aktualny KDd wynosił 319⁰  a odległość zmniejszyła się do 275 m. Brak reakcji załogi.  

 

 
Rysunek 12 Pozycja jachtu Sharki o godz. 22:44:23 

 

Kurs wyświetlany bez zmian a odległość zmniejszyła się do ok. 170 m. Przy tym kursie 

szacowane CPA przy mijaniu pławy LB wynosiło zaledwie kilkanaście metrów i porównując 

do długości jachtu nadal był to kurs kolizyjny. 
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Rysunek 13 Pozycja jachtu Sharki o godz. 22:44:29 

 

Widoczna zmiana kursu w lewo, która została przesłana przez AIS w okresie minionych 6 s. 

Niewielka wartość zmiany kursu przy wyłożeniu steru na burtę świadczyła, że manewr został 

rozpoczęty niedawno. W pozycji jachtu na rys. 13 odległość jachtu od pławy 27 wynosiła  

ok. 120 m.  

 
Rysunek 14 Moment kolizji jachtu Sharki z pławą o godz. 22:44:50 
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Niezauważone zmiany kursu nad dnem jachtu w czasie zbliżania się do pławy 27 i zmiana 

namiaru na pławę z ok. 10⁰ z PB do 0⁰ spowodowały, że nie zostały one wykorzystane przy 

manewrze „ostatniej chwili”, który winien polegać na wykonaniu zwrotu w prawo, 

przyspieszając odejście jachtu od pławy. 

Komisja pragnie podkreślić, że powyższe ustalenie w żaden sposób nie jest oceną reakcji 

kapitana, który widząc pławę przed dziobem jachtu miał zaledwie sekundy na podjęcie decyzji 

o zwrocie i na jego wykonanie. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Po przeprowadzonej analizie materiału zgromadzonego w sprawie bardzo poważnego wypadku 

jachtu Sharki Komisja uznała, że przyczyną uderzenia jachtu Sharki w pławę 27  

i w konsekwencji zatonięcia jachtu było: 

- zaplanowanie żeglugi w małej odległości od pław 27 i 25, przy mijaniu ich PB  po przejściu 

na drugą stronę toru,  

- brak   bieżącej oceny ryzyka zderzenia z obiektami nawigacyjnymi znajdującymi się  na kursie 

jachtu lub w jego pobliżu, 

- brak  prowadzonej obserwacji przed zbliżeniem się do pławy 27. 

Przy planowaniu rejsu i jego realizacji należy pamiętać o uwzględnieniu bezpiecznego zapasu 

odległości od niebezpieczeństw, aby mieć szansę na uratowanie jachtu przed kolizją lub 

wejściem na mieliznę, w przypadku znaczącej zmiany dryfu lub znosu. 

Analiza wypadku pokazała, że żeglarze nawigujący generalnie na akwenach pozbawionych 

wpływu prądów pływowych ograniczają swoje szybkie oceny stanu bezpieczeństwa 

uwzględniając jedynie dryf. Stąd brak poczucia zagrożenia w sytuacji, gdy pława jest widoczna 

ok. 10⁰ po nawietrznej a także stosowanie zasady bezpiecznego mijania niebezpieczeństw po 

nawietrznej. Przy działaniu wiatru i prądu z różnych burt należy rozważyć czy 

bezpieczniejszym manewrem nie będzie minięcie przeszkody tą burtą na którą oddziałuje  prąd.   

Wypadek ten winien być wskazaniem dla każdego żeglarza na jachcie, jak ważne jest 

planowanie bezpiecznej podróży, monitorowanie jej wykonania a przede wszystkim ciągła  

obserwacja i analiza wykrytych zagrożeń dla podjęcia właściwych działań we właściwym 

czasie. 
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6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Po przeprowadzonym badaniu bardzo poważnego wypadku morskiego, któremu uległ jacht 

Sharki Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich stwierdziła, że ustalone przyczyny 

wypadku nie należą do kategorii jednostkowej, gdzie wydanie zaleceń konkretnemu 

armatorowi lub kapitanowi będzie wystarczającym działaniem dla uniknięcia podobnych 

wypadków w przyszłości. Tematyka znajomości i przestrzegania zasad bezpiecznej żeglugi, 

a o tym jest mowa w niniejszym przypadku, jest problemem dotykającym dość często 

środowisko żeglarskie. Prawidłowe planowanie podróży, odpowiednie przygotowanie jachtu 

do rejsu, jednoznaczne ustalenie uprawnień i obowiązków dla całej załogi i ich egzekwowanie, 

jest niezbędne dla pomyślnego i bezpiecznego przebiegu rejsu. Żegluga morska bezwzględnie 

weryfikuje wszelkie niedbalstwa w tym zakresie. Lektura raportów Komisji jest wystarczająco 

bogata aby uzmysłowić sobie powtarzalność przyczyn wielu wypadków jachtów i ich załóg. 

