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Badanie poważnego wypadku holownika „Uran” 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@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 

      Nocą 19 lipca 2020 holownik Uran płynął od Nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni, gdzie 

wykonywał usługę holowniczą w czasie cumowania statku „Christopher”, do miejsca postoju 

przy Nabrzeżu Polskim. O godz. 02:451 płynąc z prędkością ok. 9.0 węzłów uderzył dziobem 

w Nabrzeże XXX-lecia w odległości ok. 15 m od jego narożnika z Nabrzeżem Włoskim, co 

spowodowało uszkodzenia części dziobowej holownika i znaczne  uszkodzenie żelbetonowego 

nabrzeża. Po wypadku, nie zatrzymując się, holownik przepłynął do miejsca postoju przy 

Nabrzeżu Polskim.  

2. Informacje ogólne 

2.1. Dane statku  

 

Zdjęcie 1. – holownik URAN (źródło: MarineTraffic.com) 

 

                                                 
1 W całym raporcie podano czas lokalny (GMT + 2h) 
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Rysunek 1. – Plan ogólny holownika URAN 

 

Nazwa statku:      Uran 

Bandera:      polska 

Właściciel:      Fairplay Polska Sp.z.o.o. & Co.Sp.k.,  

                                                                                   Szczecin 

Armator:      j.w. 

Instytucja klasyfikacyjna:    Polski Rejestr Statków (PRS) 

Typ statku:      holownik 

Sygnał rozpoznawczy:    SPS2396 

Nr identyfikacyjny IMO:    9190482 

Pojemność brutto (GT):    313 

Rok budowy:      2001  

Moc maszyn:      3374 kW 

Długość całkowita:     30,82 m 
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Szerokość:                  9,40 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Minimalna obsada załogowa:    3 osoby 

Typ rejestratora VDR (S-VDR):                               brak 

2.2. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku:      poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia:     19 lipca 2020 r. godz. 02:45 LT (CEST) 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ=54°32.3’N  λ=018°31.3’E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Port w Gdyni – Nabrzeże XXX-lecia 

Charakter akwenu:      wody wewnętrzne 

Pogoda w trakcie wypadku:                                      widzialność dobra, wiatr zmienny 1°B 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: powrót do miejsca postoju przy Nabrzeżu 

Polskim w Porcie Gdynia 

Miejsce wypadku na statku:    dziób statku 

Skutki wypadku dla ludzi :                   bez skutków dla ludzi 

Skutki wypadku dla statku :   uszkodzenie części dziobowej statku 

(perforacja poszycia kadłuba nad linią 

wody) i ślady otarcia o nabrzeże wzdłuż 

prawej burty. 

Skutki wypadku dla infrastruktury :   uszkodzona żelbetonowa struktura 

nabrzeża na podeście dolnym i na 

nabrzeżu głównym (odbite krawędzie na 

długości odpowiednio ok. 2,5 m i ok. 4 

m); zniszczony i oderwany gumowy 

odbijacz (ok. 4 m) na dolnym podeście 

oraz wyrwana z jednej strony i zgięta 

niska barierka na nabrzeżu (ok. 5 m). 
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2.3. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

      Nie prowadzono akcji ratowniczej i nie angażowano pomocy z lądu. Kapitan nie wzywał 

żadnej pomocy, a o wypadku powiadomił tylko dyspozytora firmy holowniczej po dotarciu 

holownika do miejsca postoju. 

3. Opis okoliczności wypadku  

      Dnia 19 lipca 2020 ok. godz. 02:40 po wykonaniu usługi holowniczej w czasie cumowania 

statku kontenerowego „Christopher” do Nabrzeża Bułgarskiego w porcie Gdynia, holownik 

„Uran” rozpoczął powrót do stałego miejsca postoju przy Nabrzeżu Polskim. Kapitan 

holownika zgłosił ten fakt na kanale 12 UKF do dyspozytora firmy holowniczej. Załoga 

holownika „Uran” liczyła trzy osoby: kapitan, mechanik i starszy marynarz. Holownikiem 

sterował kapitan za pomocą dwóch joysticków dla dwóch niezależnych pędników typu Schottel 

(szczegóły tego typu napędu opisano w punkcie 4.1 Czynniki mechaniczne). Poza kapitanem 

na mostku obecni byli dwaj pozostali członkowie załogi. Początkowo holownik płynął kursem 

ok. 110° trasą blisko nabrzeży ze swojej prawej burty, kolejno: Bułgarskiego, Bramowego  

i Dokowego, zwiększając prędkość do 9,0 węzłów. Na wysokości Nabrzeża Bramowego 

kapitan dokonał zwrotu na kurs ok. 125° przy którym trasa holownika nadal przebiegała blisko 

Nabrzeża Dokowego w odległości ok. 35-40 m. Kurs 125° kierował holownik wprost na 

narożnik Nabrzeża XXX-lecia i Nabrzeża Włoskiego. W odległości ok. 12 m od Nabrzeża 

XXX-lecia nastąpiła nieznaczna zmiana kursu holownika na ok. 113°  i przy takim kursie ok. 

godz. 02:45 doszło do uderzenia holownika dziobem w nabrzeże przy niezmiennej prędkości 

ok. 9.0 węzłów. Ostatni manewr zwrotu w lewo spowodował odchylenie dziobu holownika w 

lewo od linii prostopadłej do nabrzeża o ok. 33°.  
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Rysunek 2. – Trasa holownika Uran od Nabrzeża Bułgarskiego do miejsca wypadku 

(fragment mapy BA 2636) 

