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  RAPORT KOŃCOWY 008/21 

 

Badanie bardzo poważnego wypadku utonięcia dwóch wędkarzy łowiących z 

łodzi wędkarskiej PSR-06 prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 

2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (tj. 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 16 stycznia 2021 r. we wczesnych godzinach porannych z przystani w Sierosławiu nad 

rzeką Dziwna, dwóch wędkarzy wypłynęło niewielką, otwarto-pokładową łodzią wędkarską 

napędzaną doczepionym silnikiem na rzekę w celu połowu ryb. Około godz. 10:30 tego samego 

dnia, członek rodziny jednego z wędkarzy, po nieudanych próbach kontaktu telefonicznego z 

wędkarzami przyjechał wraz z członkiem rodziny drugiego wędkarza na przystań w 

Sierosławiu, po czym na wynajętej łodzi oboje rozpoczęli samodzielne poszukiwanie 

zaginionych wędkarzy. Po ok. dwóch godzinach poszukiwań natrafili na wystający nad wodę 

dziób zatopionej łodzi na środku rzeki, w odległości ok. 400 m od przystani w Sierosławiu, o 

czym powiadomili służby na numer 112. Po ok. 30 minutach na przystań przybył samochodem 

patrol policji i po zebraniu informacji na miejscu od członków rodziny wędkarzy powiadomił 

lokalną straż pożarną. Na miejsce przybyły trzy jednostki PSP z przywiezionymi łodziami 

ratowniczymi i rozpoczęły poszukiwania zaginionych wędkarzy na pobliskich wodach 

natrafiając we wskazanym miejscu na wystający dziób podtopionej łodzi, po czym 

przyholowali ją pustą na przystań w Sierosławiu. O godz.14:43 PSP powiadomiła służby SAR 

o zaginięciu dwóch wędkarzy. Do poszukiwań niezwłocznie zaangażowano jednostki BSR 

Dziwnów i śmigłowiec z Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie. O godz. 16:25  ratownicy 

SAR na skuterze ratowniczym odnaleźli przy przeciwległym brzegu rzeki Dziwna ciało  

jednego z wędkarzy. Akcja reanimacyjna na łodzi SAR, a następnie po przetransportowaniu 

wędkarza na przystań nie przyniosła skutku. Przybyły na miejsce ratownik z Zespołu 

Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon wędkarza. Poszukiwania drugiego z wędkarzy 

trwały do godzin wieczornych i jeszcze cały kolejny dzień. Jego ciało znalezione zostało 

przypadkowo dnia 29.03.2021 w północnej części Zalewu Kamieńskiego. 
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2. Informacje ogólne 

 Dane łodzi1  

Nazwa łodzi:      PSR-062 

Właściciel:      osoba prywatna. 

Typ łodzi:  łódź wędkarska, otwarto-pokładowa  

Nr identyfikacyjny     brak 

Rok budowy:      początek lat 90-tych 

Silnik zaburtowy:     Mariner 40 - 40 KM   

Długość kadłuba:     3,40 m     

Szerokość:      1,52 m 

Wys. boczna      0,52 m 

Maksymalna ilość osób:    2 osoby 

Materiał, z jakiego był zbudowany kadłub:  laminat PS 

 

                                                 
1 Łódź po odnalezieniu została przeholowana przez łódź ratowniczą OSP do brzegu w Sierosławiu i umieszczona 

na tym samym wózku doczepianym do samochodu, którym przywieźli ją dwaj wędkarze. Następnie członek 

rodziny jednego z wędkarzy zabrał ją i umieścił w swoim garażu w nieodległym miejscu od wypadku. Łódź została 

udostępniona do oględzin, zdjęć i pomiarów członkowi Komisji następnego dnia po wypadku w godzinach 

przedpołudniowych. Stan łodzi ani jej wyposażenie jak też wplątane w silnik sieci nie były w żaden sposób 

zmienione zgodnie z zakazem Policji. Powtórnych  oględzin i pomiarów łodzi, będącej wciąż w tym samym garażu 

w niezmienionym stanie dokonał ekspert Komisji razem z członkiem Komisji dn. 11 marca 2021.  
2 Nazwa łodzi wędkarskiej PSR-06 pierwotnie nadana została przez Państwową Straż Rybacką w latach 90-tych i 

była w posiadaniu PSR do czasu odsprzedania jej w ramach ogłoszonego przetargu. Członek rodziny właściciela 

