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Raport przygotowany przez Biuro Badania Wypadków 
Morskich i Urząd Meteorologii Lotniczej (GAMA) na 
zlecenie Centralnej Administracji Państwowej, którego 
zadaniem jest jak najskuteczniejsze i jak najszybsze 
badanie wypadków i incydentów na morzu, w celu 
zidentyfikowania ich przyczyn i czynników, które na nie 
wpłynęły oraz opracowanie i upowszechnienie 
właściwych sprawozdań i zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa na morzu w celu zmniejszenia liczby 
wypadków w warunkach morskich.  
Niniejszy raport został przygotowany zgodnie 
z regulacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(MOM) oraz w zgodzie ze wspólną metodologią 
ustanowioną przez Unię Europejską.  
Zgodnie z ustawą nr 18/2012 z dnia 7 maja, która 
transponowała dyrektywę Parlamentu i Rady 
Europejskiej 2009/18/WE, dochodzenia 
przeprowadzane przez GAMA są niezależne od 
organów regulacyjnych, operatorów i innych 
podmiotów. 
Celem dochodzenia nie jest ustalenie winy ani 
odpowiedzialności. 
Raport ten nie może być wykorzystany 
w postępowaniu sądowym ani w sądzie jako dowód.  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wynikające 
z niniejszego raportu nie mogą w żadnym wypadku 
stwarzać domniemania odpowiedzialności lub winy. 
Wszystkie podane godziny dotyczą czasu lokalnego 
(UTC+1), a wszystkie pozycje mają odniesienia 
geodezyjne WGS84. 
Informacje i raport dostępne są pod adresem:  
www.gama.mm.gov.pt  
Adres e-mail: 
iam@gama.mm.gov.pt  

Report by the Maritime Accident Investigation and 
Aeronautical Meteorology Authority Office (GAMA) 
service of the State Central Administration whose 
mission is to investigate marine casualties and 
incidents with the highest efficiency and possible 
speed, to identify their respective causes, contributing 
factors, prepare and issue the corresponding reports 
and make recommendations on maritime safety that 
reduce maritime accidents.  
This report has been prepared in compliance with the 
standards of the International Maritime Organization 
(IMO) and following the common methodology 
established by the European Union.  
As provisions of Law No. 18/2012 of 07 May, which 
transposed Directive 2009/18 / EC of the European 
Parliament and of the Council, the GAMA 
investigations are independent of regulatory bodies, 
operators, or others.  
It is not the purpose of an investigation to determine 
guilt or liability.  
This report should not be used for legal proceedings 
and not be used in court as evidence.  
The safety recommendations resulting from this report 
may in no case create a presumption of liability or guilt. 
All times are local (UTC+1) and all positions have the 
geodetic datum WGS84 reference.  
Information and available report:  
www.gama.mm.gov.pt  
E-mail:  
iam@gama.mm.gov.pt  
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STRESZCZENIE / SUMMARY 

W porcie Leixões, 2 października 2021 r. o godz. 19:15, kontenerowiec ILHA da MADEIRA 

przygotowywał się do opuszczenia portu, kiedy kapitan usłyszał na mostku komunikaty 

radiowe VHF (bardzo wysokiej częstotliwości) wysyłane przez członków załogi 

pokładowej (marynarzy). Marynarz (M) wzywał przez radio VHF starszego marynarza 

(SM). Ponieważ nie było odpowiedzi, rozpoczęto przeszukanie statku i okolicznych wód 

portowych. O godz. 19:55 załoga pokładowa zaalarmowała, że zaginionego marynarza 

znaleziono unoszącego się nieprzytomnego na wodzie w porcie, około stu metrów za 

statkiem. Marynarz statku ILHA DA MADEIRA został wyciągnięty z wody, już martwy.  

 

 

Ilustracja 1 – Statek ILHA DA MADEIRA zacumowany w porcie Leixões. 

 

On the 2nd of October 2021, in the Portuguese Porto of Leixões, just before casting off, 

the ship’s OS (ordinary Seaman) call the ship’s AB (able seamen) on the VHF radio several 

times without any answer. Due to constant lack of contact the crew commenced 

searching the vessel and the water in the vicinity. The ship’s crew found the AB floating 

unconscious about 100 meters from the pier. The AB was recovered from the water and 

pronounced dead. 