Mając powyższe na względzie Komisja postanowiła odstąpić od wydania zaleceń i skierować 

apel do środowiska żeglarskiego. 

7. Rekomendacje Komisji 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za zasadne skierować do żeglarzy 

apel o: 

- staranne planowanie trasy zachowując bezpieczną odległość od wszelkich znanych przeszkód 

nawigacyjnych i zagrożeń; 

- prowadzenie w czasie żeglugi jachtu obserwacji przy użyciu wszelkich dostępnych środków, 

zwracając szczególną uwagę na wagę obserwacji wzrokowej, jako źródła najszybszej 

informacji o zachodzących zmianach w ruchu wzajemnie widzących się statków; 

- ustalenie jako jednego z podstawowych obowiązków oficerów wachtowych ciągłą analizę 

ryzyka zderzenia ze statkami lub innymi przeszkodami znajdującymi się na trasie jachtu lub 

w jej pobliżu; 

- przyjęcie jako zasady obowiązku prowadzenia klasycznej nawigacji na aktualnych mapach 

obok korzystania z popularnych urządzeń elektronicznych; 

- wyraźne ustalenie uprawnień i obowiązków wszystkich członków załogi w trakcie rejsu, od 

zamustrowania do momentu zmustrowania; 

- uwzględnienie ewentualnych ograniczeń zdrowotnych członków załogi w czasie 

przydzielania zadań i obowiązków na jachcie, 
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- terminowe wykonywanie przeglądów wyposażenia jachtowego, w szczególności: radiowego 

i ratunkowego, 

- aktualizację pozwoleń radiowych, rejestrację EPIRB i PLB w ULC, 
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10. Spis skrótów 

AIS - Automatic Identification System - System Automatycznej Identyfikacji 

B (Beaufort) – skala prędkości wiatru 

BSH – Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie -Niemiecki Federalny Urząd Żeglugi 

Morskiej i Hydrografii 

BSU - Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung – Niemieckie Federalne Biuro Badania 

Wypadków Morskich, 

CEST - Central European Summer Time - Czas letni w Centralnej Europie 

CPA - Closes point of approach – Najbliższy punkt podejścia 

DSC - Digital Selective Calling – System selektywnego wywołania 

E – East – kierunek wschodni 

EPIRB - Emergency Position-Indicating Radio Beacon - radiopława 

FRB - Fast Rescue Boat - szybka łódź ratownicza 

GPS - Global Positioning System - globalny system pozycjonowania 

h – godzina 

HW – wysoka woda 

IMO - International Maritime Organization 

kbl – kabel, jednostka długości (182,5 m) 

Kodeks LSA - Life Saving Appliances /Code/– Międzynarodowy Kodeks Środków 

Ratunkowych 

KDd – kąt drogi nad dnem 

LB - lewa burta 

MI – Ministerstwo Infrastruktury 

Mm - mila morska 

MMSI - Maritime Mobile Service Identity - morski numer identyfikacyjny 

MRCC -Maritime Rescue Coordination Center  (Brema, Niemcy) 

N – North – kierunek północny 

NW – North West – kierunek północno-zachodni  

PB - prawa burta 

PLB - Personal Locator Beacon – osobisty nadajnik sygnału niebezpieczeństwa 

PZŻ - Polski Związek Żeglarski 

SAR - Search and Rescue - Służba poszukiwania i ratownictwa 
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SOG – speed over ground - prędkość nad dnem 

UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej 

ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego 

w. – węzeł (jednostka prędkości) 

W - West - kierunek zachodni  

VHF/UKF -fale ultrakrótkie (tu: pasmo morskie UKF) 

VTS - Vessel Traffic Service - służba kontroli ruchu 

UTC - Universal Time Coordinated - czas uniwersalny skoordynowany 

11. Uczestnictwo innych państw  

Komisja wyraża podziękowania Niemieckiemu Federalnemu Biuru Badania Wypadków 

Morskich (BSU-Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung) i niemieckiej Policji wodnej 

(Wasserschutzpolizei) za znaczący wkład w gromadzenie informacji i dowodów związanych 

z wypadkiem jachtu Sharki. 

