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Badanie bardzo poważnego wypadku jachtu Yachting 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 19 lutego 2022 r. dziewięcioosobowa załoga przejęła jacht żaglowy „Yachting”, który 

został przekazany od armatora dla czarterującego na przystani Cesarskiej w Gdańsku. Bosman 

jachtu dokonał przekazania i udzielił instruktażu załodze, odnośnie wyposażenia jachtu wg listy 

odbiorczo - kontrolnej. W dniu 20 lutego 2022 r. o godz. 11:001 „Yachting”  

z dziewięcioosobową załogą wypłynął w rejs do Karlskrony (Szwecja) z przystani Cesarskiej 

w Gdańsku. Ze względu na pogarszającą się pogodę na Bałtyku Południowym jacht w dniu 

20 lutego 2022 r. o godz. 22:00 zawinął do portu we Władysławowie, aby przeczekać złe 

warunki pogodowe. Po ich poprawie w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 13:40 jacht wypłynął  

w rejs do Karlskrony (Szwecja). W dniu 23 lutego 2022 r. przed godz. 10:00 nastąpiła zmiana 

wachtowych. Obejmujący wachtę uzgodnił z kapitanem, że ze względu na bardzo złe warunki 

hydrometeorologiczne, bardzo silne porywy wiatru, bardzo duże falowanie i kołysanie jachtu 

podróż będzie kontynuowana przy wykorzystaniu silnika jachtu. Żeglarz który zakończył 

wachtę na pokładzie, podczas przechodzenia z kokpitu na nadbudówkę do miejsca zwijania 

grota, w momencie dużego falowania i przechyłów jachtu, stracił równowagę, przewrócił się, 

a następnie spadł na półpokład i odbijając się od niego około godz. 10:10 wypadł za burtę. 

Kapitan około 10:18 przekazała komunikat głosowy na kanale 16 radiotelefonu VHF 

informując o człowieku za burtą (MOB2). Akcja ratownicza wyciągnięcia członka załogi  

z wody przez załogę jachtu okazała się nieskuteczna.  

W wyniku prowadzonych manewrów na skutek wkręcenia się liny i zablokowania śruby 

napędowej został unieruchomiony silnik stanowiący napęd pomocniczy jachtu. Do akcji 

ratowniczej wyruszyły szwedzkie i polskie służby SAR, samolot i śmigłowce. Kapitan jachtu 

wraz z załogą podjęli decyzję powrotu do portu we Władysławowie. Przez pewien czas 

żeglowano przy wykorzystaniu zrefowanego foka. Ze względu na uszkodzony i porwany  żagiel 

genua, unieruchomiony napęd pomocniczy jachtu spowodowany wkręceniem się liny w śrubę 

napędową i wyczerpanie załogi chorobą morską, a także zły stan psychiczny, w dniu 24 lutego 

2022 r. około godz. 03:32 załoga jachtu drogą radiową zgłosiła problem z bezpiecznym 

powrotem i wezwała pomoc w celu przeholowania jachtu do portu. 

                                                 
1 Czasy w raporcie, jeśli nie oznaczono inaczej, są w czasie lokalnym CET (CET= UTC + 1h). 
2 (MOB) - Man Overboard - Człowiek za burtą 
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Do akcji ratowniczej wysłano statek ratowniczy „Sztorm”, który po dopłynięciu do jachtu podał 

hol i przeholował jednostkę na redę portu we Władysławowie, a następnie przekazał hol na 

jednostkę ratowniczą „Bryza”, która wprowadziła jacht do portu.  

W porcie we Władysławowie jacht poddany został inspekcji podwodnej przez nurka celem 

usunięcia wkręconej liny ze śruby napędowej jachtu. Jacht został doposażony w koła 

ratunkowe, użyte przez załogę w akcji ratowniczej MOB. Dodatkowo jacht doposażono  

w tratwę ratunkową, której brak zauważyła załoga przed wypadnięciem członka załogi za burtę. 