 

 

 

OPIS ZDARZENIA 
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Rozpoczęcie dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa na morzu, 
zbieranie informacji i opis wydarzeń.  

Opis zdarzenia opiera się na relacji osób biorących udział w wydarzeniach, 

oparty na spostrzeżeniach tych osób, tworzy scenariusz wydarzeń, które 

miały miejsce przed i po zdarzeniu. Opis odnosi się do przedziału czasu 

pomiędzy mocowaniem kontenerów – 2 października 2021 r. godz. 19:15 

a momentem wydobycia z wody martwego polskiego członka załogi.  

Opis zdarzenia oparty jest na wywiadach z załogą, zapisach jednostek 

biorących udział w operacji poszukiwawczo-ratowniczej (SAR) oraz zapisach 

z portu Leixões. 

W związku z pandemią, która miała miejsce w 2021 r., zbieranie dowodów 

i wywiady przeprowadzono przy współpracy i pomocy zaangażowanych 

podmiotów drogą zdalną.  

Opis zdarzenia 

• 2 października 2021 r., godz. 19:15 

Kapitan statku ILHA da MADEIRA wszedł na mostek kapitański. Załoga kończyła 

mocowanie ładunku i przygotowywała statek do wyjścia z portu Leixões; 

• 2 października 2021 r., ok. godz. 19:20 

Marynarze ze statku ILHA da MADEIRA, starszy marynarz i marynarz znajdowali 

się na rufie statku, w przestrzeni załadunkowej (rząd) 28, mocowali kontener 

(przy pomocy prętów mocujących). Marynarz mocował przód kontenera, 

a Starszy marynarz mocował tył tego samego kontenera, bliżej lewej burty, 

w części rufowej (jak pokazano na ilustracji 3);  

 

 
Ilustracja 2 – Przykładowe ustawienie kontenerów na pokładzie statku 
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• 2 października 2021 r., ok. godz. 19:25 

Marynarz wezwał Starszego marynarza (ofiarę) przez przenośne radio VHF w celu 

udania się razem z nim do zabezpieczenia pojazdów (ostatniego brakującego do 

zamocowania ładunku). Ofiara nie odpowiedziała na wezwanie.  

• 2 października 2021 r., ok. godz. 19:30 

Marynarz ponownie wezwał Starszego marynarza (ofiarę) przez przenośne radio 

VHF, bez odpowiedzi. Następnie sprawdził, że Starszego marynarza nie ma na 

miejscu, za kontenerem. Zobaczył także, że pręt mocujący nie został założony 

i znajdował się nadal na pokładzie.  

 

 
Ilustracja 3 – zaznaczenie miejsca, w którym ofiara była widziana po raz ostatni. 

 

• 2 października 2021 r., godz. 19:35 

Pilot z portu Leixões wszedł na pokład, aby wyprowadzić statek; 

• 2 października 2021 r., godz. 19:40 

Marynarz poinformował załogę na mostku kapitańskim o zniknięciu Starszego 

marynarza, a następnie usłyszał wezwanie skierowane do zaginionego członka 

załogi przez system nagłośnienia statku; 

• 2 października 2021 r., godz. 19:45 

Rozpoczęto poszukiwania zaginionego członka załogi; 

• 2 października 2021 r., godz. 19:50 

Kapitan wezwał zaginionego członka załogi przez system nagłośnienia statku; 

• 2 października 2021 r., godz. 19:55 

Zaginiony członek załogi został zauważony przez załogę statku, unosił się na 

wodzie około stu metrów od rufy statku ILHA da MADEIRA; 
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Ilustracja 4 – Pozycja statku ILHA da MADEIRA oraz miejsce wyciągnięcia z wody członka 

załogi, który wypadł za burtę. 

