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Badanie bardzo poważnego wypadku łodzi rybackiej „LEIKVÆRING” 

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 

Łódź rybacka „Leikværing” zacumowana do pływającego pontonu osłaniającego od zachodu 

Basen Rybacki w Pucku, od jego zewnętrznej strony, zatonęła w czasie sztormowej pogody. 

Prawdopodobną przyczyną jej zatonięcia było uszkodzenie drewnianego poszycia łodzi na 

lewej burcie na skutek uderzeń i otarć o betonową krawędź pontonu. Łódź osiadła na dnie,  

a ponad wodę wystawały tylko końcówki metalowych masztów. 

2. Informacje ogólne 

2.1. Dane łodzi rybackiej 

 

Zdjęcie 1 – Łódź rybacka zacumowana do pontonu pływającego 

 

Nazwa statku:      LEIKVÆRING 

Właściciel:      własność prywatna (Norwegia) 

Typ statku:      Łódź rybacka     

Długość całkowita:     10,05 m 

Szerokość:      3,35 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  drewno 

2.2. Informacje o wypadku  

Rodzaj wypadku:     bardzo poważny wypadek 

Data i czas zdarzenia:  25 grudzień 2020 r. w godzinach 

przedpołudniowych  
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Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 54°43,4 N  λ = 018°24,6 E. 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Zatoka Pucka.   

Charakter akwenu:      Wewnętrzne wody morskie. 

Pogoda w trakcie zdarzenia:    Wiatr NW 6 -7⁰ B. 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: Oczekiwanie na holowanie do stoczni. 

Skutki wypadku :   Zatonięcie jednostki przy pontonie 

pływającym. 

2.3. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podjęte działania:  Nie podejmowano działań związanych  

z podniesieniem łodzi z dna. 

3. Opis okoliczności wypadku  

W połowie listopada 2020 r.1 łódź rybacka “Leikværing” której właścicielem jest obywatel 

Norwegii została przyholowana przez inną jednostkę rybacką2 do portu w Pucku i zacumowana 

bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielem portu3 do pomostu pontonowego od jego 

zewnętrznej strony (od strony Zatoki Puckiej).  

Właściciel łodzi rybackiej przyholowanej do portu w Pucku skontaktował się  

z przedstawicielem firmy Complex Jacht Sp. z o.o. w Pucku  i przedstawił zakres prac jakie 

miały być wykonane na jednostce wraz  z prośbą o ich wycenę. Po zacumowaniu łodzi do 

pomostu pontonowego właściciel łodzi w krótkim czasie opuścił Polskę w związku z sytuacją 

pandemiczną spowodowaną COVID - 19. 

Dalsza komunikacja odbywała się w drodze wzajemnie przesyłanych SMS-ów telefonicznych.  

Finalnie armator nie zaakceptował oferty remontowej zaproponowanej przez firmę  

Complex Jacht Sp. z o.o.  

W związku z tym właściciel łodzi zwrócił się do stoczni “Szkuner Sp. z o.o.” z prośbą  

o przeprowadzenie remontu. Zakres remontu był bardzo szeroki i obejmował między innymi, 

                                                 
1 Zgodnie z informacją otrzymaną z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (MOKSiR) – 13 listopada 

2020 r. 
2 Przez łódź rybacką „Havella” bandery norweskiej. Po wyjściu z portu w Pucku, w drodze powrotnej do Norwegii 

na łodzi nastąpiła awaria układu napędowego. Łódź przeholowana została do stoczni „Szkuner” we 

Władysławowie gdzie właściciel zlecił wykonanie wielu prac remontowych. Remont został zakończono we 

wrześniu 2021 roku.  
3 Właścicielem portu w Pucku jest Gmina Wiejska Puck. Gmina przekazała tereny portowe pod stały zarząd 

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku (MOKSiR). 
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uruchomienie układu napędowego jednostki, instalację elektryczną, wyposażenie wnętrza  

i wiele innych prac wyposażeniowych4. Na zdjęciach nr 2 i 3 widoczny stan kadłuba oraz 

aluminiowej nadbudówki. Armator przesłał między innymi te zdjęcia do stoczni “Szkuner Sp. 

z o.o.” w celu udokumentowania stanu kadłuba w trakcie prowadzonych rozmów związanych 

z ewentualnym remontem i wyposażeniem jednostki. 