 

2. Informacje ogólne 

 Dane jachtu  

Nazwa jachtu: Yachting 

Bandera: polska 

Armator:      OK Events Kasper Orkisz - Warszawa 

Nadzór techniczny:     Polski Związek Żeglarski 

Typ jachtu: Delphia 47, jacht żaglowy komercyjny  

z pomocniczym napędem mechanicznym 

Sygnał rozpoznawczy: SPG 4062 

Rok budowy:      2014 

Powierzchnia i rodzaj ożaglowania: żagle o powierzchni 92.5 m², slup 

bermudzki 

Moc napędu pomocniczego:  55 kW silnik wysokoprężny Volvo Penta 

Długość całkowita:     14.06 m     

Szerokość:      4.48 m 

Materiał, z jakiego zbudowany był kadłub:  laminat poliestrowo-szklany 

Minimalna obsada załogowa:    2 osoby 

Maksymalna obsada załogowa    12 osób 
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Zdjęcie 1. Jacht żaglowy „Yachting” w porcie Władysławowo 

 Informacje o podróży jachtu  

Porty zawinięcia w czasie podróży:   Gdańsk, Władysławowo 

Port przeznaczenia:     Karlskrona (Szwecja) 

Rodzaj żeglugi: żegluga  pełnomorska ograniczona do  

200 Mm od miejsca schronienia przy sile 

wiatru do 8° B i stanie morza bez 

ograniczeń,  

Informacje o załodze:     9 osób narodowości polskiej 
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 Informacje o wypadku  

Rodzaj wypadku:     poważny wypadek 

Data i czas zdarzenia: 23 lutego 2022 r. godz. 10:10 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia φ = 55° 55,4´ N    λ = 017° 35, 0´ E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Morze Bałtyckie, 130 Mm. na północ od 

portu Władysławowo 

Charakter akwenu:      wody międzynarodowe 

Pogoda w trakcie zdarzenia:  wiatr 7°B, stan morza 4  

Udział czynnika ludzkiego: załoga jachtu 

Skutki zdarzenia dla ludzi: jedna osoba wypadła za burtę, podjęta  

z wody przez jednostkę szwedzkiego SAR 

w stanie głębokiej hipotermii, 

Skutki zdarzenia dla jachtu:  jacht nie doznał uszkodzeń, nastąpiła utrata 

napędu pomocniczego na skutek 

nawinięcia się liny na śrubę napędową  

w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej 

MOB przez załogę jachtu.  

 Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podmioty zaangażowane:  

Morskie centra ratownictwa morskiego ze Szwecji, Polski, oraz Rosji. W przekazywaniu 

informacji brał udział operator z polskiej platformy wiertniczej „Petro Giant”. 

Użyte środki:  

Samolot KBV 503 oraz śmigłowiec Life Guard 004 szwedzkiego ratownictwa morskiego, 

śmigłowiec polskiego ratownictwa morskiego 906, a w późniejszej akcji holowniczej 

uczestniczyły statki ratownicze SAR „ Sztorm” oraz „Bryza”. W rejon wypadku skierowano 

statki handlowe znajdujące się w pobliżu; „Wilson Cadis”, „Vielikiy Novogrod”, „DC Orisant”.  

 

 

 



  RAPORT KOŃCOWY 013/22 

 

www.pkbwm.gov.pl 
 

6 

6 

Podjęte działania:  

Prowadzenie poszukiwań rozbitka w wodzie, ewentualna pomoc załodze jachtu, jeśli byłaby 

tego potrzeba. 

Osiągnięte wyniki:  

Nieprzytomny rozbitek został odnaleziony przez szwedzki samolot KBV 503, podniesiony  

z wody przez śmigłowiec szwedzki Life Guard 004 i przetransportowany do szpitala  

w Karlskronie. 

Po zakończeniu akcji ratowniczej jednostki biorące w niej udział zostały odwołane z akcji. Jacht 

kontynuował podróż powrotną do portu we Władysławowie do chwili wyczerpania sił 

fizycznych i psychicznych załogi i wezwania pomocy. W akcji holowania jachtu oraz 

wprowadzenia go do portu we Władysławowie uczestniczyły statki SAR „Sztorm” oraz 

„Bryza”. 

3. Opis okoliczności wypadku 

Grupa 9 żeglarzy wynajęła jacht żaglowy „Yachting” (Delphia 47) aby wypłynąć w zimowy 

rejs turystyczny po wodach Morza Bałtyckiego na trasie Gdańsk – Karlskrona. Zgodnie  

z zapisami w Dzienniku Jachtowym, jacht wypłynął z Przystani Cesarskiej w Gdańsku  

w niedzielę dnia 20 lutego 2022 r. o godz. 11:00. W związku ze sztormowymi warunkami 

pogodowymi kapitan jachtu zadecydowała o zawinięciu do portu we Władysławowie w celu 

przeczekania okresu sztormowego. We Władysławowie jacht zacumował o godz. 20:00. 

