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Wprowadzenie

Przeprowadzenie badania
Dnia 20 maja 2021 r. do DMAIB [dalej „Komisji”] wpłynęło
powiadomienie, że zaobserwowano statek rybacki przystosowany do
jednoosobowej obsługi RAMONA na uruchomionym silniku, na
mieliźnie w okolicy Ustronia Morskiego, bez załogi na pokładzie. Z tego
powodu została w Danii i w Polsce wszczęta akcja ratownicza na morzu.
W wyniku poszukiwania nie zlokalizowano rybaka.
Z powodu powagi zdarzenia Komisja przeprowadziła badanie.
Nawiązano kontakt z polską Komisją Badania Wypadków Morskich w
celu pilnego zbadania warunków na pokładzie tego statku morskiego.
W związku z tym Polski zespół badający wypadek przeprowadził dnia
21 maja 2021 r. badanie na statku.
Dnia 28 maja 2021 r. statek RAMONA został przeprowadzony z
Kołobrzegu w Polsce do Nexø. Krótko po przybyciu statku do Nexø
zespół badający z ramienia Komisji był gotów do przeprowadzenia jego
badania.
Celem badania DMAIB było odtworzenie przebiegu zdarzeń na statku
zaistniałych przed odnalezieniem go na mieliźnie bez załogi.
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Przebieg zdarzeń

REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU ZDARZENIA

Opis przebiegu zdarzenia rozciąga się na okres od momentu, w którym statek
RAMONA wyszedł z portu Svaneke Havn dnia 19 maja 2021 r. ok. godz. 18.00 do
dnia 20 maja 2021 r., ok. godz. 15.30, kiedy zostało wszczęte poszukiwanie rybaka.
Przebieg zdarzenia opiera się na danych zebranych od osób bliskich, Agencji ds.
Rybołówstwa, polskich i duńskich służb ratowniczych i polskiej Policji.

Tło
RAMONA był to statek rybacki obsługiwany przez jedną osobę (fot. 1), wyposażony w
sprzęt i sieci do połowów łososia przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Zwykły obszar
połowów tej jednostki to szlaki żeglowne na południowy wschód i południowy zachód od
wyspy Bornholm. Statek ten był zazwyczaj używany przez szypra samodzielnie. W
niektórych okresach używali go pracownicy naukowi Duńskiego Uniwersytetu
Technicznego w celu zbierania danych z sektora rybołówstwa do różnych projektów
naukowo-badawczych.
W okresie przed wypadkiem statek RAMONA wykonywał połowy łososia z zastosowaniem
sieci na południowy wschód od wyspy Bornholm. Portem macierzystym statku RAMONA
był Svaneke, a miejscami wyładowywania połowów: Nexø, Svaneke i niekiedy Kołobrzeg
w Polsce (zdj. 2, następna strona). Połowy zwykle odbywały się w okresach od popołudnia
jednego dnia do przedpołudnia dnia kolejnego. Jeżeli połowy miały być wyładowane w
Polsce, rejs mógł trwać kilka dni.

Rys. 1: RAMONA R 252
Źródło: DMAIB

6

Svaneke

Nexø

Obszary połowów

Kołobrzeg

Rys. 2: Obszary połowów i miejsca wyładunku RAMONA
Źródło: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB

Opis zdarzenia
Dnia 19 maja 2021 r. szyper statku rybackiego RAMONA miał zaplanowane zarzucenie 15
zestawów sieci na łososia w odległości ok. 10 Mm na południowy wschód od Svaneke (rys.
3). Szyper o godz. 17.55 wysłał do Agencji ds. Rybołówstwa meldunek wyjścia z portu i
bezpośrednio po tym wypłynął w rejs w kierunku miejsca połowów.
Dnia 20 maja 2021 r., godz. 9.53, polskie centrum ratownicze w Gdyni otrzymało
zgłoszenie od mieszkańca, który zaobserwował statek na mieliźnie ok. 40-50 m od brzegu
w pobliży miasta Ustronie Morskie. Nikogo nie było na pokładzie, a silnik pracował (rys. 4,
następna strona).
Centrum ratownicze w Gdyni (Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne) natychmiast
podjęło czynności w celu stwierdzenia, czy na pokładzie nie ma załogi, a także określenia
portu macierzystego. Stwierdzono, że nazwa statku brzmi RAMONA, statek pochodzi z
Danii, a na pokładzie nie ma żadnych członków załogi. Znaleziono portfel zawierający
prawo jazdy, na podstawie którego możliwe było stwierdzenie tożsamości rybaka.
Następnie rozpoczęto poszukiwania na polskich wodach terytorialnych, a także
poinformowano duński Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) o poszukiwaniach.
MRCK Gdynia zwróciło się do JRCC w Danii z prośbą o sprawdzenie liczby członków
załogi, których należy poszukiwać. JRCC poinformowało, że właściciel był jedyną osobą
na pokładzie. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą z powietrza samolotem patroloworozpoznawczym, helikopterem i z wody czterema statkami ratowniczymi. Ponadto
ratownicy podjęli decyzję, że statek należy ściągnąć z mielizny i przeprowadzić do
najbliższego portu w Kołobrzegu.
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Svaneke