 

 

Zdjęcie 2 – Stan podwodnej części kadłuba łodzi rybackiej 

 

                                                 
4 Praktycznie do portu w Pucku przyholowany został odremontowany drewniany kadłub łodzi rybackiej na 

którym zainstalowano nowo wykonaną i dopasowaną nadbudowę aluminiową. Wewnątrz nie było żadnych 

instalacji oraz wyposażenia. 
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Zdjęcie 3 – Widok części dziobowej łodzi rybackiej 

Łódź nie posiadała dokumentów rejestracyjnych ani klasyfikacyjnych. Na prośbę  

i z upoważnienia właściciela, przedstawiciele stoczni “Szkuner Sp. z o.o.” podjęli rozmowy  

z Polskim Rejestrem Statków S.A. oraz Inspektoratem Państwa Bandery przy Urzędzie 

Morskim w Gdyni w celu uzyskania jednorazowej zgody na przeholowanie jednostki na teren 

stoczni do Władysławowa. Sporadyczny i utrudniony kontakt z właścicielem praktycznie 

jedynie poprzez przesyłanie komunikatów telefonicznych spowodował, że ustalenia te 

przebiegały bardzo powoli. Po około 43 dniach postoju przy pływającym pontonie łódź 

zatonęła w czasie grudniowego sztormu i osiadła na dnie przy pontonie. 
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Zdjęcie 4 – Wrak łodzi na dnie przy pływającym pontonie 
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Zdjęcie 5 – Odcinek pływającego pontonu przy którym zatonęła łódź rybacka 

Właściciel po otrzymaniu wiadomości o zatonięciu jednostki oraz po otrzymaniu informacji  

o kosztach związanych z możliwością podniesienia jednostki z dna, przerwał prowadzoną 

wcześniej korespondencję i nie odpowiadał na przesyłane e-maile i telefony, zarówno ze strony 

pracowników stoczni we Władysławowie, jak też właściciela portu. Nie dokonał też opłaty za 

postój jednostki w porcie w Pucku. 

We wrześniu 2021 r. właściciel zatopionej łodzi rybackiej przyjechał do Polski i prowadził 

rozmowy z pracownikami stoczni “Szkuner Sp. z o.o.” mające na celu rozeznanie możliwości 

remontu jednostki po podniesieniu jej z dna i przewiezienia drogą lądową do stoczni. Po 

otrzymaniu informacji i propozycji związanych z takim rozwiązaniem ponownie zaprzestał  

jakiegokolwiek kontaktu telefonicznego i e-mailowego. 

Po zatonięciu łodzi, na zlecenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, nurkowie 

dokonali oględzin zatopionego wraku leżącego na głębokości 4,20 m. Niestety część kadłuba 

była niemożliwa do obejrzenia, ponieważ zatopiona była w przydennym mule na głębokość 

około 1 m. Na widocznej części kadłuba widać wyraźne uszkodzenia drewnianego poszycia na 

skutek ocierania się o niezabezpieczoną betonową krawędź pontonu. Ponadto stwierdzono brak 

jednej z szyb w nadbudówce łodzi. 
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Zdjęcie 6 – Uszkodzenia drewnianego poszycia o betonową krawędź pontonu 

Wrak zatopionej łodzi rybackiej pozostaje w wodzie i widoczne jest jego dalsze zagłębianie się 

w piaszczystym dnie i wsuwanie się pod pontony falochronu. 

 

Zdjęcie 7 – Widoczny koniec uszkodzonego masztu wraku łodzi rybackiej. Kadłub łodzi 

wsunął się pod pływający ponton (zdjęcie wykonano 21 października 2021r.) 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku morskiego 

Puck jest portem w wewnętrznej części Zatoki Puckiej w której działają przystanie żeglarskie. 

W porcie znajdują się dwa baseny portowe: po stronie wschodniej basen wykorzystywany 

wyłącznie jako port jachtowy, a po stronie zachodniej basen rybacki w którym schronienie 

znajdują nie tylko jachty, ale także jednostki rybackie. 