Kolejny dzień trwał postój w porcie w oczekiwaniu na zmianę warunków pogodowych. Po 

sprawdzeniu przez kapitana jachtu prognozowanych warunków pogodowych przy 

wykorzystaniu aplikacji pogodowej Windy w dalszy rejs wyruszono z portu we 

Władysławowie we wtorek 22 lutego o godz. 14:00. W Dzienniku Jachtowym odnotowano stan 

morza 5, siła wiatru 5°B, widoczność dobra, ciśnienie atmosferyczne 1012 hPa, nie 

odnotowano ostrzeżeń o pogorszeniu pogody. Zgodnie z zapisami w Dzienniku Jachtowym do 

dnia 23 lutego 2022 r do godzin porannych warunki pogodowe były zmienne – stan morza  

3-4, siła wiatru 3-6°B. Po godzinie 09:00 wiatr zaczął przybierać na sile. W Dzienniku 

Jachtowym zapisano 7°B, a falowanie stało się bardzo uciążliwe dla załogi. Objawy choroby 

morskiej nasiliły się u części załogi jachtu w stopniu uniemożliwiającym jakąkolwiek 

aktywność. Po konsultacji z wachtowym, kapitan jachtu zadecydowała o opuszczeniu żagli  
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i kontynuowaniu dalszej podróży przy wykorzystaniu silnika jachtu. W związku z tym 

szykowała się do wyjścia na pokład, aby nadzorować opuszczanie żagli. W tym samym czasie 

nastąpiła zmiana wachty, a załoga zauważyła brak tratwy ratunkowej umieszczonej na rufie 

jachtu. Bez porozumienia z kapitan jachtu z kokpitu na pokład wyszedł jeden z członków 

załogi, który przesuwając się po pokładzie na siedząco i przepinając naprzemiennie 2 liny 

asekuracyjne umocowane do kamizelki ratunkowej pneumatycznej, starał się dotrzeć do masztu 

aby zwinąć żagiel grota, który nie miał kontrafału3. Przy silnym wietrze ślizgacze żagla bardzo 

powoli przesuwały się w dół masztu opóźniając całkowite ułożenie się żagla na bomie. 

Ponieważ na jachcie nie rozciągnięto lajfliny4 wzdłuż pokładu, konieczne było przepinanie lin 

asekuracyjnych do sztormrelingu5 i do stałych elementów jachtu będących w zasięgu rąk.  

W tym samym czasie wyluzowały się całkowicie oba szoty foka i wysunęły się z bloczków 

szotowych ze względu na brak zabezpieczenia przed ich wysunięciem. Luźny żagiel foka 

utrudniał późniejsze manewry. W chwili uruchomienia silnika jachtu i ustawieniu jachtu 

dziobem do wiatru aby umożliwić opuszczenie żagli, kołysanie i wstrząsy kadłuba pracującego 

na fali stały się bardzo głębokie i silne powodując utrudnienia w poruszaniu się na jachcie. Do 

pomocy członkowi załogi, który dotarł do masztu, ale jak twierdził, zabezpieczony linami 

asekuracyjnymi nie mógł sięgnąć do żagla, podszedł kolejny członek załogi, który pomimo 

tego, że tak jak reszta załogi miał założoną kamizelkę ratowniczą z przymocowanymi linami 

asekuracyjnymi stanął na pokładzie bez zabezpieczenia się6 z zamiarem ułożenia żagla na 

bomie.  

 

                                                 
3 Kontrafał to lina służąca do opuszczania ruchomych elementów ożaglowania. Jest liną o działaniu przeciwnym 

do fału. 
4 Lajflina (lina bezpieczeństwa) – liny stalowe lub wykonane z innych mocnych włókien rozpinane pomiędzy 

dziobem, a kokpitem najlepiej z obu burt. Służą do wszeklowania karabińczyków lin bezpieczeństwa, co 

zabezpiecza przemieszczanie się (przesuwanie się na siedząco) żeglarzy po pokładzie bez konieczności 

przepinania się do innych części stałych jachtu. Lina bezpieczeństwa nie należy do wyposażenia wymaganego 

przepisami na jachcie. Wielu żeglarzy ma zastrzeżenia związane z wykorzystanie liny bezpieczeństwa w praktyce. 
5 Sztormreling – barierka zamocowana dookoła jachtu. Najczęściej jest to lina stalowa biegnąca przez metalowe 

słupki z otworami. 
6 Jest kilka miejsc wokół masztu w które można było się wpiąć bez ograniczenia dostępu do pracy przy maszcie  

i bomie. 
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Zdjęcie 2. Miejsce żeglarza przed wypadnięciem za burtę 