Miejsce
prowadzenia połowów

Rys. 3: Port wyjścia RAMONA i miejsce prowadzenia połowów dnia 21
maja 2021 r. Źródło: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/
DMAIB

Rys. 4: RAMONA na mieliźnie w pobliżu Ustronia Morskiego,
Polska Źródło: Zdjęcie osoby prywatnej
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W porcie w Kołobrzegu organy stwierdziły ślady trałowania na ploterze nawigacyjnym
statku i uznali, że były to ostatnie wyplotowane ślady. Ślad wskazywał, że statek poruszał
się po tym samym kursie z południowego wschodu od wyspy Bornholm do miejsca, w
którym osiadł na mieliźnie.
Natychmiast po tym, jak uzyskano informację, że statek RAMONA został odnaleziony bez
rybaka na pokładzie, JRCC w Danii rozpoczęło poszukiwania z wykorzystaniem helikoptera
ratowniczego i morskich statków ratowniczych. Lokalni rybacy poinformowali JRCC o
obszarze, w którym statek rybacki zwykle wykonywał połowy, dlatego poszukiwania
koncentrowały się w tym obszarze, na którym rybak prawdopodobnie zarzucił sieci. Pomoc
zaoferowały szwedzkie służby ratownictwa przybrzeżnego i zaangażowały do poszukiwań
samolot patrolowy.
Helikopter i statki ratownicze dotarły do pozycji sieci rybackich o godz. 13.48 dnia 20 maja
2021 r. (rys. 5). Członkowie załogi statku ratowniczego stwierdzili, że przy sieciach na
pierwszy rzut oka nie ma niczego nietypowego. Ponieważ południowe sieci musiały być
rzucone jako ostatnie, poproszono lokalnego rybaka z Nexø o przybycie do statku
ratowniczego w celu wybrania ostatniej sieci, w której mógł utknąć rybak. Nie odnaleziono
go w sieciach.
O godz. 15.36 zatrzymano akcję poszukiwawczą w Danii, a o godz. 17.00 w Polsce po tym
jak oceniono, że nie jest już możliwe odnalezienie rybaka żywego.

Svaneke

Sieci RAMONA

Statek na
mieliźnie

Rys. 5: Pozycja znalezienia statku i sieci
Źródło: Made Smart Group BV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB
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Badanie

PROCES BADANIA

Badanie miało na celu wyjaśnienie, w jakich okolicznościach rybak wypadł z
pokładu statku RAMONA.
Na pokładzie nie było innych członków załogi, nie było również świadków
wypadku, dlatego badanie koncentrowało się na rekonstrukcji zdarzeń, które
wystąpiły na statku RAMONA przed, w trakcie i po wypadku. Ponadto
badanie obejmowało urządzenie miejsca pracy i praktyki pracy rybaka na
pokładzie w trakcie prac połowowych.

Połowy w dniu wypadku
Badanie metod połowowych na RAMONA opierało się na zbadaniu statku po wypadku,
zebraniu zeznań świadków - rybaków, którzy znali zaginionego rybaka, a także
pracowników naukowych, którzy pracowali na tym statku.
RAMONA w dniu wypadku otaklowana była do połowów z zastosowaniem sieci
dryfujących, które były w różnej liczbie połączone w zestawy. Łącznie było to pomiędzy 700
a 800 m sieci w każdym zestawie, z którego każdy przechowywany był w płóciennym
worku. Na powierzchni morza zestawy znakowane były bojkami z tyczką (rys. 6). W tym
typie połowów zakładanie narzędzi połowowych przebiegało ręcznie, najpierw wykładana
była bojka początkowa z krótką liną bojki, która przywiązana była do zestawu sieci liną
pośrednią. Po wyrzuceniu bojki znakowej rozpoczynało się stopniowe wyrzucanie sieci
przez rufę statku z tego worka, w którym przechowywana była sieć (zdj. 7, następna
strona). Gdy miała być wyrzucona następna część sieci, rybak mocował bojkę końcową do
zestawu sieci w taki sposób, że łączył linę bojki z liną pośrednią. Na koniec rybak ostrożnie
wystawiał bojkę końcową za burtę. Wykładanie sieci ze statku RAMONA przebiegało przy
prędkości ok. 4 węzłów. Zatem wyłożenie każdej poszczególnej sieci trwało ok. 6 minut.