Po alizji z nabrzeżem w miejscu oddalonym ok. 15 m od narożnika nabrzeża holownik obrócił 

się prawą burtą równolegle do nabrzeża i z ciągle pracującymi silnikami przesuwał się z małą 

prędkością do przodu ocierając się prawą burtą o nabrzeże aż do minięcia narożnika nabrzeża, 

po czym Kanałem Portowym już w bezpiecznej odległości od Nabrzeży Słowackiego  

i Norweskiego dopłynął do Nabrzeża Polskiego, gdzie zacumował. Zaraz po wypadku kapitan 

zarządził sprawdzenie przez st. marynarza pomieszczeń dziobowych i pokładu oraz przez 

mechanika sprawności pracy silników. Nie stwierdzono przyboru wody do wnętrza kadłuba, 

jak też mechanik nie stwierdził awarii systemu napędu i sterowania. Krótko po wypadku, w 

głównym kanale portowym i w czasie żeglugi do Nabrzeża Polskiego kapitan przetestował 

poprawność działania systemu sterowania i kontroli wykonując pełne obroty na obu joystickach 

obserwując wskaźniki i zachowanie się holownika. Próba ta nie wykazała żadnych zakłóceń w 

pracy urządzeń i kapitan kontynuował dalej żeglugę do Nabrzeża Polskiego. Po zacumowaniu 

do Nabrzeża Polskiego kapitan wraz z załogą dokonał oględzin stanu zniszczeń na kadłubie i 

sprawdził stan techniczny siłowni, po czym ok. godz. 03:45 powiadomił dyspozytora firmy 

holowniczej o zaistniałym zdarzeniu informując go, że ze względu na pękniecie poszycia 
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kadłuba w części dziobowej, wyłącza jednostkę z ruchu. Dyspozytor po tej informacji 

powiadomił o wypadku Kapitanat Portu w Gdyni. Uszkodzenia części dziobowej holownika 

oraz Nabrzeża XXX-lecia  przedstawiono na zdjęciach nr.2 i nr.3. 

 

 

Zdjęcie 2.  – holownik URAN, stan zniszczeń na dziobie 

 

Zdjęcie 3. – Zniszczenia na Nabrzeżu XXX-lecia w Porcie Gdynia 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu 

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

Analiza zapisu sygnałów z odbiornika statkowego GNSS wykazała2,  że  holownik do momentu 

zderzenia z nabrzeżem płynął ze średnią prędkością 9.0 węzłów i niezmiennym kursem 125° 

na ostatnim, zbadanym odcinku trasy przed wypadkiem. Dopiero w odległości 12 m przed 

nabrzeżem nastąpiła nieznaczna zmiana kursu w lewo na 113° bez żadnej redukcji prędkości. 

Analiza pracy pędników  przed wypadkiem i także po nim, nie wykazała żadnych  uchybień w 

pracy obu pędników i silników głównych.  

Przeprowadzone badania zapisów urządzeń rejestrujących parametry ruchu jednostki oraz 

pracy urządzeń napędowych wykluczają możliwość niekontrolowanej pracy napędu. 

4.1. Czynniki mechaniczne 

      Budowę holownika „Uran” ukończono i przekazano armatorowi w styczniu 2001 roku. Jest 

to seryjna konstrukcja wykonana w Stoczni Damen (Shipyard Den Helder) w Holandii 

oznaczona jako projekt 3110. Holownik „Uran” należy do jednostek typu Schottel ASD, co 

oznacza, że wyposażony jest w układ napędowy składający się z dwóch niezależnych silników  

z dwoma niezależnymi liniami wałów, które napędzają dwa pędniki azymutalne typu Schottel 

– obrotowe kolumny ze śrubami napędowymi w dyszy Korta, zamocowane pod kadłubem.  Kąt 

obrotu dyszy i obroty śruby są ustawiane poprzez dźwignię (joystick) na mostku dla każdego 

zespołu napędowego osobno. Sterowanie statkiem odbywa się poprzez odpowiedni obrót dysz, 

a zmiana prędkości następuje poprzez zwiększenie/zmniejszenie obrotów śruby napędowej. 

Moc (4.589 KM) dostarczają pędnikom dwa silniki – Caterpillar CAT 3304, umożliwiające 

holownikowi na osiągnięcie prędkości 13,2 węzła.  

     Testy pędników przeprowadzone przez kapitana krótko po wypadku nie wykazały 

nieprawidłowości w ich działaniu, jak również mechanik nie stwierdził w pracy silników  

żadnych symptomów ich wadliwej pracy. 

      Do zdarzenia doszło podczas próby korekty kursu jednostki na taki, który pozwalał  

w bezpiecznej odległości ominąć Nabrzeże XXX-lecia i dalsze przemieszczanie się. W tym 

celu kapitan wykonał taki manewr joystickiem by skorygować kurs robiąc zwrot w lewo.  

Działania Kapitana na krótko przed wypadkiem, ok. 30-40 m przed nabrzeżem (długość 

holownika ok. 31 m), poprzez zmniejszenie obrotów silników, obrócenie pędników (na wstecz) 

                                                 
2 Obliczenia zawarte w wyciągu z ekspertyzy, zamieszczone w Załączniku nr.1 do raportu  
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oraz ponowne zwiększenie obrotów były spóźnione oraz nieskuteczne i doszło do uderzenia 

holownika w nabrzeże. Możliwość chwilowej niesprawności pędników układu napędowego, 

polegająca na niekontrolowanym zwiększenie obrotów śruby, co podejrzewał kapitan, akurat 

wtedy, gdy holownik płynął z prędkością 9 węzłów wprost na narożnik nabrzeża została 

sprawdzona po wypadku przez autoryzowany serwis MG-CAT i wykluczona.  

Podczas wypadku mechanik otrzymał polecenie od kapitana udania się do siłowni w celu 

sprawdzenia ewentualnych awarii. Oględziny nie wykazały nieprawidłowości. Po wypadku (w 

czasie żeglugi na miejsce postoju) dokonano próby napędu. Testy te wykazały prawidłową 

pracę silników i pędników, jak również na panelu sygnalizacji alarmów pracy silników na 

mostku nie pojawił się żaden alarm przed i w czasie kolizji. 