łodzi, jednego z utopionych wędkarzy stwierdził, że łódź była odkupiona od niezidentyfikowanego prywatnego 

właściciela i nie była nigdzie rejestrowana jak również nie posiadał on żadnego dokumentu dotyczącego łodzi, nie 

znaleziono również  oznaczeń indentyfikacyjnych na łodzi. Ich  brak uniemożliwił stwierdzenie czy dana 

konstrukcja spełnia obecnie podstawowe normy bezpieczeństwa. Wymiary łodzi podano na podstawie 

wykonanych pomiarów. 
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Zdjęcie 1. Łódź, stan po wypadku  

 

Zdjęcie 2. Łódź, stan po wypadku 

 Informacje o rejonie żeglugi łodzi 

Przywieziona na przyczepce łódź wypłynęła z dwoma wędkarzami z przystani w Sierosławiu 

na połów wędkarski na rzece Dziwna będącej południową częścią Zalewu Kamieńskiego.  
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 Informacje o wypadku  

Rodzaj wypadku:     bardzo poważny wypadek, 

Data i czas zdarzenia: 16 stycznia 2021 r. w godzinach 

porannych, 

Pozycja geograficzna miejsca wypadku:  φ: 53°57,2’N,   λ: 014°41,7’E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Zalew Kamieński, rzeka Dziwna w 

pobliżu Sierosławia, 

Charakter akwenu:      morskie wody wewnętrzne, 

Pogoda w trakcie zdarzenia:  wiatr NW 4°B, stan zalewu 1-2, temp. 

powietrza -2°C, temp. wody +1°C, 

widzialność: dobra 

Wykorzystanie łodzi:     połów wędkarski, 

Skutki wypadku:  wywrócenie się łodzi, utonięcie dwóch 

osób. 

 Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podmioty zaangażowane:   BSR Dziwnów,  Marynarka Wojenna, 

Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, 

Policja, Służba Ratownictwa Medycznego 

Użyte środki:  zestaw ratowniczy: (samochód ciężarowy, 

łódź ratownicza R-19, skuter wodny R-

29), samochód terenowy,  śmigłowiec 

MW,  łódź ratownicza OSP Kołczewo, 2 

łodzie PSP, dron z kamerą, 

Szybkość reakcji, działania służb ratowniczych: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji 

od członków rodziny o zaginięciu dwóch 

wędkarzy oraz o znalezieniu podtopionej 

łodzi. 

Podjęte działania: Przeszukiwanie okolicznych wód w celu 

odnalezienia zaginionych dwóch 

wędkarzy. Holowanie podtopionej łodzi 
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do przystani w Sierosławiu za łodzią 

ratowniczą.  

Osiągnięte wyniki:  Odnaleziono i przyholowano do przystani 

w Sierosławiu podtopioną łódź, 

odnaleziono i podjęto z wody ciało 

jednego z dwóch wędkarzy i 

przeprowadzono próbę jego reanimacji. 

3. Opis okoliczności wypadku 

      W dniu 16 stycznia 2021 roku we wczesnych godzinach porannych, dwaj wędkarze z 

okolicznych wiosek przyjechali samochodem z przyczepą na której przywieźli niewielką łódź 

wędkarską na przystań w Sierosławiu. Ich zamiarem był połów ryb na rzece Dziwna i wodach 

Zalewu Kamieńskiego. Łódź wyposażona była w doczepiony silnik spalinowy, dwa wiosła, 

zbiornik plastikowy na paliwo i nieduży, miękki podest do siedzenia, wypełniony powietrzem, 

nie przymocowany do dna łodzi. Obaj wędkarze ubrani byli ciepło i przynajmniej jeden z nich 

miał na sobie gumowe wodery3. Obaj posiadali przy sobie telefony komórkowe. Jeden z 

wędkarzy  miał na sobie kamizelkę ratunkową, natomiast nie ma pewności co do drugiego4. 