 

Na skutek uderzenia fali w kadłub jachtu i jego podbicia, stracił równowagę, upadł na pokład 

nadbudówki, następnie spadł na półpokład uderzając o niego, a dalej uderzył w sztormreling, 

który pod naporem jego ciała rozpiął się. W konsekwencji członek załogi o godz. 10:10 wypadł 

za burtę. Wachtowy który widział moment wypadnięcia członka załogi ogłosił alarm 

„Człowiek za burtą”. Zaskoczony sytuacją z pewnym opóźnieniem wyrzucił koło ratunkowe  

z tyczką w kierunku człowieka za burtą, ale znalazło się ono zbyt daleko od osoby będącej  

w wodzie, aby mogła do niego dopłynąć. Członek załogi, który wypadł za burtę miał na sobie 

kombinezon i pneumatyczną kamizelkę, co zapewniało mu pływalność. Kamizelka wypełniła 

się powietrzem w chwili wpadnięcia żeglarza do wody. Ponieważ utrzymywał się on na 

powierzchni wody, sterujący jachtem wyznaczył osobę mającą obserwować kolegę będącego 

w wodzie. Załoga przygotowała kolejne koło ratunkowe dowiązując do niego dwie kolejne liny 

cumownicze, a sternik zaczął manewrować jachtem opływając dookoła będącego w wodzie 

żeglarza w nadziei, że uchwyci się on liny i przemieści do koła ratunkowego. W tym samym 

czasie, o godz. 10:18 kapitan jachtu zadecydowała o wysłaniu sygnału wzywania pomocy  

i przekazaniu informacji o wypadnięciu człowieka za burtę. Wezwanie zostało odebrane przez 

operatora polskiej platformy wiertniczej „Petro Giant” stojącej ok. 38 Mm na południe od 
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jachtu oraz przez Szwedzkie Centrum Ratownictwa Morskiego (SSR). Przekazane dalej 

wezwanie przez operatora wieży wiertniczej „Petro Giant” dotarło do operatorów GMDSS 

Polish Rescue Radio7, a dalej do Morskiego Centrum Ratownictwa Morskiego, a także do 

Centrum Ratownictwa Morskiego w Kaliningradzie. W czasie gdy kapitan jachtu sprawdzała 

pozycję jachtu i przekazywała informacje o sytuacji, załoga starała się podjąć z wody będącego 

za burtą kolegę. Przy kolejnym okrążeniu będący w wodzie chwycił linę na końcu której było 

koło ratunkowe, ale zbyt duża szybkość jachtu uniemożliwiła mu jej utrzymanie. Dalsze 

manewry spowodowały, że będący w wodzie żeglarz znalazł się blisko rufy jachtu, wtedy jeden 

z członków załogi po wyjściu na drabinkę na rufie i wcześniejszym zabezpieczeniu się linami 

asekuracyjnymi dosięgnął ręką do jego kamizelki ratunkowej. W tym momencie żeglarz będący 

w wodzie stracił przytomność, a luźna kamizelka ratunkowa bez pasa krokowego zsunęła się  

z niego. Starający się dosięgnąć go kolega nie był w stanie chwycić za kombinezon 

odpływającego, ponieważ osłabiony chorobą morską, przemoczony na skutek uderzeń fali sam 

potrzebował pomocy kolegów aby wydostać się na pokład. W następstwie prowadzonych 

manewrów i prób wyhamowania ruchu jachtu poprzez pracę silnika na biegu wstecznym, lina 

cumownicza do której dowiązane było koło ratunkowe wkręciła się w śrubę i jacht pozbawiony 

został napędu pomocniczego. 

 

Zdjęcie 3. Lina cumownicza nawinięta na wał napędowy śruby 

                                                 
7 Polish Rescue Radio stacja brzegowa, która od 1 stycznia 2020 r. przejęła funkcje i obowiązki dawnej stacji 

brzegowej „Witowo Radio”, stacja prowadzi całodobowy nasłuch w ramach Światowego Systemu Łączności 

Alarmowej i Bezpieczeństwa w polskim obszarze odpowiedzialności za akcje ratownicze. 