 

Zdjęcie 4. -  Panel sygnalizacji alarmów na mostku 

Awaryjne zatrzymanie napędu możliwe jest przy użyciu przycisku na mostku który przez 

sprzęgło pneumatyczne w linii wałów rozłącza silnik główny od pędnika. 

W siłowni zainstalowany jest system alarmów i kontroli parametrów siłowni, holenderskiej 

firmy Praxis. Nie zainstalowano rejestratora alarmów. 
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Zdjęcie 5. -  Panel sygnalizacji alarmów w siłowni 

Silnik główny firmy Caterpillar typ 3516B, s/n 4BW00369 (lewy), 4BW00371 (prawy), 1600 

rpm, godziny pracy 35367 (lewy) i 35385 (prawy). 
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Zdjęcie 6.  -  Silnik główny LB 

Silniki CAT serii 35 to najbardziej popularne silniki montowane na statkach znane z wysokiej 

niezawodności. Po wypadku, na zlecenie Armatora inżynier z serwisu MG-CAT autoryzowany 

przez producenta dokonał inspekcji silników i wykonał wydruk z pamięci komputerów na obu 

silnikach. Dla zapewnienia wysokiej niezawodności i stałej kontroli parametrów silniki 

wyposażone są w komputery backupowe. 

Wg raportu inżyniera MG „w historii zapisanej w komputerach (głównym i backupowym) 

silników nie ma żadnych wskazań/alarmów dotyczących momentu kolizji”.  

Wszystkie remonty, przeglądy i prace serwisowe wykonane były zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową silników.  

Jest mało prawdopodobne, aby niezawodny wg powszechnej opinii silnik CAT 35, znajdujący 

się w dobrym stanie technicznym, regularnie serwisowany i niesprawiający problemów 

technicznych, nagle zwiększył obroty tuż przed nabrzeżem. Każde uszkodzenie mechaniczne 

cięgła regulacji dawki paliwa i w konsekwencji wzrost obrotów wymagałoby koniecznej 

interwencji obsługi dla opanowania sytuacji. Po kolizji sprawdzono działanie wszystkich 

urządzeń i nie stwierdzono żadnego uszkodzenia mechanizmów.  
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4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

      Na holowniku Uran zaokrętowanych było 3 członków załogi, co spełniało wymagania 

określone przez administrację i zawarte w Karcie Bezpieczeństwa. Załoga posiadała 

dokumenty zgodne z wymaganiami państwa bandery. W dniu 19.07.2020 roku na mostku 

holownika Uran wachtę pełnił kapitan zarówno podczas usług holowniczych w porcie, jak też 

przy żegludze z miejsca postoju i z powrotem.  

Kapitan i pozostali członkowie załogi pracowali w systemie 12 / 12 godzin (po 12-tu godz. 

pracy, 12 godz. wypoczynku). Kapitan zaczął pracę o godz. 19:00 dnia poprzedniego i do godz. 

01:00 nie miał żadnych zleceń dla holownika stojąc w miejscu postoju przy Nabrzeżu Polskim. 

Przy tym systemie pracy i długim postoju w oczekiwaniu na pierwszą usługę holowniczą, 

czynnik zmęczenia nie mógł odgrywać istotnej roli w zaistnieniu wypadku. Znajomość przez 

kapitana akwenu portu w Gdyni była bardzo dobra. 

4.3. Czynniki organizacyjne 

      Wybranie trasy powrotu z Nabrzeża Bułgarskiego do Nabrzeża Polskiego blisko nabrzeży 

z prawej burty, z obranym po zwrocie kursem ok. 125° wprost na narożnik Nabrzeża XXX-

lecia i Nabrzeża Włoskiego nie miało uzasadnienia, szczególnie że w tym czasie nie było 

żadnego ruchu innych jednostek na kanale portowym i w przyległych basenach portowych. Nie 

podjęcie odpowiednio wcześnie manewru zwrotu w lewo w celu bezpiecznego ominięcia 

narożnika Nabrzeża XXX-lecia skłania do przypuszczenia, że nie była prowadzona rzetelna 

obserwacja (przy dobrej widzialności i włączonym, sprawnym radarze). Z pozycji fotela z 

którego kapitan sterował holownikiem był dobry widok na obszar przed dziobem statku, jak 

również na ekran radaru i ekran mapy elektronicznej. Utrzymywanie zbyt dużej prędkości ok. 

9.0 węzłów nie miało żadnego uzasadnienia i przekraczało dopuszczalną prędkość poruszania 

się statków w porcie Gdynia która wynosi 6.0 węzłów3. 

 

                                                 
3 (Zarządzenie  Nr.9 Dyr. U.M. w Gdyni z dn.16.07.2018 -Przepisy portowe, Rozdz.2. 

Przepisy dodatkowe dla portu Gdynia, § 121) 

1. Statki powinny poruszać się z bezpieczną prędkością, zgodnie z "m.p.z.z.m.", nie większą jednak niż: 

   1) 10 węzłów na redzie; 

   2) 6 węzłów w porcie. 

2. Kapitan Portu może wyrazić zgodę statkom na przekroczenie szybkości ustalonych w ust. 1, jeżeli jest to 

konieczne dla wykonywania prawidłowych manewrów lub jeżeli taka konieczność wynika ze szczególnych 

właściwości manewrowych statków. 