Bojka znakowa

Sieć

Lina pośrednia

Rys. 6: Szkic dryfujących
sieci Źródło: DMAIB
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Rys. 7: Wykładanie sieci przez burtę na RAMONA
Źródło: Prywatne

Rekonstrukcja przebiegu wypadku
Badanie przebiegu trasy statku
Statek RAMONA wyposażony był w transponder AIS, który nie był uruchomiony. Z tego
powodu Komisja nie mogła określić dokładnego kursu statku ani prędkości od momentu, w
którym statek opuścił port do momentu odnalezienia statku w Polsce. Komisja mogła
jednak na podstawie różnych źródeł, w tym zgłoszenia przez rybaka do Agencji ds.
Rybołówstwa wyjścia z portu, a także zapisu radaru wojskowego na Bornholmie, określić
moment wyjścia statku z portu i przybliżony kurs oraz prędkość z portu Svaneke Havn do
obszaru prowadzenia połowów.
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Szyper o godz. 17.55, bezpośrednio przed wyjściem na połów, wysłał do Agencji ds.
Rybołówstwa zgłoszenie wyjścia statku z portu. Potem, jak wynika z informacji z radaru
wojskowego, statek RAMONA szedł z portu Svaneke Havn kursem południowo wschodnim
z prędkością 7 węzłów do godziny 19.30, o której to rybak zmienił kurs na południowy i
prędkość na 4 węzły. Zmiana kursu i prędkości mogła nastąpić z powodu zamiaru
przygotowania przez rybaka narzędzi połowowych na ostatnim odcinku, zanim dotarł do
obszaru prowadzenia połowów około godz. 20.30. Kurs i prędkość statku pozostawały
zasadniczo niezmienne od 19.30 do 9.53 kolejnego dnia, kiedy statek z pracującym
silnikiem odnaleziono na mieliźnie u polskiego wybrzeża, niedaleko miasta Ustronie
Morskie.
Ponieważ radar wojskowy ma ograniczony zasięg, Komisja musiała przy badaniu trasy
kutra z miejsca połowów oprzeć się na informacjach z plotera nawigacyjnego statku. Z
zapisu plotera wynika, że ślad został uruchomiony przez rybaka ręcznie o godz. 20.36,
kiedy to prawdopodobnie rozpoczął wykładanie sieci, a zakończony o godz. 00.05 z
powodu usterki technicznej. Zatem ostatnią potwierdzoną oznaką życia rybaka jest godz.
20.36 dnia 19 maja 2021 r., kiedy to uruchomił on zapis śladu na ploterze nawigacyjnym
(rys. 8).

Rys. 8: Rysunek poglądowy z oznaczeniami czasu
Źródło: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB
18.00: Afgang Svaneke – wypłynięcie ze Svaneke
19.26: Kurs- og fartændring – zmiana kursu i prędkości
20.36: Slæbspor startes (sidste livstegn) – uruchomienie śladu trałowania (ostatnia oznaka życia)
00.05: Slæbspor afsluttes pga. teknisk fejl – zakończenie śladu trałowania z powodu błędu technicznego
09.53: RAMONA findes grundtstødt – odnalezienie RAMONA na mieliźnie
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Badanie czasu i miejsca zaginięcia rybaka
Dnia 28 maja 2021 r. w wyniku badania przez Komisję statku RAMONA na jego pokładzie
rufowym znaleziono jeden pusty worek na sieć i cztery worki z sieciami. Dwa z nich leżały
na skrzyni przy lewej burcie rufowej, a dwa inne stały po środku statku (rys. 9). Zestaw sieci
w jednym z worków znajdujący się na środku statku przymocowany był liną do bojki, zatem
był przygotowany do wyłożenia. W jednej ze skrzyń na środku statku znaleziono ponadto
dziewięć pustych worków na sieci. Poza tym znaleziono dziewięć bojek.