Łódź zwodowali między godz. 06:00 i 07:00 i wypłynęli na wody rzeki Dziwna. Pogoda była 

mroźna, wiał lekki wiatr, na powierzchni wody nie było lodu. Około godz. 10:30 tego samego 

dnia członek rodziny jednego z wędkarzy, po nieudanych próbach kontaktu telefonicznego z 

wędkarzami przyjechał na przystań w Sierosławiu  wraz z członkiem rodziny drugiego 

wędkarza. Po przyjeździe zobaczyli samochód z pustą przyczepą na której wędkarze przywieźli 

łódź. Wynajętą łodzią oboje rozpoczęli samodzielne poszukiwanie zaginionych wędkarzy na 

pobliskich wodach rzeki Dziwna. Po około dwóch godzinach poszukiwań natrafili na wystający 

nad wodę dziób zatopionej łodzi na środku rzeki, w odległości ok. 400 m od przystani w 

Sierosławiu, po czym zadzwonili na numer 112. Po około 30 minutach na przystań przybył 

samochodem patrol policji i po zebraniu informacji na miejscu od członków rodziny wędkarzy 

powiadomił lokalną straż pożarną. Na miejsce przybyły trzy jednostki PSP (PSP Wolin, PSP 

Kamień Pomorski i OSP Kołczewo) z przywiezionymi łodziami ratowniczymi i rozpoczęły 

                                                 
3 Spodniobuty wędkarskie 
4 Kamizelkę ratunkową miał na sobie wędkarz odnaleziony w dniu wypadku, natomiast drugi po odnalezieniu 

jego ciała po ok. 2,5 miesiącach nie miał na sobie kamizelki ratunkowej z tym, że nie ma pewności, czy nie miał 

jej na sobie w czasie wypadku. 
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poszukiwania zaginionych wędkarzy na pobliskich wodach od przystani Sierosław natrafiając 

we wskazanym miejscu na wystający dziób podtopionej łodzi, po czym przyholowali ją pustą 

na przystań w Sierosławiu. O godz.14:43 PSP z Kamienia Pomorskiego powiadomiła Morskie 

Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu o zaginięciu dwóch wędkarzy i 

znalezieniu podtopionej łodzi wędkarskiej. MPCK natychmiast zadysponowało jednostki BSR 

Dziwnów do poszukiwań zaginionych dwóch wędkarzy. W tym czasie dwie łodzie ratownicze 

PSP z Wolina i Kamienia Pomorskiego i jedna łódź OSP z Kołczewa nadal kontynuowały 

poszukiwania. O godz. 15:25 do poszukiwań włączyła się łódź SAR R-19 i skuter wodny SAR 

R-29. O godz. 15:45 przyleciał śmigłowiec MW SAR koordynowany przez MRCK Gdynia. O 

godz. 16:25  ratownicy SAR na skuterze ratowniczym R-29 odnaleźli na przeciwległym brzegu 

rzeki Dziwna, przy Wyspie Chrząszczewskiej (na wysokości wsi Łojszyno)  jednego z 

wędkarzy. Chwilę potem załoga łodzi ratowniczej R-19 podjęła z wody nieprzytomnego 

wędkarza i przystąpiła do jego reanimacji. Po przetransportowaniu poszkodowanego na 

przystań w Sierosławiu podjęto dalsze próby reanimacji, która okazała się nieskuteczna. O 

godz. 17:40 przybyły na przystań Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon wędkarza. 

Poszukiwania drugiego z wędkarzy trwały do godzin wieczornych tego samego dnia.   

 

Zdjęcie 3. Rejon poszukiwań na akwenie rzeki Dziwna i wodach przyległych. 
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Akcję poszukiwawczą kontynuowano drugiego dnia angażując te same środki co dnia 

poprzedniego i dodatkowo używano do poszukiwań drona, aż do zapadnięcia zmroku  

i zamarzania akwenu w miejscu zdarzenia. Ciało drugiego wędkarza znalezione zostało 

przypadkowo dopiero dnia 29.03.2021 w północnej części Zalewu Kamieńskiego w zaroślach 

przy brzegu, między Dziwnowem i Międzywodziem . 