 

• 2 października 2021 r., godz. 20:00 

Kapitan poinformował pilota w porcie Leixões o dostrzeżeniu ofiary w wodzie, 

w porcie, około 100 metrów od rufy statku. Pilot z portu Leixões wezwał na 

pomoc łódź motorową pilotów z portu Leixões. Załoga wyrzuciła liny ratunkowe 

i koło ratunkowe z liną. Wówczas zdała sobie sprawę, że ofiara była 

nieprzytomna, unosiła się na wodzie w pozycji leżącej, na plecach, bez kamizelki 

ratunkowej; 

• 2 października 2021 r., godz. 20:00 

Kapitan został poinformowany, że łódź pilotów z portu Leixões nie może 

wyciągnąć ciała z wody bez zezwolenia Policji Morskiej z portu Leixões; 

• 2 października 2021 r., godz. 20:05 

Kapitan statku ILHA da MADEIRA poinformował Agenta statku o zdarzeniu; 

• 2 października 2021 r., godz. 20:10 

Lokalna Komenda Policji Morskiej z Leixões została poinformowana telefonicznie 

przez Komendę Bezpieczeństwa portu Leixões i przez Centrum Operacji 

Morskich, że na powierzchni wody w pobliżu statku ILHA da MADEIRA, 

w Północnym Terminalu Kontenerowym, znajduje się topielec. 

Na miejsce wysłano łódź motorową APÚLIA z Lokalnej Komendy Policji Morskiej 

z Leixões; 

• 2 października 2021 r., godz. 20:20 

Pilot z portu Leixões opuścił pokład statku ILHA da MADEIRA; 

 

 

POZYCJA STATKU 
ILHA DA MADEIRA 

MIEJSCE WYCIAGNIĘCIA 
CIAŁA Z WODY 



  

9 

• 2 października 2021 r., godz. 20:30 

Łódź motorowa APÚLIA dotarła do miejsca, gdzie znajdował się członek załogi, 

który wypadł za burtę. Na miejscu zdarzenia była już łódź pilotów z portu Leixões, 

która ze względu na to, że ofiara nie miała kamizelki ratunkowej i aby zapobiec 

zatopieniu ciała, owinęła liną prawą kostkę ofiary. Ofiara została wyciągnięta 

z wody do łodzi motorowej APÚLIA i przewieziona do mariny Leça da Palmeira, 

gdzie została wyciągnięta na brzeg przy pomocy ratowników z Państwowego 

Instytutu Ratownictwa Medycznego (PIRM); 

• 2 października 2021 r., godz. 20:52 

Lekarz z PIRMu stwierdził zgon członka załogi statku ILHA da MADEIRA, który 

wypadł za burtę statku; 

• 2 października 2021 r., godz. 22:24 

Policja Morska z Leixões weszła na pokład statku ILHA da MADEIRA; 

• 2 października 2021 r., godz. 23:30 

Policja Morska z Leixões opuściła pokład statku ILHA da MADEIRA. 

Załoga na pokładzie statku ILHA DA MADEIRA 

Załoga na pokładzie statku ILHA DA 
MADEIRA 

Liczba 

Kapitan 1 

Pierwszy Oficer 1 

Oficer Pokładowy – drugi pilot 1 

Oficer mechanik 1 

Oficer mechanik – drugi inżynier 1 

Starszy marynarz 2 

Marynarz 2 

Pomocnik motorzysty okrętowego 1 

Kucharz 1 

Kierownik ładunku (Supercargo) 1 

Wezwanie pomocy i ratunek 

Kapitan statku ILHA da MADEIRA poinformował pilota portu Leixões, że widzi ofiarę, 

a następnie poinformował Agenta statku o zdarzeniu. Agent powiadomił Centrum 

Bezpieczeństwa portu Leixões oraz Centrum Operacji Morskich, które z kolei 

zaalarmowały Lokalną Komendę Policji Morskiej z Leixões. Lokalna Komenda Policji 

Morskiej z Leixões, gdy dowiedziała się o zdarzeniu, wysłała na miejsce łódź motorową 

APÚLIA. Powiadomiono również PIRM (ratowników medycznych). Z pomocą przybyła też 

łódź motorowa pilotów z portu Leixões oraz załoga statku ILHA da MADEIRA. 
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Warunki pogodowe i morskie 

Stan morza Wysokość fali (0,0 – 0,1 metra) 

Siła wiatru (w skali Beauforta) Łagodny (7-10 węzłów) 

Warunki meteorologiczne Zachmurzenie lub przejaśnienia 

Warunki świetlne Zmierzch 

Widoczność Dobra (od 5 do 25 mil morskich) 
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Zakres dochodzenia 

GAMA został powiadomiony o zdarzeniu 3 października 2021 r. Po 
wstępnej ocenie zdarzenie zostało sklasyfikowane jako Bardzo Poważny 
Wypadek Morski. Następnie dyrektor GAMA wszczął dochodzenie 
w sprawie bezpieczeństwa na morzu na zasadach określonych w ustawie 
nr 18/2012 z 7 maja.   
W związku z pandemią COVID-19 w 2021 r. informacje i wywiady były 
zbierane zdalnie i przy współpracy różnych zaangażowanych podmiotów.  
Po zebraniu informacji i ich przeanalizowaniu uznano, że należy zbadać: 
i)  przyczyny wypadnięcia członka załogi za burtę; 
ii)  powód, dla którego konsekwencje wypadnięcia za burtę były aż tak 

poważne.  