12. Źródła informacji 

 

 Materiały z wysłuchania uczestników wypadku 

 Materiały przekazane przez BSU:  zdjęcia, ekspertyza pogodowa, nagrania z VTS, 

raport SAR, przepisy lokalne i plany pławy torowej oraz materiały niemieckiej policji 

wodnej (Wasserschutzpolizei) 

 Informacje pozyskane z Urzędu Morskiego w Szczecinie, UKE Gdynia i PZŻ 

 Raport kapitana o stanie kadłuba 

 Materiał fotograficzny armatora oraz własny Komisji 

 W rysunkach wykorzystano mapy obrazowane za pomocą programu nawigacyjnego 

OpenCPN. 

13.  Skład zespołu badającego wypadek: 

Kierujący zespołem – Tadeusz Wojtasik –Przewodniczący Komisji  

Członek zespołu – Marek Szymankiewicz – Sekretarz Komisji 
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14. Załączniki 

14.1. Przepisy German Traffic Regulations for Navigable Maritime Waterways 

(wyciąg) . 

German Traffic Regulations for Navigable Maritime Waterways 

English version of the Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung permanently updated.  

Edition Amended to “Nachrichten für Seefahrer” 

Weekly Edition 06, dated 8 February 2019 

Part One 

General provisions 

§ 1 Area of application (…) 

(1) The present Ordinance shall apply on the German waterways navigable by sea-going ships 

(hereinafter referred to as “navigable waterways”) with the exception of the Ems Estuary, the 

latter being delimited, to the East, by a line connecting a point in the Pilsumer Watt in position 

53° 29’ 08” N 007° 01’ 52” E, a point off the island of Borkum in position 53° 34’ 06” N 006° 

45’ 31” E, and a point in position 53° 39’ 35” N 006° 35’ 00” E. For the purposes of the present 

Ordinance, the term “navigable waterways” shall include: (…) 

6. the River Elbe upriver to the downriver limit of the Port of Hamburg at km 638.98 

right riverbanks (Tinsdal) and km 633.35 left riverbanks (Finkenwerder), including the 

by-waters known as the “Wischhafener Süderelbe” (from its mouth upriver to km 8.03), 

the “Ruthenstrom” (from its mouth upstream to km 3.75), and the “Bützflether 

Süderelbe” (from its mouth upriver to km 0.69); 

(4) Unless the present Ordinance expressly provides otherwise, the provisions of the 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 as reproduced in the Annex to 

Section 1 of the Ordinance to Implement the International Regulations for Preventing Collisions 

at Sea, 1972, of 13 June 1977 (promulgated in the Federal Law Gazette I, p 813) and last 

modified by Article 4 Item 6 of the Ordinance of 7 December 1994 (promulgated in the Federal 

Law Gazette I, p 3744) as amended from time to time and in force for the Federal Republic of 

Germany, shall also apply in the area of application of the present Ordinance. 

 

§ 2 Definitions 
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(1) The definitions given in Rules 3, 21, and 32 of the International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea, 1972, as amended, shall also apply for the purposes of the present Ordinance; 

moreover, the definitions given hereunder shall apply for the purposes of the Ordinance: 

1. Fairway 

The term “fairway” denotes those parts of navigable waters that are marked or delimited by any 

one or more of the visual signs described under Items B.11 through B.13 of Annex I to the 

present Ordinance or, when they are not so marked or delimited, those parts of such waters that 

are designated for the through passage of vessels to or from inland waterways; any such fairway 

shall be deemed a “narrow channel” in terms of the International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea, 1972, as amended; 

2. starboard side of a fairway the term “starboard side of a fairway” denotes that side of a given 

fair-way that lie to the starboard side of a vessel coming in from the sea. Where a fairway 

connects two parts of the sea or two bodies of water separated from one another by shallows, 

the “starboard side of a fairway” shall be deemed to be that side of a fairway that a vessel 

arriving from the “West” as defined in the following parenthesis passes on her starboard side. 

(The term “West” includes any direction of the compass rose from North, including North 

proper, to West to South, excluding South proper). In the event that a fairway of such kind is 

heavily curved, the northernmost entry to such fairway shall be taken as the criterion for 

defining the “starboard side of a fairway”; 

 

Part Four 

Sailing rules 

§ 21 Basic principles 

(1) The sailing rules contained in the present Part as well as those contained in Part Seven shall 

apply irrespective of the conditions of visibility prevailing. In derogation of the provisions of 

Rules 11 and 19 of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as 

amended, the provisions of Rules 13(a) and (c) as well as those of Rules 14(a) and (c) of the 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended, shall apply to 

vessels in a fairway even if such vessels are not in sight of each other but have located each 

other by radar. 
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(2) When meeting, overtaking, or passing other vessels or fixed or floating installations, vessels 

shall do so at a safe distance in terms of Rule 8(d) of the International Regulations for 

Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended. 