Jedna

bojka

Osiem bojek

Pełny worek z siecią

Pusty worek na sieci

Dziewięć pustych worków na
sieci

Pełny worek z siecią

Dwa pełne worki z sieciami

Rys. 9: Przedmioty znalezione na pokładzie
RAMONA Źródło: DMAIB

W związku z poszukiwaniem rybaka poza linią brzegową Bornholmu wybrano zestaw z
nienaruszoną siecią, nienaruszone bojki i górną część złamanej tyczki z bojką (rys. 10 i 11,
następna strona). W wyniku badania przez Komisję narzędzi połowowych stwierdzono, że
bojka została złamana w dolnej części, gdzie bojka była zespolona z obciążnikiem boi.
Ponadto stwierdzono, że boja była zdeformowana bezpośrednio pod środkiem
wypornościowym boi.
Lina złamanej obi była związana z liną pośrednią przymocowaną do wybranej sieci.
Wybrana sieć była skręcona i splątana w sposób, który wskazywał, że była ona poddana
ciągnięciu w kierunku wzdłużnym.
Badanie boi i statku wskazywało, że górna część boi, za którą była ciągnięta, została
wyciągnięta poza pokład, a dolna część, która oparła się o nadburcie, została odłamana.
Dolnej części boi nie znaleziono w trakcie badania statku, stąd przypuszczenie, że również
została wyciągnięta za burtę. Nie stwierdzono uszkodzeń na pokładzie rufowym, które
mogłyby być spowodowane przez boję ciągniętą za burtę. Komisja dokonała rekonstrukcji
na pokładzie statku w celu stwierdzenia, czy można wyciągnąć boję za burtę ciągnąc sieci.
Boja była przygotowana i położona w sposób zwykły - przy nadburciu na brzegu sterburty
w części rufowej (rys. 12, str. 16). Rekonstrukcja wykazała, że leżąca na nadburciu boja
poddana sile wyciągania przez zarzucane sieci została wyciągnięta poza pokład i wpadła
do wody. Pozostaje niejasne, w jaki sposób bojka uległa złamaniu podczas przebiegu
zdarzeń.
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Złamana bojka

Nienaruszona bojka

Rys. 10: Bojka złamana i
nienaruszona Źródło: DMAIB

Rys. 11: Wybierane sieci, które były narażone na ciągnięcie
wzdłuż Źródło: DMAIB
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Rys. 12: Rekonstrukcja możliwej lokalizacji bojki
Źródło: DMAIB

Badanie sieci, która była przymocowana do złamanej bojki, wykazało, że była narażona na
nietypowe ciągnięcie wzdłużne. To wskazuje na okoliczność, że sieć nie mogła swobodnie
wysuwać się za burtę, a rybaka nie było na miejscu by wystawić bojkę za burtę. To
świadczy, że rybak zaginął już w trakcie wysuwania się sieci, a jeszcze przed momentem,
w którym miała być wystawiona bojka.
Z plotera wynika, że ślad został uruchomiony przez rybaka o 20.36, gdy rozpoczynał
wykładanie sieci. Ponadto ploter pokazał, że ślad nie został zakończony w normalny
sposób. W zestawieniu tego faktu z uszkodzeniem na bojce końcowej i splątaną siecią
Komisja uważa za prawdopodobne, że rybak w trakcie wykładania sieci zaplątał się w liny
od pierwszej bojki albo w sieć lub linkę do bojki końcowej i został wyciągnięty poza pokład
(rys. 13).

Części sieci, w które rybak mógł być zaplątany

Rys. 13: Szkic dryfujących
sieci Źródło: DMAIB
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Przestrzeń czasowa, w której rybak został wyciągnięty za burtę, można uprawdopodobnić
na podstawie rekonstrukcji tego, ile czasu zajmowało rybakowi wykładanie sieci. Ploter
nawigacyjny statku pokazał, że wykładanie sieci ze statku RAMONA w dniu wypadku
przebiegało przy prędkości ok. 4 węzły. Ponieważ każdy zestaw sieci miał 700-800 m
długości, wyłożenie każdej sieci zajmowało ok. 6 minut. Rybak wyłożył 10 sieci w odległości
nieprzekraczającej 100 m między każdą z sieci, a w momencie wypadku był w trakcie
wykładania jedenastego zestawu sieci. Ocenia się, że połów trwał ok. 70 minut. Ponieważ
ploter został uruchomiony o godz. 20.36, rybak mógł zostać wyciągnięty za burtę około
godziny 22.00. Na rys. 14 przedstawiono poglądowe rozmieszczenie miejsc z oznaczeniem
czasu.

20.36: Uruchomienie śladu
Ok. 22.00: Rybak wyciągnięty za burtę
podczas wykładania zestawu sieci nr 11.