Zaginięcie 

Starszy marynarz był widziany po raz ostatni, kiedy kończył mocowanie kontenera, sam, 

bez kamizelki ratunkowej i bez uprzęży, w miejscu i w warunkach (wieczornych) 

wskazanych na poniższym zdjęciu.  

    

Ilustracja 5 – Miejsce, gdzie Starszy marynarz był widziany po raz ostatni. 
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Przechowywanie i utrzymanie sprzętu i materiałów mocujących 

Kontenerowiec, jak każdy inny statek podczas żeglugi, podlega sześciu naprężeniom, jak 

pokazano na poniższym rysunku. 

 

Ilustracja 6 – Naprężenia, jakim poddawany jest statek podczas żeglugi. 

 

Aby zapobiec przemieszczaniu się kontenerów z ładunkiem na pokładzie i nad nim oraz, 

aby kontenery nie spadły, używane są specjalne narzędzia do ich mocowania, jak 

pokazano na poniższym rysunku.  
 

 

Ilustracja 7 – Narzędzia do zabezpieczania kontenerów: napinacze i pręty. 
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Po zamocowaniu kontenerów, operacja mocowania pojazdów jest przeprowadzana 

wspólnie przez cały załogę pokładową.  

 

 

Ilustracja 8 – Moment, w którym członek załogi, który wypadł za burtę, jest wyciągany 

z wody, martwy, przez załogę łodzi APÚLIA Lokalnej Komendy Policji Morskiej z Leixões.  

Postrzeganie zdarzenia przez załogę 

Załoga pokładowa ma podzielony zakres zadań przy końcowym zabezpieczeniu ładunku. 

Dwóch członków załogi (Starszy marynarz i Marynarz) mocują kontenery na rufie, 

podczas gdy dwóch członków załogi na śródokręciu (Kierownik ładunku i Marynarz) 

mocują pojazdy. Załoga na mostku wraz z kapitanem przygotowywała statek do wyjścia, 

na pokład wchodził wtedy pilot, który odprowadzany był do mostka przez jednego 

z marynarzy. Załoga maszynowni przygotowywała statek do opuszczenia portu Leixões. 

Moment wypadania członka załogi za burtę nie został zauważony ani usłyszany przez 

żadnego z pozostałych członków załogi.  

 

 

 

Ilustracja 9 – Przykład mocowania ładunku na pokładzie statku widziany z brzegu morza. 

  



 

15 

 

 

WNIOSKI 
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Wnioski po przeprowadzonym dochodzeniu dotyczące bezpieczeństwa na 
morzu 

Reagowanie w momencie, gdy coś się dzieje pociąga za sobą odpowiednie 

monitorowanie i reakcje. Monitorowanie służy ustaleniu, czy istnieje potrzebna 

jakiejkolwiek reakcji lub interwencji, co w konsekwencji oznacza właściwe reagowanie 

lub interwencję.  

Na podstawie analizy zebranych informacji można stwierdzić, że załoga statku ILHA da 

MADEIRA działała zgodnie ze sposobem, w jaki normalnie realizuje się zadania, to znaczy 

dzieli się je pomiędzy członków załogi pokładowej.  

Na chwilę przed zdarzeniem, tj. wypadnięciem członka załogi za burtę, pięć osób 

tworzących załogę pokładową zostało podzielonych na dwie dwuosobowe ekipy, a piąty 

członek załogi towarzyszył pilotowi w drodze na mostek. 

Taki podział zespołu pokładowego skutkował i) brakiem monitorowania zadań 

wykonywanych przez drugiego członka zespołu oraz ii) realną niemożnością reagowania. 

W praktyce oznacza to, że jeden członek załogi został sam, aby przymocować kontener, 

blisko morza, bez środków ochrony indywidualnej i bez zastosowania dodatkowych 

środków bezpieczeństwa.  