3. Ograniczenia szybkości określone w ust. 1 nie mają zastosowania do statków służby państwowej 

w czasie wykonywania zadań statutowych. 
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Zdjęcie 7. -  Miejsce sterowania holownikiem 

 

Zdjęcie 8. -  Pole widzenia przed dziobem holownika z pozycji sterującego 
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4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Warunki pogodowe nie miały wpływu na zaistnienie wypadku. Przejście holownika od 

Nabrzeża Bułgarskiego do Nabrzeża Polskiego odbywało się w porze nocnej, co przy dobrej 

widzialności, oświetleniu nabrzeży i światłach nawigacyjnych na skraju nabrzeży oraz 

sprawnym, pracującym radarze nie było znaczącym utrudnieniem dla kierującego jednostką. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania 

Komisja uznała, że decydujący wpływ na zaistnienie wypadku alizji holownika Uran z 

nabrzeżem miała nieprawidłowo prowadzona obserwacja przez kapitana jak również jego 

spóźnione działania w celu bezpiecznego ominięcia narożnika nabrzeża.   

Wyniki badań i obliczeń zawartych w ekspertyzach, wykluczają wadliwą pracę silników i 

pędników holownika przed i w czasie wypadku. Analiza zobrazowania ruchu holownika w 

fazie poprzedzającej wypadek pokazującego niezmienność prędkości i kursu prawie do 

ostatniej chwili przed wypadkiem, pozwala na stwierdzenie, że przyczyną uderzenia statku w 

nabrzeże był: 

1. Brak obserwacji wymaganej prawidłem 5 konwencji COLREG 724 przez załogę 

holownika. 

2. Obranie trasy zbyt blisko nabrzeży po prawej burcie holownika, mimo braku 

ruchu innych jednostek na kanale portowym i przyległych basenach. 

3. Utrzymywanie zbyt dużej prędkości w trakcie powrotu do miejsca postoju. 

4. Utrzymywanie kursu ok. 125° prowadzącego holownik wprost na narożnik 

Nabrzeża XXX-lecia, bez wczesnych prób jego korekty dla bezpiecznego 

ominięcia narożnika, jak również zbyt późna próba zredukowania prędkości na 

30-40 m przed  nabrzeżem.   

6. Spis zdjęć 

Zdjęcie 1. – holownik URAN (źródło: MarineTraffic.com) ....................................................... 2 

Zdjęcie 2.  – holownik URAN, stan zniszczeń na dziobie ........................................................... 7 

Zdjęcie 3. – Zniszczenia na Nabrzeżu XXX-lecia w Porcie Gdynia ........................................... 7 

                                                 
4 Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM), określane skrótowo jako 

Międzynarodowe prawo drogi morskiej (MPDM). / ang. International Regulations for Preventing Collisions at Sea 
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Zdjęcie 4. -  Panel sygnalizacji alarmów na mostku .................................................................. 9 

Zdjęcie 5. -  Panel sygnalizacji alarmów w siłowni ................................................................. 10 

Zdjęcie 6.  -  Silnik główny LB ................................................................................................. 11 

Zdjęcie 7. -  Miejsce sterowania holownikiem ......................................................................... 13 

Zdjęcie 8. -  Pole widzenia przed dziobem holownika z pozycji sterującego ........................... 13 

7.   Spis rysunków 

Rysunek 1. – Plan ogólny holownika Uran  ............................................................................... 3 

Rysunek 2. – Trasa holownika Uran od Nabrzeża Bułgarskiego do miejsca wypadku ............. 6 

8.    Źródła informacji 

Powiadomienie o wypadku. 

Dokumenty holownika Uran. 

Dokumenty otrzymane z Kapitanatu Portu w Gdyni. 

Zdjęcia wykonane przez przedstawicieli PKBWM. 

Raport serwisowy silników, wykonany przez MG -Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe. 

Wysłuchania PKBWM. 

Opinie eksperckie sporządzone przez Jacka Pietraszkiewicza i Bogusława Harańczyk 

9.    Skład zespołu badającego wypadek 

Kierujący zespołem  - Grzegorz Suszczewicz – Zastępca Przewodniczącego PKBWM  

Członek zespołu – Marek Szymankiewicz – Sekretarz PKBWM 

10.   Załącznik 

Wyciąg  z ekspertyzy dotyczącej zobrazowania ruchu holownika URAN w 

oparciu o zapisy w odbiorniku GNSS oraz danych uzyskanych z komputera 

pokładowego.  

Do ekspertyzy przekazano dane pobrane z pokładowego systemu ECS jednostki w postaci 

plików: 

a) dane.gpx 

b) dane_grp.csv 

c) dane_rte.csv 

d) dane_trk.csv 

e) dane_twp.csv 
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f) dane_wpt.csv 

Ustalenie parametrów stałych statku 

 

Rysunek 1. Widok holownika URAN z prawej burty 

Jak wynika z analizy pliku dane.gpx na pokładzie holownika zainstalowano system ECS 

(Electronic Charts System) Time Zero Navigator firmy MaxSea Navigator. Jest to system 

elektronicznej mapy nawigacyjnej, pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego MS 

Windows. Jedną z jego funkcjonalności jest zapis logu pracy pokładowego podsystemu GNSS. 

W efekcie działania powstał przekazany do badania plik dane.gpx zawierający podstawowe 

dane nawigacyjne zapisane w formacie XML: 

1. Szerokość geograficzna φ pozycji anteny odbiornika GNSS 

2. Długość geograficzna λ pozycji anteny odbiornika GNSS 

3. Data i godzina pomiaru φ i λ 

Są to jedyne dane nawigacyjne jakie zawierały przekazane do ekspertyzy pliki. Poniżej 

przedstawiono przykład struktury danych: 

<trkpt lat="54.535251634615" lon="18.5498084507927"> 

        <time>2020-07-19T00:00:00.3330829Z</time> 

</trkpt> 

      <trkpt lat="54.5352450006021" lon="18.549723052098"> 
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        <time>2020-07-19T00:00:01.5834607Z</time> 

      </trkpt> 

Jak widać, struktura danych jest czytelna i prosta. Zapis pojedynczego pomiaru pozycji i czasu 

zawarty jest między znacznikami <trkpt…> </trkpt>. Wewnątrz ciała znaczników znajduje się 

jawny zapis pozycji w stopniach oraz pomiędzy znacznikami <time>…</time> stempel czasowy 

automatycznego pomiaru. 