 

Rys. 1 – Mapa portu Puck5 

W czasie silnych wiatrów zachodnich i północnozachodnich jachty które pozostały 

zacumowane w obu basenach portowych są narażone na duże zafalowanie i ich postój staje się 

niebezpieczny.  

                                                 
5 Mapa nr 3022 (arkusz 18) – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP Gdynia oraz Bundesampt fűr 

Seeschiffahrt und Hydrographie, Hamburg-Rostock. 
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Zdjęcie 8 – Falowanie w porcie rybackim w czasie sztormu w 2009 r. 

Równie groźne dla jednostek pozostawionych w obu basenach na wodzie są spiętrzenia lodowe 

powstające w Zatoce Puckiej w wyniku zepchnięcia przez silny wiatr kry lodowej, które mogą 

dochodzić do 3 – 4 m ponad poziom wody6 

 

Zdjęcie 9 – Spiętrzenie kry lodowej w Pucku – 2006 r. 

                                                 
6 PROJEKT NR: TI-2-JB/25/I/82/09 firmy INGEO z Gdyni - „BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO W 

PORCIE RYBACKIM W PUCKU” 
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4.1. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Istniejąca infrastruktura hydrotechniczna w porcie w Pucku nie daje bezpiecznej ochrony przed 

niekorzystnymi warunkami w okresach sztormowych, a w szczególności przed falowaniem 

wewnątrz basenów portowych. Zarówno pontony pływające w porcie rybackim, będące w 

zamierzeniu również falochronem osłonowym, jak też falochron półwyspowy mariny nie 

osłaniają portu przed falowaniem i wiatrem z kierunku północnego i północno-zachodniego. 

W polskiej strefie brzegowej sztormy występują najczęściej od października do marca. W tym 

czasie średnia liczba dni ze sztormem wynosi 4 do 25. Wiatry sztormowe osiągają zwykle 

prędkości w przedziale 17,2 – 24,4 m/s.7 

Maksymalną prędkość wiatru dochodzącą do 40 m/s zanotowano nad Zatoką Pucką  

4 tycznia 1993 roku8.  

W warunkach sztormowych ocenia się, że wysokość falowania w Pucku wynosi ok. 0,6 m 

4.2. Czynniki mechaniczne 

Zestaw pontonów pływających, którego zadaniem miało być osłanianie basenu rybackiego 

przed groźnym dla stojących tam jednostek falowaniem, przyholowany został do portu w Pucku 

w 2005 r. Długość zestawu wynosiła 80 m, a szerokość 4 m. 

Prace związane z jego ustawieniem i zakotwiczeniem trwały do 2006 r. W związku z ciągłymi 

zmianami głębokości niezbędnej do jego zakotwiczenia konieczne było prowadzenie dalszych  

prac pogłębiarskich9. 

Ustawienie i zakotwiczenie nie było początkowo zgodne z planowanym, ale w kolejnych latach 

sztormowe pogody i falowanie zmieniło ustawienie zestawu pontonów i ustawienie kładki 

łączącej pontony z nabrzeżem. 

                                                 
7 Locja Bałtyku nr 502 (Wybrzeże Polskie) – wyd. dziewiąte Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej  
8 PROJEKT NR: TI-2-JB/25/I/82/09 firmy INGEO z Gdyni - „BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO W 

PORCIE RYBACKIM W PUCKU” 
9 Decyzja o zakotwiczeniu zestawu pontonów pływających po zachodniej stronie Basenu Rybackiego związana 

była również z koniecznością korekty toru podejściowego do portu w Pucku. 
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Zdjęcie 10 – Pontony w basenie Basenu Rybackiego w oczekiwaniu na zakotwiczenie na 

planowanym miejscu. Po lewej stronie zdjęcia widoczne betonowe bloki będące kotwicami 

stabilizującymi ustawienie pontonów (autor zdjęcia Jacek Pietsch) 

 

 

Zdjęcie 11 – Pontony zakotwiczone po zachodniej stronie Basenu Rybackiego i niewłaściwie 

ustawiona kładka zejściowa z nabrzeża (autor zdjęcia Jacek Pietsch) 
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Kolejne lata eksploatacji w trudnych warunkach w okresie zimowych sztormów powodowały 

stopniowe pogarszanie się stanu technicznego pontonów i degradacje połączeń sprężynujących 

między nimi. Część krawędzi pomiędzy pontonami jest ukruszona. Uszkodzeniu uległo 

drewniane obrzeże chroniące kadłuby jednostek przed bezpośrednim kontaktem z betonową 

krawędzią. Naprawy nie były prowadzone na bieżąco.  