 



  RAPORT KOŃCOWY 013/22 

 

www.pkbwm.gov.pl 
 

10 

10 

Wyczerpanie załogi, stan morza i siła wiatru nie pozwalała na manewrowanie jachtem na 

żaglach. Odległość pomiędzy będącym w wodzie rozbitkiem oraz dryfującym jachtem 

zwiększała się i po pewnym czasie na jachcie utracono z nim kontakt wzrokowy. 

W czasie akcji ratowniczej kapitan jachtu na bieżąco informowała o sytuacji na jachcie dobrze 

słyszalnego operatora z wieży wiertniczej „Petro Giant” oraz operatora GMDSS Polish Rescue 

Radio. Informacje te przekazywane były do Szwedzkiego Centrum Ratownictwa (SSR). 

Po przekazaniu informacji o aktualnej pozycji jachtu ustalono, że znajduje się on w strefie 

działania Szwedzkiego Centrum Ratownictwa Morskiego8, ale w pobliżu strefy rosyjskiej  

i polskiej. 

 

Rys. 1 – Orientacyjne położenie stref poszukiwań i ratownictwa na Morzu Bałtyckim. 

Czerwonym punktem oznaczono przybliżoną pozycję jachtu „Yachting” w chwili zgłoszenia 

wypadnięcia członka załogi za burtę 

 

Szwedzkie Centrum Ratownictwa o godz. 10:26 dało polecenie wylotu śmigłowca do akcji z 

bazy w Kristianstad. W tym samym czasie powiadomiło Centrum Ratownictwa w 

Kaliningradzie o zdarzeniu. W odpowiedzi usłyszało, że stacja nie odnotowała żadnego 

wezwania pomocy i nie mają żadnych jednostek, które mogliby natychmiast wysłać w rejon 

wypadku. O godz. 10:28 Polskie Centrum Ratownictwa Morskiego (MRCK) powiadomiło 

Szwedzkie Centrum Ratownictwa (SSR), że do akcji ratowniczej wysłany zostanie z Polski 

śmigłowiec.  

                                                 
8 Wedle wstępnych ustaleń Szwedzkiego Centrum Ratownictwa przyjęto, że jacht znajduje się w rejonie 

Rosyjskiej Strefy Poszukiwań i Ratownictwa (SRR). 
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O godz. 10:31 SSR przekazało informację, że szwedzki śmigłowiec powinien znaleźć się  

w rejonie wypadku za ok. 1 godzinę. 

O godz. 10:34 MRCK powiadomiło, że śmigłowiec z Polski jest w drodze, ale ze względu na 

bardzo trudne warunki pogodowe nie wiadomo ile czasu będzie mógł spędzić w rejonie 

wypadku.  

O godz. 10:38 SSR przekazało informację, że w rejonie zdarzenia występuje wysokie (3 m ) 

falowanie. W tym samym czasie do akcji skierowany zostaje szwedzki samolot ratowniczy. 

O godz. 10:43 kapitan jachtu podała aktualną pozycję i potwierdziła, że załoga nie ma już 

kontaktu wzrokowego z osobą w wodzie. Ta informacja przekazana została przez SSR do 

MRCK w Kaliningradzie, ale nie uzyskano potwierdzenia otrzymania informacji. 

O godz. 10:50 MRCK Gdynia poprosiła statki „Wilson Cadis”, „Vielikiy Nowogrod” oraz  

„DC Orisant” znajdujące się w pobliżu miejsca wypadku o skierowania się na pozycję na której 

za burtę wypadł członek załogi jachtu. Statek „Wilson Cadis” będący najbliżej jachtu, 

zaproponował przyjęcie załogi jachtu na pokład statku. Załoga jachtu przekazała informacje, 

że nie potrzebuje aktualnie pomocy i będzie dalej żeglować. Szwedzcy ratownicy mieli 

wątpliwości czy w tych warunkach pogodowych załoga jachtu będzie w stanie kontynuować 

podróż i nie będzie potrzebowała pomocy. Warunki pogodowe zarejestrowane o godz. 10:50 

na platformie wiertniczej „Petro Giant” zostały przekazane na kanale 16 VHF: „wiatr  

z kierunku 287°, siła 45 w (9°B) , fala min. 2,5 m a maks. 4,5 m”. 

O godz. 11:10 na pytanie o sytuację na jachcie kapitan potwierdziła, że załoga kontroluje 

sytuacje, nie będzie się ewakuować i udaje się do portu schronienia, gdzie będzie można 

dokonać naprawy napędu jednostki. 