Jak wynika z Rysunek 2. jedyną zinwentaryzowaną anteną GNSS jest antena FURUNO GPS 

Navigator GP-80 umieszczona na jednym z salingów masztu głównego. Jak wynika  

z pomiarów znajduje się ona 11.8 m od dziobu holownika. Informacja ta wydaje się być 

rzetelna, gdyż taka sama odległość została przekazana przez technicznego superintendenta 

firmy Fairplay Towage Group (armatora jednostki). 

 

Rysunek 2. Widok holownika URAN od dziobu 

Ustalenie danych pomiarowych 

Do dalszych prac wybrano dane z ww. pliku dane.gpx i wyeksrahowano z niego zapisy 

obejmujące dzień wypadku tj. 19 lipca 2020 r. Odczytano z pliku zapisanych 14 713 pozycji 
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między godziną 00:00:00.3330829 UTC do 23:59:55.7441626 UTC. Dane zapisano w pliku 

19lipca2020.txt stanowiącego załącznik do niniejszej ekspertyzy.  

Graficzne przedstawienie ruchu holownika prezentuje Rysunek 3. 

 

Rysunek 3. Ruch holownika Uran 19 lipca 2020 r w porcie Gdynia (niebieska linia) 

Na Rysunek 3. widać, że holownik nadmiernie zbliżył się do będącego przedmiotem 

ekspertyzy narożnika Nabrzeża XXX-lecia. Z zapisów pozycji ustalono godzinę największego 

zbliżenia do nabrzeża na 00:44:52 UTC (02:44:52 CEST). Zważywszy na zakres zlecenia, do 

dalszego badania wybrano zatem dane obejmujące ostatni odcinek po istotnej zmianie kursu 

holownika przed zbliżeniem do Nabrzeża XXX-lecia.  

Przy ustalaniu czasu oparto się na czasie z pliku logu. Dokładność i format, wskazują, że czas 

pochodzi z odczytu odbiornika GNSS, nie mógł być więc zmanipulowany ani poddany innej 

obróbce elektronicznej. Przyjęto jego wartości za wartości pewne. 

Przygotowanie danych badawczych 

Z wyekstrahowanych danych wybrano te, które reprezentują odcinek od ostatniej istotnej 

zmiany kursu do momentu ominięcia przez antenę GNSS holownika narożnika NE narożnika 

Nabrzeża XXX-lecia tj. pozycje od godz. 00:42:49.409185 UTC do godz. 00:44:52.640704 

UTC. Prezentowane są one w Tabela 1. i na Rysunek 4. 

Do wizualizacji wybrano komórkę mapy elektronicznej PL5GDYNA.000 Edycja 17.19  

z poprawkami na 29 czerwca 2020 roku wyprodukowaną przez Biuro Hydrograficzne 
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Marynarki Wojennej w układzie odniesienia WGS84 (zgodnej z systemem GNSS) i skali 

kompilacji 1:8000 wyrenderowanej w programie nawigacyjnym klasy ENC Argus 3.0 firmy 

NavSim. 

 

Rysunek 4. Zapis śladu holownika URAN wybrany do ekspertyzy (linia czerwona) 

Tabela 1. Tabela zanotowanych wartości pozycji geograficznej holownika w badanym 

interwale czasu 

LP 
Szerokość  

geograficzna [°] 

Długość  

geograficzna [°] 

Czas wykonania pomiaru 
pozycji geograficznej [UTC] 

0 54.5415399999945 18.5155166666667 2020-07-19 00:42:49.409185 

1 54.5414899999954 18.5156399985475 2020-07-19 00:42:50.602314 

2 54.5414649996888 18.5156983341175 2020-07-19 00:42:51.773262 

3 54.5414066663375 18.5158233323343 2020-07-19 00:42:53.276554 

4 54.5413533336795 18.5159483351543 2020-07-19 00:42:54.444401 

5 54.5413283332889 18.5160099987932 2020-07-19 00:42:57.008958 

6 54.5412783330292 18.5161316689411 2020-07-19 00:43:00.133719 

7 54.5412500000892 18.516194998916 2020-07-19 00:43:01.635874 

8 54.5411999997332 18.5163166644608 2020-07-19 00:43:02.963746 

9 54.5411766675374 18.5163783327028 2020-07-19 00:43:04.472155 

10 54.5411283333478 18.5165033355228 2020-07-19 00:43:06.976943 

11 54.5410833336524 18.5166300000757 2020-07-19 00:43:07.517412 

12 54.5410583330956 18.5166900019816 2020-07-19 00:43:10.326281 

13 54.5410083325036 18.5168150001985 2020-07-19 00:43:11.005441 

14 54.5409049991713 18.5170583312882 2020-07-19 00:43:12.059957 

15 54.5408566666929 18.5171833341081 2020-07-19 00:43:13.504156 
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16 54.5408066658527 18.517304999653 2020-07-19 00:43:14.967508 