 

Rys. 1. Miejsce znalezienia łodzi i ciała pierwszego wędkarza na rzece Dziwna. 

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

incydentu morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

 Badanie bardzo poważnego wypadku morskiego było utrudnione ze względu na brak 

bezpośrednich świadków przebiegu zdarzenia. Jedynie pewnymi informacjami były fakty, że 

na łodzi było dwóch dorosłych wędkarzy i że po utonięciu zostali odnalezieni poza łodzią, w 

dość odległych i różnych miejscach od zatopionej łodzi (jednego odnaleziono w dniu wypadku 

a drugiego po okresie ok. 2,5 miesiąca po wypadku. Nie można więc  było  stwierdzić 

bezpośredniej przyczyny przewrócenia i podtopienia łodzi, a w konsekwencji znalezienia się 

wędkarzy w zimnej wodzie i ich śmierci. Na pewno zabrakło w tym wypadku rozsądku u 
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wędkarzy, aby wypływać na małej, mało stabilnej łodzi z dużym silnikiem i przy mroźnej 

pogodzie. 

 Czynniki mechaniczne 

 W ocenie Komisji łódź wędkarska nie była dobrze przystosowana do wędkowania przez dwie 

osoby. Oprócz małych wymiarów łodzi brak było siedzisk dla wędkarzy. Jedynie nieduża 

poduszka pompowana, nie przymocowana do pokładu, na której mógł siedzieć jeden z 

wędkarzy. Członek rodziny jednego z wędkarzy stwierdził, że w łodzi przebywa się klęcząc 

lub siedząc bezpośrednio na dnie łodzi lub na tej poduszce. Małe wymiary łodzi sprawiają, że 

długotrwałe przebywanie człowieka w tej pozycji jest bardzo uciążliwe, natomiast przyjęcie 

pozycji wyprostowanej tuż przy burcie powoduje znaczny przechył, przybliżenie  krawędzi  

burty do powierzchni wody. Dodatkowo ciężar dużego silnika powodował znaczne 

przegłębienie w części rufowej. 

Oględziny łodzi wędkarskiej, w szczególności obserwacja śladów osadu na burcie, prowadzą 

do wniosku, że w stanie „bezzałogowym”, lecz prawdopodobnie z zamontowanym na pawęży 

silnikiem, zanurzenie łodzi było takie, że wzniesienie krawędzi burty i pawęży łodzi nad 

powierzchnią wody wynosić mogło około 0,30-0,35 m (Zdjęcie 3). 

 

Zdjęcie 4. Widok sieci okręconej na korpusie silnika oraz wzniesienie wewnętrznej krawędzi 

burty i pawęży nad wodnicą pustej łodzi. 
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Moc zamocowanego  na pawęży silnika Mariner 40, ok. 40 KM, była jak dla tak lekkiego i 

małego kadłuba o wiele za duża, a duży ciężar silnika zaburtowego dodatkowo powodował 

znaczne przegłębienie łodzi na rufę. Oryginalnie ta łódź podobna do typu Delfin 4 powinna być 

eksploatowana z silnikiem zaburtowym o dużo mniejszej mocy i wadze.  Uruchomienie 

manetki silnika „cała naprzód” przy zatrzymanej łodzi mogło spowodować duże przyspieszenie 

ruchu, a w przypadku, gdy kierunek wektora naporu śruby nie jest równoległy do wzdłużnej 

linii symetrii łodzi (przy gwałtownym skręcie) może dojść do jej wywrócenia. Duże 

przyspieszenie ruchu może grozić utratą równowagi przez osobę nieprzygotowaną na taki 

manewr i potencjalnie wypadnięcie za burtę. Po wyciągnięciu łodzi na ląd odkryto na korpusie 

silnika nawiniętą sieć rybacką o drobnych okach. Sieć nie była wkręcona bezpośrednio w 

pędnik, śrubę napędową. Zielona strzałka na Zdjęciu 3, przedstawiającym łódź z silnikiem w 

widoku od rufy, wskazuje śrubę napędową, która nie jest owinięta siecią. Czerwone strzałki 

wskazują okręcony siecią korpus silnika.  