Konsekwencje wypadnięcia za burtę mogły nie być tak poważne, gdyby członek załogi 

miał na sobie samopompującą kamizelkę, która umożliwiłaby unoszenie się na wodzie 

w przypadku utraty przytomności przez osobę poszkodowaną oraz jeśli obok platformy 

do mocowania znajdowałyby się barierki ochronne, a sama platforma była lepiej 

zamontowana, jak pokazano na poniższym obrazku.  

     

Ilustracja 10 – Przykład barierki ochronnej zamontowanej od strony morza/nabrzeża 

podczas mocowania.  
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Biorąc pod uwagę następujące okoliczności: 

•  brak nagrań z monitoringu CCTV z portu Leixões, od strony wody na burtę 

statku ILHA da MADEIRA; 

•  raport z sekcji zwłok ofiary nie został jeszcze ukończony w momencie 

zatwierdzenia niniejszego raportu z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa 

na morzu; 

•  wypadnięcie za burtę członka załogi statku ILHA da MADEIRA nie było 

widziane ani słyszane przez żadnego z pozostałych członków załogi ani przez 

załogi statków znajdujących się w pobliżu; 

•  w wodzie nie zaobserwowano ani nie słyszano żadnej aktywności, tj. członka 

załogi wołającego o pomoc; 

•  ofiara została znaleziona unosząca się w pozycji leżącej na plecach, bez 

kamizelki ratunkowej i bez uprzęży; 

Dlatego nie jesteśmy w stanie potwierdzić: 

1.  czy ofiara wypadła za burtę przytomna czy nieprzytomna; 

2.  co było przyczyną utraty równowagi – członek załogi stał i przesuwał żelazne 

pręty mocujące, jak pokazano na ilustracji 9. 

Stwierdzono, że możliwe jest polepszenie wydajności zespołów pokładowych 

odpowiedzialnych za mocowanie i zabezpieczenie kontenerów, jeżeli lepiej wyjaśni się 

niejasności między wyobrażonym wykonaniem pracy a jej faktycznym wykonaniem. 

Konieczność podziału załogi pokładowej na zespoły dwuosobowe z pozostawieniem 

jednego członka załogi bez nadzoru i bez dodatkowych zabezpieczeń była decyzją 

Organizacji.  

Inną możliwą decyzją Organizacji byłoby skorzystanie z zewnętrznych zespołów do 

zabezpieczenia kontenerów lub zapewnienie instalacji dodatkowych środków 

bezpieczeństwa dla członków załogi wykonujących zadania w pobliżu morza , 

a mianowicie: 

i)  umieszczenie barier bezpieczeństwa, 

ii)  obowiązek używania samopompujących się kamizelek ratunkowych 

umożliwiających unoszenie się na wodzie w przypadku, gdy ofiara jest 

nieprzytomna, 

iii)  łączność/nadzór pierwszego oficera wachtowego na mostku statku za 

pomocą przenośnego radia VHF.



 

 

 

 

ZALECENIA 
DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 
I LEKCJE NA 
PRZYSZŁOŚĆ 
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Po analizie zebranych informacji i zakończeniu dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa 

na morzu, GAMA wydaje następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa skierowane 

do armatora statku ILHA da MADEIRA: 

• SR01/2021-208 

Wyposażyć członków załogi, którzy wykonują mocowanie ładunku od strony 

morza/nabrzeża, w kamizelki samopompujące, które gwarantują prawidłowe 

unoszenie się ofiary w stanie nieprzytomnym na wodzie. 

• SR02/2021-208 

Zainstalować barierki ochronne na platformach mocujących od strony 

morza/nabrzeża. 

• SR03/2021-208 

Przeprowadzać szkolenia załogi w zakresie zagrożeń i ryzyka związanego 

z mocowaniem ładunku, wskazując na i) dobrą stan fizyczny, bez oznak 

zmęczenia lub choroby, ii) prawidłowe techniki posługiwania się narzędziami 

mocującymi oraz iii) wyposażenie bezpieczeństwa zainstalowane na pokładzie 

w celu zabezpieczenia ładunku i środków ochrony indywidualnej. 