00.05: Ślad holowniczy zakończony z
powodu usterki technicznej

09.35: Statek RAMONA odnaleziony na mieliźnie

Rys. 14: Rysunek poglądowy z oznaczeniami czasu
Źródło: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB
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Urządzenie pokładu roboczego
Pokład roboczy statku RAMONA podzielony był na część zadaszoną i część otwartą (rys.
15). W części zadaszonej, która stanowiła przedłużenie sterówki, pokład urządzony był na
lewej burcie w skrzynie, a na prawej burcie w wyciągarkę sieci, która była używana do
wyciągania sieci na pokład. Wyciągarka sieci umieszczona była na prawej burcie blisko
sterówki. W kierunku rufy statku przy wyciągarce zamontowano pulpit sterowniczy, za
pomocą którego z pokładu można było korygować ruch statku do przodu. Na lewej burcie
były zamontowane skrzynie na worki z sieciami (rys. 16).

Zadaszony pokład roboczy

Otwarty pokład roboczy

Rys. 15: Zadaszony i otwarty pokład roboczy na statku
RAMONA Źródło: DMAIB

Skrzynie
Wyciągarka sieci

Pulpit sterowniczy do ruchu naprzód i sterowania
Rys. 16: Pokład roboczy widok z rufy w kierunku
sterówki Źródło: DMAIB
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Na prawej burcie rufowej w uchwytach przechowywano boje znakowe do znakowania sieci.
Puste i pełne worki na sieci były przechowywane na pokładzie i w skrzyniach. Na rufie przy
nadburciu znajdowała się skrzynia, do której wkładany był pełny worek z siecią na czas
zarzucania sieci. Statek był wyposażony w zaokrąglone nadburcie na otwartej części
pokładu rufowego. Środkowa część nadburcia, w której była umieszczona skrzynia rufowa,
była używana do wyrzucania sieci poza nadburcie (rys. 17).
W wyniku rekonstrukcji warunków na pokładzie roboczym i wywiadu z innym rybakiem,
który znał jego metody pracy, uprawdopodobniono, że rybak podczas zarzucania sieci
zwykle przebywał na prawej burcie w strefie rufowej statku. Na początku zarzucania worki
z sieciami wypełniały większą część pokładu rufowego, a potem, wraz z postępem
zarzucania, robiło się więcej miejsca. Czasami rybak musiał przechodzić przez worek, z
którego wykładana była sieć, gdy musiał wziąć boję, którą trzeba było wystawić za pokład.
Jedynym miejscem, z którego mógł ją wystawić i jednocześnie aktywować oświetlenie oraz
AIS na szczycie boi, była burta prawa części rufowej. Gdy boja leżała w nadburciu, mógł
dosięgnąć jej czubka, i z tego miejsca mógł umieścić boję na wodzie. Poza boją, na
wierzchu worka z siecią albo na pokładzie mogły leżeć odcinki 10-15 m liny pośredniej do
każdej boi, które czekały na moment, kiedy boja miała być wykładana za burtę. Odległość
między przestrzenią roboczą przy nadburciu rufowym a stanowiskiem do regulowania
prędkości z pokładu wynosiła 3 m (rys. 18, następna strona).

Uchwyt na bojkę

Skrzynie
Nadburcie

Puste i pełne worki

Rys. 17: Pokład roboczy widziany z prawej
burty Źródło: DMAIB
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Rys. 18: Urządzenie pokładu
roboczego Źródło: DMAIB

Napisy na zdjęciu Styrepult – pulpit sterowniczy
Overbordkørende garn – sieć wyjeżdżająca poza pokład
Fri arbejdsplads – wolna przestrzeń pracy
garn

Wysokość nadburcia wynosząca 1,25 m mogła spowodować konieczność użycia przez
rybaka worka z siecią jako podestu do wykładania bojek. Jeden zgnieciony worek leżał na
prawej burcie w części rufowej. Od górnej powierzchni worka do brzegu nadburcia
odległość wynosiła 80 cm. Wysokość nadburcia w środkowej części statku wynosiła 104
cm (rys. 19). Biorąc pod uwagę wysokość nadburcia i wzrost rybaka (183 cm) nie wydaje
się prawdopodobne, aby rybak w razie zasłabnięcia mógł wypaść za pokład.