17 54.5407816671602 18.517368334231 2020-07-19 00:43:16.350002 

18 54.5407299999547 18.5174916661118 2020-07-19 00:43:17.684374 

19 54.540706667489 18.5175516680178 2020-07-19 00:43:20.195617 

20 54.5406800004254 18.5176149979927 2020-07-19 00:43:21.190689 

21 54.5406049990997 18.5177983317795 2020-07-19 00:43:22.719966 

22 54.5405800002831 18.5178633326935 2020-07-19 00:43:24.038723 

23 54.5405549994165 18.5179250009355 2020-07-19 00:43:26.540148 

24 54.5405083328039 18.5180483328163 2020-07-19 00:43:30.885198 

25 54.5404833339278 18.5181100010583 2020-07-19 00:43:32.722326 

26 54.5404066659528 18.5182933348451 2020-07-19 00:43:34.236572 

27 54.5403583328815 18.518418333062 2020-07-19 00:43:36.174149 

28 54.5403333339131 18.518478334968 2020-07-19 00:43:37.571748 

29 54.5403083328947 18.5185399986068 2020-07-19 00:43:40.418709 

30 54.5402850001868 18.5186049995208 2020-07-19 00:43:43.425432 

31 54.5402366669708 18.5187299977377 2020-07-19 00:43:44.819868 

32 54.5401883336973 18.5188533342217 2020-07-19 00:43:46.771391 

33 54.5401650009205 18.5189166687997 2020-07-19 00:43:48.442111 

34 54.5401383335013 18.5189783324385 2020-07-19 00:43:50.785531 

35 54.5400866675122 18.5190999979833 2020-07-19 00:43:51.286644 

36 54.5400383340602 18.5192233344673 2020-07-19 00:43:53.295764 

37 54.5400100002553 18.5192849981062 2020-07-19 00:43:54.124934 

38 54.5399316671159 18.519469998229 2020-07-19 00:43:57.308578 

39 54.5399066658503 18.519530000135 2020-07-19 00:43:58.141199 

40 54.5398816666039 18.519591668377 2020-07-19 00:44:00.478768 

41 54.5398300002884 18.5197133339218 2020-07-19 00:44:01.650046 

42 54.5397800002191 18.5198333331306 2020-07-19 00:44:03.672619 

43 54.5397283337742 18.5199549986754 2020-07-19 00:44:05.658974 

44 54.5396766672636 18.5200733315482 2020-07-19 00:44:06.162039 

45 54.5395999998008 18.520249999991 2020-07-19 00:44:09.007489 

46 54.5395750003657 18.5203100018969 2020-07-19 00:44:10.846194 

47 54.5395216673376 18.5204300011058 2020-07-19 00:44:12.013129 

48 54.5394716668888 18.5205500003146 2020-07-19 00:44:14.353421 

49 54.539418333725 18.5206650005153 2020-07-19 00:44:16.028147 

50 54.5393450004691 18.5208483343021 2020-07-19 00:44:17.195838 

51 54.5393216672079 18.520909997941 2020-07-19 00:44:18.197112 

52 54.539300000265 18.520971666183 2020-07-19 00:44:20.542407 

53 54.539279999643 18.521035000761 2020-07-19 00:44:21.212484 

54 54.539255000011 18.5210933317278 2020-07-19 00:44:23.715173 
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55 54.539210000275 18.5212183345478 2020-07-19 00:44:26.560206 

56 54.5391866669363 18.5212783318506 2020-07-19 00:44:27.892708 

57 54.5391400007864 18.5214033346706 2020-07-19 00:44:29.957365 

58 54.5391166674075 18.5214649983095 2020-07-19 00:44:31.075719 

59 54.5390933340151 18.5215250002155 2020-07-19 00:44:32.415464 

60 54.5390149991081 18.5217066676663 2020-07-19 00:44:35.875974 

61 54.538989999313 18.5217666649691 2020-07-19 00:44:37.756093 

62 54.5389400002445 18.5218900014531 2020-07-19 00:44:40.440123 

63 54.5388883327313 18.5220133333339 2020-07-19 00:44:41.436889 

64 54.538798332965 18.5222049988008 2020-07-19 00:44:43.027747 

65 54.5387749993899 18.5222650007068 2020-07-19 00:44:45.618906 

66 54.53875333419 18.5223266643456 2020-07-19 00:44:46.458412 

67 54.5387049991517 18.5224466681576 2020-07-19 00:44:48.034621 

68 54.5386583324486 18.5225666673664 2020-07-19 00:44:50.969289 

69 54.5386166668058 18.5226883329112 2020-07-19 00:44:51.470208 

70 54.5385900004049 18.5227950014319 2020-07-19 00:44:52.640704 

Obliczenia i wizualizacja 

W dalszej części skupiono się nad ustaleniem drogi, kursu i prędkości jednostki na badanym 

odcinku żeglugi. Punkty drogi z Tabela 1. zaprezentowano na Rysunek 5. 

 

Rysunek 5. Prezentacja graficzna danych z Tabeli 1 
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Ustalenie kursu rzeczywistego i drogi 

Do ustalenia kursu poruszania się holownika wybrano dwie metody: graficzną i obliczeniową. 

W pierwszej kolejności wartość COG (Cours Over Ground) odczytano z systemu 

nawigacyjnego użytego w badaniu pomiędzy pozycją nr 0 a pozycją 69. Odczytano kurs  

KR = 125°. 