• SR04/2021-208 

Zadbać o pomalowanie platform do mocowania kolorem kontrastującym, 

o przylegającą podłogę platform i ich wystarczającą szerokość, aby można był 

przenosić/podnosić i instalować na nich sprzęt do mocowania. 

Uwaga: Proponowane zalecenia bezpieczeństwa zostały zaakceptowane przez podmiot, 

do którego są kierowane. 

Lekcje na przyszłość 

Kierownictwo/organizacja jest odpowiedzialna za ustanowienie wytycznych, które mają 

określać sposób realizacji procedur na pokładzie. Personel operacyjny jest 

odpowiedzialny za realizację procedur. 

Lepsze połączenie między kierownictwem/organizacją a personelem operacyjnym 

pozwoli zidentyfikować możliwe usprawnienia w decyzjach organizacji, przyczyniając się 

do udoskonalenia procedur, a w konsekwencji do zminimalizowania negatywnych 

skutków przyszłych zdarzeń. 

Uwaga dotycząca treści niniejszego raportu z badania bezpieczeństwa na morzu: 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa nie mogą w żadnych okolicznościach stwarzać 

domniemania odpowiedzialności lub winy, a niniejszy raport bezpieczeństwa na 

morzu nie został sporządzony pod względem treści i stylu z zamiarem wykorzystania 
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w postępowaniu sądowym (zgodnie z Aneksem II do ustawy nr 18/2012 z dnia 7 maja, 

który transponuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2009/18/WE z dnia 23 kwietnia, która ustanawia 

podstawowe zasady badania wypadków w sektorze transportu morskiego oraz zmienia 

Dyrektywę Rady nr 1999/35/WE z dnia 29 kwietnia, zmienioną Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego nr 2002/59/WE z dnia 27 czerwca). 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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Dane statku 

Nazwa ILHA DA MADEIRA 

Typ statku Kontenerowiec 

Rok produkcji 2007 

Materiał kadłuba Stal 

Rejestr portowy Zona Franca da Madeira 

Numer IMO 9341976 

Znak wywoławczy CQAX7 

MMSI 255806305 

Długość całkowita 129,56 

Długość między pionami rufowym 
i dziobowym 

121,24 m 

Szerokość całkowita 20,6 m 

Pojemność brutto (GT) 7545 

Załoga pokładowa 12 

Liczba narodowości na pokładzie 6 

Załoga wymieniona w certyfikacie 
minimalnej obsady 
bezpieczeństwa 

11 

Moc silnika i producent 720 Kw_ Caterpillar Motoren GmbH 

Dane zdarzenia 

Data i godzina 02.10.2021 r., godz. 19:55 

Pozycja, długość i szerokość 
geograficzna 

Statek zacumowany lewą burtą 
w Kontenerowym Terminalu Północnym 
w porcie Leixões 

Rodzaj zdarzenia Wypadek z udziałem człowieka – wypadnięcie do 
wody 

Klasyfikacja zdarzenia i kategoria 
wypadku 

Bardzo poważny wypadek na morzu 

Konsekwencje Wypadek śmiertelny – ofiara narodowości 
polskiej 

Przyczyna wpadnięcia do morza Nieznana 

Dane ofiary 

Funkcja na pokładzie Starszy marynarz 

Czynność wykonywana 
w momencie wypadku 

W momencie, kiedy był widziany po raz ostatni, 
mocował kontener 

Narodowość Polska 

Przyczyna śmierci Oczekiwanie na wyniki sekcji zwłok 
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Dane rejsu 

Port wyjścia, data i godzina Port w Lizbonie, 01.10.2021 r., godz. 00:05 

Port wejścia, data i godzina Port Leixões, 02.10.2021 r., godz. 09:15 

Warunki pogodowe 

Stan morza: Wysokość fal (0-0,1 m) 

Siła wiatru (skala Beauforta): Łagodny (7 – 10) węzłów (4 – 5) m/s 

Widoczność: Przejaśnienia lub zachmurzenie 

Warunki świetlne: Zmrok 

Warunki meteorologiczne: Deszcz 

Zastosowane środki ratownicze 

Koło ratunkowe z liną, ze statku 

Liny ze statku 

Łódź motorowa pilotów z portu Leixões 

Łódź motorowa APÚLIA z Lokalnej Komendy Policji Morskiej 
z Leixões 

Państwowy Instytut Ratownictwa Medycznego (PIRM) 

 