125 cm

80 cm
Rys. 19: Wysokość
nadburcia Źródło: DMAIB
Napisy na zdjęciu Sammentrykket garnsæk – zgnieciony worek z siecią
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Metody pracy

W okresie, w którym rybak posiadał statek RAMONA, używał go gównie do połowów z
wykorzystaniem sieci. Zazwyczaj łowił sam. Okresowo zabierał na pokład naukowców w
związku z połowami badawczymi na Morzu Bałtyckim, ale podczas tych rejsów zwykle nie
używano sieci. Dlatego Komisja nie była w stanie zebrać zeznań świadków w zakresie
dokładnych metod pracy rybaka w momencie zarzucania sieci. Na podstawie urządzenia
pokładu roboczego i .rozmieszczenia sieci, a także w oparciu o zeznania świadków,
rybaków, który znali tego rybaka i mieli doświadczenie w tym samym rodzaju połowów,
możliwe było uprawdopodobnienie metod pracy rybka w zakresie wykładania sieci.
Rybak podczas zarzucania sieci prawdopodobnie stał na prawej burcie w części rufowej.
Koniecznym było, aby znajdował się w pobliżu bojek, które trzeba było wystawiać, albo
obok wydawanej za pokład sieci, w celu poprawiania ewentualnych splątanych odcinków.
Jak wynika z zeznań świadków, na wcześniejszych rejsach zaobserwowano, że rybak ten
trzymał bojki ustawione blisko nadburcia rufowego, skąd wysuwała się sieć. Dźwignie do
regulowania prędkości statku i jego kursu umieszczone są trzy metry od stanowiska rybaka
na rufie. Dlatego nie było możliwe, aby rybak na chwilę nawet mógł zatrzymać statek, jeżeli
koniecznym wydawało się poprawienie splątanych sieci. Prawdopodobnie to urządzenie
statku oraz metody pracy tego rybaka sprawiły, że konieczne był ręczny kontakt ze
wszystkimi częściami zestawu sieci (sieć, liny i bojki) wydawanego poza pokład.

Środki ratunkowe w razie wypadnięcia za burtę
W sterówce statku i luku w części dziobowej przechowywano piankowe kamizelki
ratunkowe. Kamizelki ratunkowe wraz z uzupełniającym sprzętem były jedynymi
urządzeniami ratunkowymi na pokładzie, które mogły mieć znaczenie w sytuacji „człowieka
za burtą”.
Ten rodzaj kamizelki ratunkowej, z powodu jej kształtu, nie daje możliwości użycia jej w
codziennej pracy na statku rybackim, ponieważ krępowałaby ruchy rybaka. Nie jest zatem
prawdopodobne, aby piankowe kamizelki ratunkowe były używane przez tego rybaka. Z
zeznań świadków wynika, że rybak nigdy nie nosił kamizelki ratunkowej podczas połowów
na statku RAMONA.
Ponieważ rybaka nie odnaleziono, to nie można z pewnością stwierdzić, czy rybak miał na
sobie kamizelkę, gdy były wyciągnięty za burtę.
Komisja w związku z szeregiem badań na statkach rybackich posiada informacje, że
niektórzy rybacy rezygnują z użycia kamizelek ratunkowych w czasie prac na pokładzie,
bo martwią się, że sprzęt wyrzucany za pokład może zaplątać się w paski kamizelki, co
zwiększa prawdopodobieństwo wyciągnięcia za burtę. Poza tym nie wydaje się
koniecznym noszenie kamizelki ratunkowej, jeżeli nadburcie jest wysokie, a ryzyko
wypadnięcia za pokład oceniane jest jako niskie. Wywiad z rybakami na kutrach wskazuje,
że niektórzy rybacy nie postrzegają ryzyka wypadnięcia za burtę jako realnego.
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Analiza i
konkluzja

Związek przyczynowy wypadku
W tej części analizowany jest przebieg zdarzenia i dane z badania, a celem jest
uprawdopodobnienie, które okoliczności doprowadziły do zaginięcia rybaka ze statku
RAMONA.

Wypadnięcie za burtę
Rybak był na statku RAMONA sam, gdy zaginął wieczorem dnia 19 maja 2021 r. Dlatego
nie można z pewnością stwierdzić, co zdarzyło się na statku przed jego zaginięciem.
Badanie jednak zdało się uprawdopodobnić, że rybak został wyciągnięty poza pokład
podczas wydawania sieci.
Z powodu urządzenia statku konieczne było stosowanie takich metod pracy, przy których
rybak miał kontakt z sieciami, podczas gdy statek był w ruchu, a sieci wykładane były poza
burtę statku. Dlatego rybak był narażony na wyciągnięcie za burtę podczas całej procedury
wydawania sieci, tj. podczas stawiania bojek i rozciągania sieci.
Komisja była w stanie uprawdopodobnić, że rybak został wyciągnięty za burtę około godz.
22, gdy wykładana była 11. sieć, jednakże przed wystawieniem bojki. Nie można wskazać,
w którym dokładnie momencie procesu to nastąpiło, ale istnieją trzy możliwości:
•

Rybak zaplątał się w liny łączące bojkę początkową na zestawie sieci nr 11., po
tym jak bojka została wystawiona.