Z uwagi na dokładność do obliczeń użyto metody ortodromicznej. W tym celu napisano 

program komputerowy w języku Python 3.0: 

#©2020 Jacek Pietraszkiewicz; ZeglugaPoOrtodromie 

import math 

from math import cos 

def zapis(stopnie): 

  x1 = math.modf(stopnie) 

  c_s = x1[1] 

  c_m = x1[0] 

  tekst = ("{:.0f}".format(c_s)+"* "+ "{:.1f}".format(c_m*60)+"'") 

  return tekst 

   

fi_1_s = 54.5415399999945 

la_1_s = 18.5155166666667 

fi_2_s = 54.5386166668058 

la_2_s = 18.5226883329112 

 

print("A(", fi_1_s,"N", la_1_s, "E)") 

print("B(", fi_2_s,"N", la_2_s, "E)") 

a = 90 - fi_2_s 

b = 90 - fi_1_s 

if math.fabs(la_2_s - la_1_s) <= 180: 

  C = math.fabs(la_2_s - la_1_s) 

elif math.fabs(la_2_s - la_1_s) > 180: 

  C = 360 - math.fabs(la_2_s - la_1_s) 

 

print("\na=", zapis(a),"\nb=", zapis(b),"\nC=", zapis(C)) 

 

ortodroma_Nm = 

(math.acos(math.cos(math.radians(fi_1_s))*math.cos(math.radians(fi_2_s))*math.cos((math.radian

s(la_2_s) - 

math.radians(la_1_s)))+(math.sin(math.radians(fi_1_s))*math.sin(math.radians(fi_2_s))))/(math.

pi*2/360))*60 

ortodroma_m = ortodroma_Nm * 1852 

 

ortodroma_s = 

(math.acos(math.cos(math.radians(fi_1_s))*math.cos(math.radians(fi_2_s))*math.cos((math.radian

s(la_2_s) - 

math.radians(la_1_s)))+(math.sin(math.radians(fi_1_s))*math.sin(math.radians(fi_2_s))))/(math.

pi*2/360)) 

 

print("Długość ortodromy:","{:4.2f}".format(ortodroma_m),"m") 

 

c_A = (math.cos(math.radians(a))-

(math.cos(math.radians(b))*math.cos(math.radians(ortodroma_s))))/(math.sin(math.radians(b)) * 

math.sin(math.radians(ortodroma_s))) 

 

print("\nA=", zapis(math.acos(c_A)/(math.pi*2/360)) ) 

 

c_B = (math.cos(math.radians(b)) - math.cos(math.radians(a)) * 

math.cos(math.radians(ortodroma_s)))/(math.sin(math.radians(a)) * 

math.sin(math.radians(ortodroma_s))) 

 

print("B=", zapis(math.acos(c_B)/(math.pi*2/360))) 

 

print("Płynąc na wschód:") 

alfa = c_A 
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beta = 180 - (math.acos(c_B)/(math.pi*2/360)) 

 

print("Kąt wyjścia   =", zapis((math.acos(alfa)/(math.pi*2/360)))) 

print("Kąt podejścia =", zapis(beta)) 
 

 

Z powyższego wyliczono: 

Odległość między pozycją P0 a P69 = 565,03 m 

Kurs wyjścia KRw = 125° 5.4’ 

Kurs podejścia KRp = 125° 5.8’ 

Obie metody wskazały podobny wynik. Należy przyjąć, że holownik płynął kursem  

KR = 125° z nieznacznymi odchyleniami w trakcie. 

Ustalenie prędkości ruchu holownika 

Do ustalenia prędkości należało ustalić długość drogi pomiędzy skrajnymi pozycjami na kursie 

P0 i P70 oraz różnicę czasów pomiarów tych pozycji. Podobnie jak w przypadku kursu napisano 

program obliczający ww. wartości, bazujący również na równaniach ortodromicznych: 

# code=UTF-8 

#©2021 Jacek Pietraszkiewicz;  

# Program przeliczajacy z pozycji i czasu pobranego z CSV lat[ss.sssss], lon[sss.ssss],  

# time[rrrr,mm,dd,gg,mm,ss,ms] 

    # droge, czas i predkosc. 

 

import csv 

import math 

import datetime 

import os 

 

 

def ortodroma(fi_1_s, la_1_s, fi_2_s, la_2_s): 

    ortodroma_nm = ((math.acos(math.cos(math.radians(fi_1_s)) * math.cos(math.radians(fi_2_s)) 

* math.cos((math.radians(la_2_s) - math.radians(la_1_s))) + (math.sin(math.radians(fi_1_s)) * 

math.sin(math.radians(fi_2_s)))) / (math.pi * 2 / 360)) * 60) 

    ortodroma_m = (ortodroma_nm * 1852) 

    return ortodroma_nm, ortodroma_m 

 

 

szer = list([]) 

dlug = list([]) 

czas = list([]) 

 

with open('Z:/Python/proby/uran20przeduderzeniem.csv') as csvfile: 

    readCSV = csv.reader(csvfile, delimiter=",") 

 

    for row in readCSV: 

        try: 

            szer.append(float(row[1])) 

            dlug.append(float(row[2])) 

            a = int(row[3])  # rok 

            b = int(row[4])  # miesiac 

            c = int(row[5])  # dzien 

            d = int(row[6])  # godzina 

            e = int(row[7])  # minuta 
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            f = int(row[8])  # sekunda 

            g = int(row[9])  # milisekunda 

            g = g / 1000000 

            g = int(round(g - int(g), 6) * 1000000) 

            x = datetime.datetime(year=a, month=b, day=c, hour=d, minute=e, second=f, 

microsecond=g) 

            czas.append(x) 

        except ValueError: 

            continue 

 

D_nM = [] 

D_m = [] 

d_t = [] 

 

for i in range(len(szer) - 1): 

    x, x_m = ortodroma(szer[i], dlug[i], szer[i + 1], dlug[i + 1]) 

    D_nM.append(x) 

    D_m.append(round(x_m, 2)) 

    d_t.append(czas[i + 1] - czas[i]) 

trasa = 0 

time = d_t[1] - d_t[1] 

 

for i in range(len(D_m)): 

    trasa = trasa + D_m[i] 

    time = time + d_t[i] 

 

s = time.seconds 

sm = time.microseconds / 1000000 

 

time = s + sm 

print("Trasa= ", "{:6.2f}".format(trasa), " m") 

print("Czas= ", "{:6.2f}".format(time), "s") 

print("Średnia predkość [m/s] = ", round((trasa / time), 1)) 

print("Średnia predkość [kt] = ", round(trasa / time * 3600 / 1852, 1)) 