O godz. 11:32 załoga szwedzkiego samolotu ratowniczego poinformowała o odnalezieniu 

kamizelki ratowniczej, a minutę później o odnalezieniu człowieka i przekazała dokładną 

pozycję. 

O godz. 11:40 ratownik ze szwedzkiego śmigłowca ratowniczego podjął z wody członka załogi 

jachtu „Yachting” będącego w stanie głębokiej hipotermii9. 

                                                 
9 Wychłodzenie organizmu. Człowiek zanurzony w wodzie traci ciepło około 25 razy szybciej ciepło niż na 

powietrzu w tej samej temperaturze. Czas jaki człowiek może przetrwać w zimnej wodzie, zależy między innymi 

od takich czynników jak; stan zdrowia, waga, wiek, ubranie, stan psychiczny. Jednak głównym czynnikiem jest 

temperatura wody. Im niższa, tym miej czasu na wyratowanie człowieka. 
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Na rysunku nr 2 na zapis śladu ruchu wyznaczonego odebranymi sygnałami AIS10 (w systemie 

VesselFinder11) naniesiono pozycję:  

1. - pozycję jachtu w chwili zgłoszenie Mayday - φ =  55°55,348 N    λ = 017°35, 000 E 

2. – pozycję odnalezienia żeglarza -  φ  =  55°54,508 N …. λ = 017°36,046, E 

3. – pozycję jachtu w chwili odnalezienia żeglarza - φ =  55°52,670 N λ = 017°33,380 E 

 

Rys. 2 – Wycinek zapisu ruchu jachtu w czasie akcji ratowniczej  

O godz. 11:50 odwołano prowadzoną akcję ratowniczą.  

O godz. 12:20 przekazano nieprzytomnego członka załogi jachtu w ręce personelu szpitala  

w Karlskronie. 

Załoga jachtu kontynuowała żeglugę w kierunku Władysławowa przy wykorzystaniu jedynie 

zrefowanego foka. Brak blokady szotów foka przed wysunięciem się z bloczków szotowych  

w czasie zmiany halsów powodował konieczność kilkakrotnego przejścia wachtowego na dziób 

                                                 
10 AIS – (Automatic Identification System) – system automatycznej identyfikacji statków. 
11 Aplikacja stworzona i obsługiwana przez firmę Astra Paging Ltd. (Bułgaria). Śledzenie statków obejmuje cały 

świat. 
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jachtu w warunkach sztormowej pogody w celu jego ponownego prawidłowego ułożenia  

i ustawienia żagla. Było to szczególnie trudne i ryzykowne w godzinach nocnych. 

Około godz. 03:30 w dniu 24 lutego 2022 r. przy kolejnej utracie kontroli nad szotami foka, 

wachtowy powiadomił kapitan jachtu, że uważa dalsze wychodzenie na dziób jachtu aby złapać 

i ułożyć ponownie szoty foka za zbyt niebezpieczne biorąc pod uwagę awarię silnika, brak 

środków ratunkowych oraz skrajne wyczerpanie członków załogi.  

O godz. 03:32 pośredniczący w komunikacji z jachtem operator platformy wiertniczej „Petro 

Giant” przekazał informacje do MRCK, że jacht stanął w dryfie i załoga prosi o przeholowanie 

do portu we Władysławowie. Przekazano aktualną pozycję jachtu oraz warunki pogodowe 

odcztane na platformie: „ wiatr SW 16 m/s (7° B), ciśnienie 1015 hPa , widzialność 20 km, stan 

morza 3-4, fale średniej wielkości 1,2 m, maksymalne 2 m”. 

O godz. 04:20 zgłosił się operator z MRCK (RCC) Kaliningrad z pytaniem czy mogą jakoś 

pomóc. Stronie rosyjskiej przekazano informację o tym, że aktualnie żadna pomoc nie jest 

potrzebna.  

O godz. 05:58 do akcji holowania jachtu skierowano początkowo jednostkę ratowniczą  

SAR „Bryza”, ale ze względu na bezpieczeństwo związane z warunkami pogodowymi 

zadecydowano na wysłanie większej jednostki SAR „Sztorm”. Przekazano informację na jacht, 

że jednostka ratownicza dopłynie do jachtu za 2 do 2,5 godz. 

O godz. 08:26 jednostka SAR „Sztorm” dopłynęła do dryfującego jachtu. Podano hol który 

owinięto dookoła jachtu.  

O godz. 08:57 rozpoczęto holowanie z szybkością ok. 2 w12 w związku z trudnymi warunkami 

pogodowymi. 