Pływający zestaw pontonów10 nie posiada Książki Obiektu Budowlanego11 i nie był poddawany 

wymaganym kontrolom oceniającym jego stan techniczny i określającym wymagania 

dotyczące konieczności wykonania prac naprawczych.  

 

Zdjęcie 12 – Uszkodzone krawędzie łączące pontony. Po prawej stronie widoczny brak 

drewnianej ochrony betonowej krawędzi pontonu.  

 

Również stan techniczny kładki łączącej pontony pływające z nabrzeżem stanowi zagrożenie 

dla osób starających się przejść z nabrzeża na pontony.  

                                                 
10 Zwany też falochronem osłonowym. 
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego  

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134)  
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Zdjęcie 13 – Zmurszałe i brakujące deski kładki pomiędzy pontonami, a nabrzeżem. 

4.3. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

Pomimo wieloletnich obserwacji i doświadczeń związanych z niszczącym działaniem jesienno-

zimowych sztormowych wiatrów i spiętrzeń lodowych na infrastrukturę portową oraz na 

jednostki pozostawione w tym okresie na wodzie, zarządzający portem dopuszczali do 

powstania niebezpiecznych sytuacji. 

W 2005 r. zerwane z kotwic pontony pomostów pływających w porcie jachtowym uległy 

przemieszczeniu i rozłączyły się. Część z nich wypłynęła na Zatokę Pucką i były trudności z 

ich holowaniem w celu dokonania utylizacji. 
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Zdjęcie 14 – Zerwane z kotwic pontony na Zatoce Puckiej 

 

 

Zdjęcie 15 – Przykład niszczącego działania spiętrzenia lodowego na infrastrukturę portową. 

Molo spacerowe – 2006 r. 
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Zdjęcie 16 – Zniszczenia w porcie jachtowym – sztorm z połowy października 2009 r. 

W 2019 roku na okres zimy pozostawiono po zachodniej stronie (od strony zatoki) pływającego 

pontonu w porcie rybackim kuter rybacki „GDY – 50” Bar Pomorza12  oraz dwumasztowy jacht 

żaglowy „WARS”. W czasie grudniowego sztormu w 2019 r.  jacht żaglowy „WARS” zatonął 

na skutek nieszczelności w poszyciu uszkodzonym przez betonowe krawędzie pontonu. Kuter 

rybacki „GDY – 50” przesunął się wzdłuż pontonu w kierunku brzegu i pomimo dodatkowych 

kotwic osiadł na dnie13. 

                                                 
12 Restauracja rybna na kutrze rybackim. 
13 Trzy kotwice pozostałe po kotwiczeniu kutra rybackiego (restauracji) „GDY – 50” Bar Pomorza stanowią 

dzisiaj przeszkody nawigacyjne. 
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Zdjęcie 17 – Jacht żaglowy „Wars” na dnie po uszkodzeniu kadłuba o betonową krawędź 

pontonu 

 

Pomimo wielu lat doświadczeń związanych ze szkodami jakie wyrządzały zimowe sztormy  

i duże falowanie, dopuszczano do powstawania kolejnych szkód, które mogły być 

minimalizowane poprzez wystawianie jednostek na brzeg oraz nadzór nad tymi, które z różnych 

powodów pozostały na wodzie14.  

Przez trzy dni poprzedzające zatonięcie łodzi rybackiej „Leikværing” wiatr wiał z prędkością 

5 do 7 stopni w skali Beauforta15 z północnego i północno – wschodniego kierunku. 