 

odcinek = 0 

odcinek_t = d_t[1] - d_t[1] 

 

for i in range(len(D_m)): 

    odcinek = odcinek + D_m[i] 

    odcinek_t = odcinek_t + d_t[i] 

 

    if i % 7 == 0 and i > 0: 

        s = odcinek_t.seconds 

        sm = odcinek_t.microseconds / 1000000 

        odcinek_t = s + sm 

        print("ODCINEK", i // 7) 

        print("Trasa= ", "{:6.2f}".format(odcinek), " m") 

        print("Czas= ", "{:6.2f}".format(odcinek_t), "s") 

        print("Średnia predkość [m/s] = ", round((odcinek / odcinek_t), 1)) 

        print("Średnia predkość [kt] = ", round(odcinek / odcinek_t * 3600 / 1852, 1)) 

        print("*" * 30) 

        odcinek = 0 

        odcinek_t = d_t[1] - d_t[1] 

 

for i in range(len(D_m)): 

    print( 

        "{:2.0f}".format(i + 1) + ".", 

        "{:5.2f}".format(D_m[i]), 

        "m - ", 

        "{:5.2f}".format((d_t[i].seconds + d_t[i].microseconds / 1000000)), 

        "s = ", 

        "{:5.2f}".format(D_m[i] / (d_t[i].seconds + d_t[i].microseconds / 1000000)), 

        "m/s   [", 

        "{:4.1f}".format(round(D_m[i] / (d_t[i].seconds + d_t[i].microseconds / 1000000) * 

3600 / 1852, 1)), "kt #]") 

 

Wyniki obliczeń: 

Droga D = [P70 – P0] = 572.82 m 

Czas płynięcia dla tD = 123.23 s 
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Średnia prędkość vśrD = 4.6 m/s  =  9.0 węzła 

 

W kolejnym kroku podjęto próbę sprawdzenia czy załoga holownika zbliżając się do nabrzeża 

zmieniała swoją prędkość. W tym celu podzielono drogę na odcinki po 7 pomiarów i za pomocą 

ww. programu policzono drogę i prędkość w poszczególnych odcinakach. Wyniki przedstawia 

poniższa tabela:  

 

Tabela 2. Tabela pomiarów ruchu holownika przed kolizją 

ODCINEK DROGA [M] CZAS [S] PRĘDKOŚĆ [M/S] PRĘDKOŚC 
[WĘZŁY] 

Odcinek 1 [P7 – P0] 63,95 13,55 4,7 9,2 

Odcinek 2 [P14 – P7] 67,67 10,54 6,4 12,5 

Odcinek 3 [P21– P7] 53,55 10,53 5,1 9,9 

Odcinek 4 [P28 – 
P21] 

53,05 16,38 3,2 6,3 

Odcinek 5 [P35 – 
P28] 

53,31 12,88 4,1 8,0 

Odcinek 6 [P42 – 
P35] 

58,40 12,36 4,7 9,2 

Odcinek 7 [P49 – 
P42] 

71,64 11,54 6,2 12,1 

Odcinek 8 [P56 – 
P49] 

42,44 12,76 3,3 6,5 

Odcinek 9 [P63 – 
P56] 

64,17 13,07 4,9 9,5 

Odcinek 10 [P70 -
P63] 

60,54 11,2 5,4 10,5 

 

 
 
Zważywszy na maksymalną prędkość holownika Vmax = 13.2 kt należy raczej przyjąć, że obserwowane duże 

wartości prędkości (v > 12 kt) należy uznać za błędy pomiarowe urządzenia GNSS. Na tej podstawie ekspert 

uważa, że do pokładowego systemu ECS podłączono niezależny odbiornik GNSS o słabej dokładności.  
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Ustalenie godziny i miejsca incydentu 

Jak widać na Rysunek 6. od pozycji nr 69 widać nieznaczną zmianę kursu w lewo jednostki  

z 125° na 113.3°.  

 

Rysunek 6. Ślad pomiarowy anteny GNSS holownika przy nabrzeżu XXX-lecia. 

 
 

W pozycji nr 70 widać znaczną zmianę kursu anteny ze 113.3° na 54.8°.  

Na zobrazowanie graficzne naniesiono w skali wodnicę umowną holownika. Na podstawie tego 

ustalono prawdopodobne miejsce incydentu ( Rysunek.7. ) identyfikowane na ok 15 ÷ 16 m od 

NE narożnika nabrzeża.  Jednostka prawdopodobnie uderzyła w nabrzeże pod kątem  

ok. 56° zwalniając chwilowo do 1.9 węzła z cały czas włączonymi silnikami, odbijając się od 

niego i sunąc wzdłuż nabrzeża. Świadczy o tym odległość równoległego śladu anteny od 

nabrzeża (6.6m >  5.01m (połowa szerokości jednostki)) oraz dalekie głębokie rysy na oble. 

Kolejne pomiary po uderzeniu świadczą, że holownik po odbiciu i zsunięciu się z nabrzeża 

znowu nabierał prędkości. 
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Rysunek 7. Miejsce incydentu (00:44:52.6 UTC] 

Tabela 3. Tabela pomiarów ruchu holownika po kolizji 

ODCINEK DROGA [M] CZAS [S] PRĘDKOŚĆ [M/S] PRĘDKOŚC 
[WĘZŁY] 

Odcinek 1 [P71 – 
P70] 

1,76 1,84 0,96 1,9 

Odcinek 2 [P72 – 
P71] 

3,46 2,17 1,59 3,1 

Odcinek 3 [P73– P72] 5,78 1,01 5,74 11,2 

Odcinek 4 [P74 – 
P73] 

2,01 0,50 4,00 7,8 

 