 

Zdjęcie 5. Podtopiona łódź wędkarska po przyholowaniu jej do przystani. 
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Oznacza to, że spośród różnych możliwych przebiegów wypadku należy raczej wykluczyć 

nieoczekiwane najechanie na sieć, wkręcenie jej w śrubę napędową i możliwe wypadnięcie z 

łodzi do wody jednego lub obydwóch wędkarzy wskutek nagłego szarpnięcia spowodowanego 

gwałtownym zatrzymaniem ruchu łodzi. Sieć najprawdopodobniej zaplątała się w korpus 

silnika podczas lub po wywróceniu się motorówki i holowaniu jej przez łódź ratowniczą do 

przystani. Łódź została odnaleziona w pozycji z wystającym dziobem nad powierzchnię wody 

i odwrócona do góry dnem. 

 Czynniki ludzkie  

Komisja uznała połów ryb przez wędkarzy w warunkach zimowych na morskich wodach 

wewnętrznych, z małej łodzi nie przystosowanej dla dwóch osób za błędną decyzję, która 

okazała się tragiczna w skutkach. Wędkarze nie wzięli pod uwagę zagrożenia związanego z 

bardzo trudnymi warunkami hydrometeorologicznymi. 

Mężczyźni uchodzili w swoim środowisku za doświadczonych wędkarzy, mieli też 

wcześniejsze doświadczenia w połowach ryb na kutrach rybackich – można zatem przyjąć, że 

znali akwen oraz łódź (motorówkę) i byli świadomi zagrożeń wynikających z wędkowania w 

porze zimowej z małej łodzi, w zasadzie nieprzystosowanej do tego celu.  

Domniemane miejsce wypadku znajduje się pomiędzy przystanią Sierosław a Wyspą 

Chrząszczewską, gdzie odległość między brzegami wynosi ok. 850 m. Przyjmując, że 

wywrócenie łodzi nastąpiło w miejscu jej odnalezienia, gdzie odległość do najbliższego brzegu 

wynosiła co najmniej 300 m wędkarze mieli nikłe szanse na dopłynięcie do brzegu o własnych 

siłach, a utoniecie nastąpiło na wskutek hipotermii w niskiej temperaturze wody i powietrza. 

Nawet wprawny pływak miałby niewielkie szanse dotrzeć o własnych siłach do brzegu w 

związku z  grożącą  hipotermią i utonięciem wskutek szybkiego wychłodzenia organizmu.  

 Czynniki organizacyjne 

Na przystani w Sierosławiu skąd wypływała łódź w dniu wypadku, jest dobrze widoczna tablica 

informująca o obowiązku zgłaszania wejść i wyjść z portów i przystani przez jednostki 

sportowe i rekreacyjne na telefoniczny automat zgłoszeniowy. W tym przypadku takie 

zgłoszenie nie miało miejsca. 
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Zdjęcie 6. Tablica na przystani w Sierosławiu z danymi do automatycznego zgłoszenia 

telefonicznego o wejściu/wyjściu jednostki. 

 Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

W czasie  wypadku na rzece Dziwna warunki pogodowe były bardzo niesprzyjające na 

wypływanie małą, odkrytą łodzią, posiadającą niewielki zapas stateczności. Największym 

zagrożeniem dla życia wędkarzy w chwili znalezienia się w wodzie była niska temperatura 

wody na rzece Dziwna  (+1°C). Późne przekazanie informacji o ich zaginięciu do PSP  

i MRCK/MPCK spowodowało, że nie było już szans na ich uratowanie, albo szanse były 

znikome. 

Z chwilą, znalezienia się w wodzie ich czas przeżycia z powodu hipotermii był ograniczony, 

pomimo ciepłego ubrania i założonych kamizelek ratunkowych (co najmniej jeden z nich miał 

założoną kamizelkę ratunkową).  
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Czas ten zależy od wieku osoby przebywającej w wodzie, jej odporności psychicznej na stres  

oraz umiejętności zachowania się w tak ekstremalnych warunkach. Można przyjąć, że 

przeciętny człowiek w czasie 15-30 minut przebywania w wodzie o temperaturze od 0°C do 

+4°C traci świadomość i przytomność, a przewidziany czas na jego ratowanie mieści się  

w przedziale od 30 do 90 minut.5. Badania prowadzone w brytyjskim Instytucie Medycyny 