Niezabezpieczona, niedozorowana i nie przestawiona do portu wewnętrznego16, lekka, 

praktycznie bez balastu jednostka obijała się o betonowy bok pływającego pontonu. Na dziobie 

zacumowana została długą cumą do słupka przyłącza elektrycznego na pontonie. Luźne cumy 

dodatkowo umożliwiały gwałtowne ruchy kadłuba przy krawędzi pontonu. 

                                                 
14 Przedstawiciele środowiska żeglarskiego wielokrotnie występowali do władz gminy Puck o podjęcie działań 

mających na celu zabezpieczenie portu przed falowaniem, które rokrocznie powodowało uszkodzenia zimujących 

tam jednostek. 
15 Tj. 10,7 do 17,1 m/s.  
16 Zgodnie z Regulaminem Portu Morskiego w Pucku z dn. 1 marca 2017 r rozdz. III, pkt 1, lit. e, - Obsługa 

portu w sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa ……może podjąć stosowne działania w celu zabezpieczenia 

infrastruktury portowej. 
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Zdjęcie 18 – Przyłącze elektryczne na pontonie na który podana była cuma dziobowa z łodzi 

rybackiej 

4.4. Czynniki organizacyjne 

Zgodnie z Regulaminem Portu Morskiego w Pucku, administratorem Portu Morskiego jest 

Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Pełnomocnikiem Portu jest Kierownik 

Portu17. Jest on odpowiedzialny za przestrzeganie regulaminu przez użytkowników portu.  

Przepisy regulaminu wyraźnie określają zasady postoju jednostek w porcie w Pucku. Postoje 

statków na wodzie w sezonie zimowym w Pucku są możliwe wyłącznie na ryzyko 

armatorów/właścicieli i przy zapewnieniu ciągłej opieki nad statkiem przez załogę lub 

armatora/właściciela. W przypadku samowolnego korzystania z infrastruktury portowej, 

administracja Portu posiada szereg narzędzi i możliwości działania w celu ich usunięcia, 

włącznie z obciążeniem kosztami działań zabezpieczających niezdyscyplinowanych 

użytkowników18. Kolejnym działaniem mogącym w sposób praktyczny zabezpieczyć rejon 

pływających pontonów stanowiących jednocześnie falochron osłonowy byłoby realizowanie 

zalecenia zapisanego na mapie portu w Pucku (rys. 1) o przewidywanym demontażu pomostu 

                                                 
17 Rozdz. 1, pkt 2.  
18 Rozdz. III, pkt 15,16,20,22. 
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zejściowego. Działania takie nie były podejmowane w praktyce, przez co możliwe było wejście 

na pontony do cumujących tam różnych jednostek. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Łódź rybacka „Leikværing” została zacumowana i pozostawiona w miejscu do tego 

niedozwolonym biorąc pod uwagę porę roku. Nie była zapewniona ciągła opieka nad łodzią 

przez jego właściciela. Pomimo długiego postoju brak było właściwych i skutecznych działań 

ze strony Kierownika portu reprezentującego właściciela portu.  

Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia i znajomość warunków jakie panują w rejonie 

portu w Pucku w okresie zimowym, zatonięcie łodzi rybackiej „Leikværing” było łatwe do 

przewidzenia. 

6. Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa 

W związku z rozpoczynająca się budową nowego portu w Pucku (Via Marina) Państwowa 

Komisja Badania Wypadków Morskich odstępuje od skierowaniach zaleceń do podmiotów 

wskazanych w Raporcie. 

 

Zdjęcie 19 – Wizualizacja projektowanego portu Via Marina w Pucku 

W takiej koncepcji nowo budowanego portu, zachodnia część będzie portem turystycznym. 

Centralna, portem regatowym, natomiast wschodnia portem motorowodnym (w miejscu 

aktualnego portu jachtowego. 
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Biorąc pod uwagę wielkość budowanego portu jest oczywiste, że zostanie stworzona nowa 

struktura oraz system nadzoru nad jego bezpieczeństwem i eksploatacją ze strony 

zarządzającego portem.  

Komisja rekomenduje zapoznanie się Zarządzającym portem w Pucku jak i przedstawicielom 

administracji morskiej z Raportem końcowym dotyczącym zatonięcia łodzi rybackiej 

„Leikværing” i uwzględnienie zawartych tam uwag w czasie tworzenia przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa w porcie. 
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