§ 22 Exceptions from the requirement to proceed on the starboard side of a fairway 

(2) Any vessel proceeding outside a fairway shall do so in such a manner as to make it clear for 

anyone to see that such vessel does not use the fairway. 

(3) When navigating outside a fairway in waters made known by a Notice or Notices under the 

provisions of Section 60(1) below, all vessel categories as made known by a Notice or Notices 

under the provisions of Section 60(1) below shall keep to the right-hand side of the fairway as 

seen when looking i n the direction in which they are proceeding. 

Requirement to keep to the right-hand side of the fairway when proceeding outside 

a fairway 

(Section 22(3) SeeSchStrO) 

Waters outside the fairway where vessels must keep to the side on the righthand of the fairway 

as seen in the direction they are proceeding: (…) 

7.2.1 River Elbe 

7.2.1.1 The stretch of the fairway between the buoy pairs 31/32 to 35/36 for all vessels in 

transit. 

§ 25 Right of way of ships in a fairway 

(1) In derogation of the provisions of Rules 9(b) to (d), 15, and 18(a) to (c) of the International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended, the regulations contained in 

the following paragraphs shall apply to vessels navigating in a fairway. 

(2) A vessel proceeding along the course of the fairway channel, irrespective of whether or not 

she can safely navigate only within the fairway channel, shall have the right of way over vessels 

1. entering that fairway, 

2. crossing that fairway, 

3. making turns in that fairway, 

4. leaving their anchoring or mooring grounds. 

(3) Where a sailing vessel is not clearly proceeding along the course of the fairway channel, her 

conduct towards other sailing vessels shall be governed by the provisions of the International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended, always provided that none of 

the vessels will impede or endanger any vessel having the right of way. 
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(4) A vessel navigating in a fairway, whether or not she is actually proceeding along the course 

of the fairway channel, shall have the right of way over vessels entering that fairway from 

a fairway branching off or joining it. 

14.2. Przepisy  IMO  

Konwencja SOLAS 74 (wyciąg) 

 

Regulation 34 

Safe navigation and avoidance of dangerous situations: 

1 Prior to proceeding to sea, the master shall ensure that the intended voyage has been planned 

using the appropriate nautical charts and nautical publications for the area concerned, taking 

into account the guidelines and recommendations developed by the Organization30. 

2 The voyage plan shall identify a route which: 

.1 takes into account any relevant ships' routeing systems; 

.2 ensures sufficient sea room for the safe passage of the ship throughout the voyage; 

.3 anticipates all known navigational hazards and adverse weather conditions; and 

.4 takes into account the marine environmental protection measures that apply, and avoids as 

far as possible actions and activities which could cause damage to the environment.  

 

Rezolucja A.893 (21) (wyciąg) 

1 Objectives 

1.1 The development of a plan for voyage or passage, as well as the close and continuous 

monitoring of the vessel's progress and position during the execution of such a plan, are of 

essential importance for safety of life at sea, safety and efficiency of navigation and protection 

of the marine environment. 

1.2 The need for voyage and passage planning applies to all vessels. There are several factors 

that may impede the safe navigation of all vessels and additional factors that may impede the 

navigation of large vessels or vessels carrying hazardous cargoes. These factors will need to be 

                                                 
30 Refer to the Guidelines for Voyage Planning, adopted by the Organization by resolution A.893(21) 
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taken into account in the preparation of the plan and in the subsequent monitoring of the 

execution of the plan. 

1.3 Voyage and passage planning includes appraisal, i.e. gathering all information relevant to 

the contemplated voyage or passage; detailed planning of the whole voyage or passage from 

berth to berth, including those areas necessitating the presence of a pilot; execution of the plan; 

and the monitoring of the progress of the vessel in the implementation of the plan (…) 

4 Execution  

4.1 Having finalized the voyage or passage plan, as soon as time of departure and estimated 

time of arrival can be determined with reasonable accuracy, the voyage or passage should be 

executed in accordance with the plan or any changes made thereto (…) 

4.3 It is important for the master to consider whether any particular circumstance, such as the 

forecast of restricted visibility in an area where position fixing by visual means at a critical 

point is an essential feature of the voyage or passage plan, introduces an unacceptable hazard 

to the safe conduct of the passage; and thus whether that section of the passage should be 

attempted under the conditions prevailing or likely to prevail. The master should also consider 

at which specific points of the voyage or passage there may be a need to utilize additional deck 

or engine room personnel (…) 

 

Konwencja COLREG 72 (wyciąg) 

Rule 7 

Risk of Collision 

(a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and 

conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt such risk shall be deemed 

to exist. 
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(b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range 

scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic 

observation of detected objects. 

(c) Assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar 

information. 