•

Rybak zaplątał się w sieć, gdy był w trakcie usuwania splątań.

•

Rybak zaplątał się w liny łączące bojkę końcową na zestawie sieci, zanim bojka
została wystawiona.

We wszystkich trzech przypadkach uciąg spowodowany prędkością statku i waga sieci
uniemożliwiły utrzymanie się rybaka na pokładzie, dlatego został wyciągnięty poza pokład
i ewentualnie pod powierzchnię wody.

Możliwości ratownicze
Rybak był jedyną osobą na pokładzie statku RAMONA. Zatem nie było nikogo na
pokładzie, kto mógłby zauważyć wypadek i wszcząć alarm. Statek RAMONA został
zaobserwowany w Polsce, akcja ratownicza została wszczęta, ale w tym momencie
prawdopodobnie minęło już ponad 12 godzin od wypadnięcia za pokład.
Badania podobnych wypadków statków rybackich obsługiwanych przez jedną osobę
wykazały, że w sytuacjach, gdy człowiek wyciągany jest za burtę przez narzędzia
połowowe, prawdopodobnie zostanie wciągnięty pod wodę, chociaż w niektórych
sytuacjach na krótko. W tych przypadkach możliwości przeżycia są niewielkie, gdyż osobie
w niebezpieczeństwie pozostanie bardzo mało czasu na uwolnienie się i wynurzenie na
powierzchnię w celu zaczerpnięcia powietrza. Atak paniki może spowodować
natychmiastową utratę kontroli nad nabieraniem powietrza, a osoba w niebezpieczeństwie
nabiera w płuca wodę i natychmiast tonie.
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Nie można było stwierdzić, czy rybak miał na sobie kamizelkę ratunkową w momencie
wypadku. Możliwe, że w sytuacji wyciągania za burtę i wciągania pod wodę przez
narzędzia połowowe, osoba pozostaje pod działaniem sił przewyższających wyporność
kamizelki ratunkowej. Kamizelka ratunkowa w takiej sytuacji nie pomoże zatem w
utrzymaniu dróg oddechowych ponad powierzchnią wody. Wypadnięcie za burtę, gdy
osoba zaplątała się w sieci i jest wciągana pod powierzchnię wody, to sytuacja krytyczna,
w której środki ratunkowe często nie spełniają swojej funkcji.

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
To znany problem na statkach rybackich obsługiwanych przez jedną osobę, że osoby
znajdują się w niekorzystnych okolicznościach gdy chodzi o wszczęcie alarmu lub
pomoc w razie wypadnięcia za burtę. Aby przeciwdziałać temu problemowi Rada ds.
Środowiska Pracy w Rybołówstwie poleca rybakom małych jednostek pływających
używanie kamizelki ratunkowej z nadajnikiem EPIRB (Floating Emergency Position
Indicating Radio Beacon), aby przedłużyć możliwość przeżycia na powierzchni wody
i zwiększyć możliwość uzyskania pomocy. Zaleca się również używanie sprzętu, który
umożliwia zatrzymanie statku i samodzielny powrót na pokład. Te środki ratownicze
mają na celu pomoc rybakowi w razie wypadnięcia za burtę.
Istnieją jednak sytuacje, w których wypadnięcie następuje w tak krytycznych
okolicznościach, że środki ratownicze i tak nie są pomocne. To dotyczy np.
przypadków, w których osoba zostaje wyciągnięta za burtę przez narzędzia połowowe
i wciągnięta pod wodę. Biorąc pod uwagę, że wyciągnięcie człowieka za burtę jest
sytuacją zagrożenia życia, konieczne jest zapobieganie sytuacjom, w którym istnieje
ryzyko zaplątania się w narzędzia połowowe. Metodami zapobiegawczymi jest takie
zagospodarowanie pokładu i takie metody pracy, które ograniczają do minimum
kontakt z wyjeżdżającymi za pokład narzędziami połowowymi.
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Środki zaradcze
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Zalecenia Rady ds. Środowiska Pracy w
Rybołówstwie
Rada ds. Środowiska Pracy w Rybołówstwie we wrześniu 2021 r. opublikowała materiały
informacyjne dotyczące wyposażenia bezpieczeństwa i zasad postępowania w razie
wypadnięcia za burtę statku rybackiego obsługiwanego przez jedną osobę. Poniżej
cytujemy fragment z tych materiałów:

„To nie jest zły pomysł, aby używać kamizelki ratunkowej ze światłem, pomimo, że statek
ma wysokie nadburcia i nie istnieje bezpośrednie zagrożenie wypadnięcia za burtę. Nigdy
nie wiesz, kiedy może zdarzyć się wypadek. Jeżeli zaczepisz się o narzędzia połowowe,
możesz zostać wyciągnięty za burtę. Szczególnie ważne jest używanie kamizelki
ratunkowej na statkach rybackich obsługiwanych przez jedną osobę, gdzie nie jest obecny
nikt, kto mógłby pomóc powrócić na pokład albo wszcząć alarm. Kamizelka ratunkowa
przedłuża czas pozostawania w wodzie. Kamizelka robocza pomoże Ci unosić się na
wodzie i zachować siły na wdrapanie się po drabince ratunkowej.”
„To bardzo ważne, aby jak najszybciej wysłać sygnał alarmowy. Jeżeli posiadasz nadajnik,
możesz wysłać sygnał alarmowy z wody, dlatego tak wyposażone kamizelki są szczególnie
interesującym rozwiązaniem dla osób samodzielnie obsługujących jednostki pływające.”
„Na samodzielnie obsługiwanych jednostkach pływających należy mieć wbudowane na
stałe stopnie do wchodzenia z wody albo wyciąganą drabinkę ratunkową.”
„Użycie bezprzewodowego przycisku awaryjnego zatrzymania to na prawdę skuteczna
metoda poprawienia bezpieczeństwa na morzu. W razie wypadnięcia za burtę można
bezprzewodowym pilotem osobistym zatrzymać silnik - statek nie odpłynie w razie
nieszczęśliwego wypadnięcia za jego pokład. Jeżeli wpadniesz do wody bez
zabezpieczenia termicznego i nie będziesz w stanie wrócić na pokład, chroń te części ciała,
które oddają najwięcej ciepła, tj. klatkę piersiową, szyję, kark i pachwiny.”
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Dodatek

DANE STATKU
Nazwa:

RAMONA

Typ statku:

Kuter rybacki

Bandera:

Dania

Port macierzysty:

Christiansø

Sygnał rozpoznawczy:

OU9335

Rok budowy:

2005

Stocznia:

Faaborg Værft A/S

Instytucja klasyfikacyjna:

Nieklasyfikowany

Długość całkowita:

11,13 m

Szerokość całkowita:

3,65 m

Maksymalne zanurzenie:

2,09 m

Pojemność brutto:

13,6

Moc maszyn:

129 kW

Materiał z jakiego zbudowany
jest kadłub:

Włókno szklane

Typ kadłuba:

Jednokadłubowiec

INFORMACJE O PODRÓŻY
Port wyjścia:

Svaneke, Dania

Port przeznaczenia:

Svaneke, Dania

Rodzaj rejsu:

Rejs na wodach przybrzeżnych

Informacja o ładunku:

Brak

Obsada załogowa:

1

Liczba pasażerów:

0

INFORMACJA O POGODZIE
Wiatr - kierunek i prędkość:

SW 8-10 m/s

Wysokość fali:

0,50-1,35 m

Widoczność:

5-10 Mm

Warunki pogodowe:

Bezchmurnie

Oświetlenie:

Ciemno

INFORMACJE O WYPADKU
Rodzaj wypadku:
Klasyfikacja IMO:
Data i miejsce:
Miejsce wypadku:
Eksploatacja statku i etap rejsu:
Czynniki ludzkie:
Konsekwencje:

Wypadek przy pracy
Bardzo poważny wypadek
19 maja 2021 r., ok. 22.00
Morze Bałtyckie
Wydawanie sieci
Tak
Zginął szyper
Statek rybacki osiadł na mieliźnie
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POMOC ZE STRONY ORGANÓW NA LĄDZIE I SŁUŻB RATOWNICZYCH
Kto został zaangażowany:

JRCC, Kystredningstjenesten, Lyngby Radio, MRCC GDYNIA,
Kustbevakningen

Użyte środki:

Samolot patrolowy, Polska
Samolot patrolowy, Szwecja
Helikopter ratowniczy, Polska
Helikopter ratowniczy, Dania
Cztery polskie statki
ratownicze, Sześć duńskich
statków ratowniczych

Podjęte środki:

Poszukiwanie

Wynik:

Rybaka nie odnaleziono.

CZŁONKOWIE ZAŁOGI
Szyper:

Rybak zawodowy Lat 46, poławiał od dziecka, w tym od 16 lat na
statku RAMONA.
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