O godz. 17:40 jacht doholowany został do redy portu we Władysławowie. Do akcji wysłane 

zostały jednostki SAR „Bryza” oraz „R-14”. Z jednostki „R-14” dwóch ratowników przeszło 

na pokład jachtu pomagając załodze w uporządkowaniu splątanych lin oraz w przełożeniu holu 

na jednostkę SAR „Bryza”.  

O godz. 17:53 „Bryza” rozpoczęła holowanie do portu. O godz. 18:44 jacht zacumowany został 

prawą burtą do nabrzeża we Władysławowie. 

 

 

                                                 
12 w – skrót jednostki miary – równy jednej mili morskiej na godzinę (1mila morska = 1,852 km) 
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Zdjęcie 4. Cumowanie jachtu w porcie we Władysławowie po zakończonej akcji holowania. 

 

O godz. 20:34 MRCK Gdynia otrzymała informację ze szpitala w Karlskronie, że udało się 

uratowanemu i podjętemu z wody członkowi załogi jachtu przywrócić podstawowe funkcje 

życiowe, ale nie ma pewności co do prawidłowego funkcjonowania mózgu. 

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

incydentu morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

W ocenie Komisji brak odpowiedniego wyszkolenia żeglarskiego i ograniczona znajomość 

własnych możliwości związanych z żeglowaniem w czasie silnego zimowego sztormu na 

Morzu Bałtyckim doprowadziła do sekwencji zdarzeń zapoczątkowanych wypadnięciem 

członka załogi za burtę i zakończenia rejsu na holu jednostki ratowniczej.  

 Czynniki mechaniczne 

4.1.1. Stan techniczny jachtu i jego wyposażenie w czasie przejmowania przez 

załogę w Przystani Cesarskiej w Gdańsku 

• jacht typu DELPHIA 47 posiada kategorię projektową A zgodnie z wymaganiami 

Dyrektywy 94/25/WE obowiązującej w chwili wprowadzenia jachtu do produkcji. (kategoria 

A dopuszczenie do żeglugi w nieograniczonych warunkach pogodowych), 
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• przegląd techniczny: jacht był poddany przeglądowi technicznemu przez uprawnionego 

rzeczoznawcę PZŻ, w związku z pozytywnym wynikiem przeglądu zostało wydane Orzeczenie 

o zdolności do żeglugi, a następnie na jego podstawie Urząd Morski w Gdyni po 

przeprowadzonej inspekcji bezpieczeństwa wystawił Kartę Bezpieczeństwa Jachtu Morskiego; 

• wyposażenie ratunkowe: pneumatyczne kamizelki ratunkowe13, liny asekuracyjne14, koła 

ratunkowe, tratwa ratunkowa, radiopława pozycyjna EPIRB15, zestaw pirotechniki do 

wzywania pomocy, reflektor radarowy. 

 

Zdjęcie 5. Sposób zamocowania liny asekuracyjnej do uchwytu przy pneumatycznej kamizelce 

ratunkowej 

• jacht nie był wyposażony w linę bezpieczeństwa (lajflinę), a pneumatyczne kamizelki 

ratunkowe nie posiadały pasa krokowego zabezpieczającego przed wysunięciem się osoby  

z kamizelki. 

4.1.2. Stan wyposażenia w czasie żeglugi 

W czasie prowadzonej żeglugi załoga będąc w kokpicie i na pokładzie miała założone 

kamizelki ratunkowe oraz liny asekuracyjne . Jeden z członków załogi miał swoją własną 

kamizelkę ratunkową posiadającą pas krokowy. Członek załogi, który wypadł za burtę ubrany 

był dodatkowo w kombinezon wypornościowy, który był jego własnością. 

                                                 
13 Lalizas – Omega ISO 12402-2 wyposażone w integralne szelki bezpieczeństwa (uprząż) z chwytem 

umożliwiającym przypięcie lin asekuracyjnych (wąsów) 
14 W Karcie Bezpieczeństwa opisane jako pasy bezpieczeństwa. 
15 EPIRB – Emergency Position Indicating Radio Beacon – awaryjna radiopława pozycyjna. 
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Jacht przekazany został przez firmę czarterującą bez właściwie  zamocowanej tratwy 

ratunkowej. Tratwa ratunkowa zamocowana na rufie jachtu przytwierdzona była do podstawy, 

która była trochę większa od skorupy w której znajdowała się tratwa. Z chwilą pojawienia się 

niewielkiego luzu na pasach mocujących na skutek uderzeń fali nastąpiło zwolnienie haka 

odrzutnego. Zgodnie z istniejącym zaleceniem16 pasy trzymające tratwę zamocowane były 

poprzez zwalniak hydrostatyczny, ale przy wykorzystaniu odcinka liny przechodzącej przez 

kauszę zwalniaka przywiązanego „lejcami”, do uchwytu tratwy.  