Morskiej dowiodły, że nagłe zanurzenie nawet zdrowych osób w wodzie o temp. +10°C 

powoduje gwałtowne przyspieszenie tętna oraz podwyższenie ciśnienia krwi. Poza tym często 

dochodzi w takim przypadku do zjawiska szoku termicznego, objawiającego się tym, że ofiara 

nie jest w stanie wstrzymać oddechu na dłużej, niż na kilka sekund i w rezultacie tonie. Taka 

reakcja  następuje zwykle w ciągu 3 minut od wejścia do zimnej wody. W przypadku zanurzenia 

długotrwałego w zimnej wodzie następuje przyspieszona hipotermia, utrata przytomności  

i wreszcie utonięcie.6 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Wywrócenie się i zatopienie łodzi motorowej oznacza, że  z jakiegoś powodu wewnętrzna 

krawędź burty i pawęży w pewnym momencie znalazła się pod powierzchnią wody. 

Spowodowane musiało to być dużym przegłębieniem motorówki na rufę i jednoczesnym 

przechyłem.  

Poniżej zaprezentowano wyniki obliczeń, które mają na celu zweryfikowanie, czy jednoczesne 

przebywanie dwóch osób, bardzo blisko siebie, tuż przy wewnętrznej krawędzi burty i pawęży 

mogło spowodować wdarcie się wody do wnętrza motorówki. Z przyczyn oczywistych 

obliczenia te mają charakter szacunkowy. 

Dla usprawnienia obliczeń przyjęto, że wodnica łodzi może być opisana (zamodelowana) 

dwiema figurami: prostokątem w części rufowej i trójkątem w części dziobowej, o wymiarach 

odpowiadających obrysowi motorówki na poziomie wodnicy. Dodatkowo założono, że ciężar 

jednego wędkarza wraz z ubraniem itp. wynosi 85 kg. W wyniku obliczeń uzyskano 

następujące charakterystyki wodnicy: 

 

                                                 
5 „Cold Water Survival” – United States Search and Rescue Task Forces 
6  Poradnik ratownika morskiego – Jerzy Puchalski 
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L.p. Nazwa Wartość liczbowa Jednostka 

1. Pole powierzchni wodnicy 3,38 m2 

2. Wzdłużna współrzędna środka 

wodnicy od pawęży 

1,32 m 

3. Poprzeczny moment bezwładności 

wodnicy 

0,48 m4 

4. Wzdłużny moment bezwładności 

wodnicy 

1,64 m4 

 

Obliczone statecznościowe charakterystyki łodzi prezentowane w Tabeli prowadzą do 

następujących wniosków: 

- wejście dwóch osób z ekwipunkiem (zapas paliwa, sprzęt wędkarski itp.) na motorówkę 

zwiększa jej zanurzenie średnie o około 0,06 m; 

- jeżeli obydwie osoby zajmą miejsce przy samej rufie symetrycznie względem płaszczyzny 

symetrii (założono 0,5 m od pawęży), to zanurzenie rufy na pawęży zwiększa się o 0,16 m; 

- jeżeli jedna osoba zajmie miejsce w płaszczyźnie symetrii, a druga przy burcie (założono 0,55 

m od płaszczyzny symetrii), to zanurzenie na przecięciu się burty z pawężą zwiększa się o 

dodatkowe 0,07 m; 

- jeżeli dwie osoby zajmą miejsce jak najbliżej pawęży i jak najbliżej burty, to wewnętrzna 

krawędź burty i pawęży może wejść pod powierzchnię wody (przyjęto, że w stanie pustym 

motorówki krawędź ta znajduje się 0,3-0,35 m ponad powierzchną wody). 

Szkic pokazany na Rysunku 2 obrazuje interpretację „wewnętrznej krawędzi burty i pawęży”. 