(d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall be among those 

taken into account: 

(i) Such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching vessel 

does not appreciably change; 

(ii) such risk may sometimes exist even when an appreciable bearing change is evident, 

particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel 

at close range. 

Rule 8 

Action to avoid Collision 

(a) Any action to avoid collision shall be taken in accordance with the Rules of this Part and 

shall, if the circumstances of the case admit, be positive, made in ample time and with due 

regard to the observance of good seamanship. 

(b) Any alteration of course and/or speed to avoid collision, shall, if the circumstances of the 

case admit, be large enough to be readily apparent to another vessel observing visually or by 

radar ; a succession of small alterations of course and/or speed should be avoided. 

(c) If there is sufficient sea room, alteration of course alone may be the most effective action to 

avoid a close-quarters situation provided that it is made in good time, is substantial and does 

not result in another close-quarters situation. 

(d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at 

a safe distance. The effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel 

is finally past and clear. 
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(e) If necessary to avoid collision or allow more to assess the situation, a vessel shall slacken 

her speed or take all way off by stopping or reversing her means of propulsion. 

(f) 

(i) A vessel which, by any of these Rules, is required not to impede the passage or safe 

passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case, take 

early action to allow sufficient sea room for the safe passage of the other vessel. 

(ii) A vessel required not to impede the passage or safe passage of another vessel is not 

relieved of this obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of 

collision and shall, when taking action, have full regard to the action which may be 

required by the Rules of this part. 

(iii) A vessel the passage of which is not to be impeded remains fully obliged to comply 

with the rules of this part when the two vessels are approaching one another so as to 

involve risk of collision. 

 

Rule 9 

Narrow Channels 

(a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway shall keep as near to 

the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as is safe and 

practicable. 

(b) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede the passage of 

a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or fairway. 

(c) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel navigating 

within a narrow channel or fairway. 

(d) A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such crossing impedes the passage 

of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway. The latter vessel 
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may use the sound signal prescribed in Rule 34(d) if in doubt as to the intention of the crossing 

vessel. 

(e) 

(i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the vessel to 

be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake 

shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 

34(c)(i). The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate signal 

prescribed in Rule 34(c)(ii) and take steps to permit safe passing. If in doubt she may 

sound the signals prescribed in Rule 34(d). 

(ii) This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under Rule 13. 

(f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where other vessels may 

be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution 

and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(e). 

(g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow 

channel. 

14.3. Przepisy krajowe 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 

lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie31 (wyciąg) 

§5. Jacht może być używany w żegludze morskiej, jeżeli odpowiada wymaganiom 

bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego, obsadzenia załogą, wyposażenia w środki 

ratunkowe, sprzęt sygnałowy, nawigacyjny i ochrony przeciwpożarowej, 

urządzenia radiokomunikacyjne, wyposażenia pokładowego i awaryjnego oraz innym 

wymaganiom określonym w rozporządzeniu. 

§ 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi kapitan jachtu powinien: 

                                                 
31 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1557 
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1) planować podróż z uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji załogi, prognoz 

pogody, możliwych do przewidzenia niebezpieczeństw nawigacyjnych oraz innych 

czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo podróży; 

2) przed rozpoczęciem żeglugi sprawdzić stan techniczny jachtu i jego wyposażenia, w 

tym środków ratunkowych i środków służących do wzywania pomocy; 

3) zaznajomić członków załogi i pasażerów ze sposobami wzywania pomocy i 

podstawowymi procedurami alarmowymi w przypadku zagrożenia na jachcie, w tym w 

przypadku wypadnięcia człowieka za burtę, pożaru, przecieku lub konieczności 

opuszczenia jachtu, oraz przeszkolić członków załogi i pasażerów w posługiwaniu się 

środkami ratunkowymi i środkami bezpieczeństwa, w które jacht jest wyposażony; 

4) podczas żeglugi zapewnić prowadzenie ciągłej obserwacji akwenu, warunków 

hydrologiczno-meteorologicznych i nawigacyjnych; 

5) zapewnić noszenie indywidualnych urządzeń wypornościowych przez przebywające 

na pokładzie jachtu osoby nieumiejące pływać; 

6) zapewnić noszenie indywidualnych urządzeń wypornościowych lub pasów 

bezpieczeństwa: 

a) w porze nocnej, 

b) na jednostkach, na których w ocenie kapitana jachtu występuje znaczne 

ryzyko wywrócenia się jachtu, lub 

c) w trudnych warunkach atmosferycznych; 

7) przedsięwziąć wszelkie inne środki wynikające z zasad dobrej praktyki morskiej. 

 
 