Obliczenia te są raczej oszacowaniem niż przybliżeniem, niemniej jednak wskazują, że 

możliwe było, iż gdyby z jakiegoś powodu obydwaj wędkarze znaleźli się jednocześnie  

w rejonie rufy przy burcie łodzi, to wewnętrzna krawędź burty i pawęży mogła wejść pod wodę 

i spowodować wdarcie się wody do wnętrza i w dalszej kolejności do zatopienia łodzi 

wędkarskiej. 
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Rys. 2. Wyjaśnienie znaczenia „wewnętrznej krawędzi burty i pawęży”. 

Prawdopodobnych przyczyn znalezienia się obu wędkarzy w części rufowej przy burcie mogło 

być wiele. Poniżej Komisja prezentuje dwie takie możliwości jako prawdopodobne. 

1. Przy założeniu, że łódź znalazła się w pobliżu sieci, którą zauważyli wędkarze istnieje 

możliwość, że chcieli ją podjąć z toni wodnej i z tego powodu zajęli niekorzystne z punktu 

widzenia utrzymania położenia równowagi motorówki pozycje, o których mowa wyżej, co 

doprowadziło do zatopienia wewnętrznej krawędzi burty i pawęży, a w dalszej kolejności do 

zatopienia łodzi. 

2. Możliwe jest także, że z jakiegoś powodu jeden z wędkarzy stracił równowagę w pozycji 

stojącej na dnie motorówki i wypadł za burtę. Zatopienie wewnętrznej krawędzi burty i pawęży 

mogło nastąpić w trakcie próby udzielenia pomocy przez drugiego wędkarza polegającej na 

wyciąganiu towarzysza z wody do wnętrza motorówki. Przyczyn ewentualnej utraty 

równowagi może być wiele. Jedną z nich jest nastawienie manetki silnika na bieg naprzód i 

nagłe przyspieszenie ruchu motorówki, na które osoba stojąca nie była przygotowana. 

W wyniku przeprowadzonych badań Komisja doszła do następujących wniosków: 

1. Łódź wędkarska PSR-06, nie była dobrze przystosowana do wędkowania dla dwóch osób z 

powodu jej niestabilności grożącej wywróceniem. 

2. Faktyczny przebieg wypadku nie jest możliwy do odtworzenia na podstawie zgromadzonego  

materiału. Dostępnymi dowodami są zatopiona motorówka z siecią nawiniętą na korpus silnika 

oraz odnalezione ciała zmarłych wędkarzy. 

3. Nie stwierdzono udziału osób trzecich w wypadku. 
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4. Stwierdzono na podstawie obliczeń, że jednoczesne przebywanie dwóch osób bardzo blisko 

siebie w rejonie rufy łodzi wędkarskiej przy burcie mogło spowodować nadmierne zbliżenie 

się wewnętrznej krawędzi burty i pawęży do powierzchni wody i wdarcie się wody do wnętrza 

łodzi, a w konsekwencji wywrócenie i podtopienie łodzi. 

5. Podano dwa przykłady zdarzeń mogących doprowadzić do sytuacji wymienionej  

    w punkcie 4: 

5.1. Wspólne podejmowanie sieci z toni wodnej. 

5.2.  Próba udzielenia pomocy towarzyszowi, który wypadł za burtę łodzi. 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich odstąpiła od formułowania zaleceń w 

związku z ograniczonymi możliwościami ustalenia przyczyny wypadku oraz śmiercią 

wędkarzy. 

7. Źródła informacji  

Dokumenty sporządzone w czasie oględzin łodzi po wypadku 

Wysłuchanie członków rodzin utopionych wędkarzy 

Sprawozdanie MRCK z akcji ratowniczej 

Opinia ekspercka sporządzona przez Zbigniewa Szozdę – eksperta PKBWM 

8. Spis zdjęć 
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Zdjęcie 6. Tablica na przystani w Sierosławiu z danymi do automatycznego zgłoszenia 
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9. Spis rysunków 
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10.  Wykaz stosowanych terminów i skrótów 

MPCK - Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne 

MRCK - Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne 

BSR – Brzegowa Stacja Ratownicza 

SAR – (Search and Rescue) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

PSP – Państwowa Straż Pożarna 

11.  Skład zespołu badającego wypadek 

kierujący zespołem – Grzegorz Suszczewicz – Zastępca Przewodniczącego PKBWM 

członek zespołu – Monika Hapanionek – Członek PKBWM 