 

Zdjęcie 6. Sposób zamocowania tratwy ratunkowej do niedopasowanej podstawy. Lina 

operacyjna nie została prawdopodobnie przywiązana do części stałej jachtu 

 Instrukcja mocowania zwalniaka hydrostatycznego zawiera informację, że powinien on być 

zamocowany „szaklą do mocnego punktu pokładu lub podstawy tratwy”. 

                                                 
16 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie, Załącznik nr 1 -Wyposażenie jachtu morskiego o długości 

do 24 m.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/api/isap/deeds/WDU20160001557/text.html#part_2
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/api/isap/deeds/WDU20160001557/text.html#part_2
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/api/isap/deeds/WDU20160001557/text.html#part_3
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/api/isap/deeds/WDU20160001557/text.html#part_3
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Tratwa wypadła za burtę. Prawdopodobnie nie otworzyła się, bo na jachcie nie było odcinka 

liny operacyjnej mającej za zadanie otworzenie tratwy. 

 

Zdjęcie 7. Zdjęcie wykonane po przyholowaniu jachtu do portu we Władysławowie. Widać 

wiszący zwalniak hydrauliczny, a poniżej leżące pasy mocujące tratwę wraz z hakiem 

odrzutnym  

Z wysłuchania załogi wynika, że niedługo przed wypadkiem załoga zauważyła brak tratwy 

ratunkowej. To uniemożliwiło opcję próby ratowania żeglarza, który wypadł za burtę, poprzez 

zwodowanie tratwy ratunkowej w jego pobliżu. 
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Na drugim jachcie typu Delphia 47 oferowanym do czarteru przez firmę Premium Yachting 

zamocowanie tratwy jest prawidłowe. Zarówno podstawa tratwy jak i mocowanie zwalniaka 

wykonane są prawidłowo.  

 

Zdjęcie 8. Podstawa pod tratwę dopasowana jest do wielkości tratwy 

 

 

 

Zdjęcie 9. Prawidłowe zamocowanie zwalniaka hydrostatycznego 
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Kolejnym decydującym o bezpieczeństwie żeglugi problemem były zbyt duże bloczki 

zainstalowane na szynach szotowych w stosunku do grubości lin szotowych. 

 

Zdjęcie 10. Bloczek szotowy foka na lewej burcie 

 Pomimo zawiązanych węzłów ósemkowych końce szotów przesuwały się przez bloczki  

i członkowie załogi zmuszeni byli wychodzić na dziób, aby uchwycić końce i ponownie 

przełożyć je przez bloczki. Niestety załoga nie znalazła sposobu na takie zabezpieczenie 

końców szotów, aby nie dopuścić do wielokrotnej „ucieczki” szotów, które powinny być  

w zasięgu rąk wachtowych będących w kokpicie.  

 Czynniki ludzkie 

Warunki pogodowe prognozowane na planowany odcinek żeglugi z Władysławowa do 

Karlskrony zostały odczytane przez kapitan jachtu przy pomocy aplikacji pogodowej „Windy” 

zainstalowanej na ekranie telefonu komórkowego. Nie skorzystano z aktualnej i orientacyjnej 

prognozy pogody przygotowanej przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

ogłaszanej przez polską stacje brzegową „Polish Rescue Radio”, która 4 razy17 w ciągu doby 

ogłasza aktualne i prognozowane warunki pogodowe dla wskazanych akwenów na Bałtyku. 

                                                 
17 Polish Rescue Radio ogłasza komunikaty pogodowe na kanałach VHF 05, 61, 62, o godzinie 07:35, 13:35, 

19:35, 01:35. 
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Podobnie służby kontroli ruchu statków „VTS Zatoka Gdańska” w ramach pełnionych dyżurów 

przekazują jednostkom pływającym informacje dotyczące obecnej i prognozowanej lokalnej 

sytuacji hydrometeorologicznej18. Kopie aktualnych prognoz pogody dostępne są także  

w bosmanatach portów. 

Na podstawie odczytanych z aplikacji „Windy” informacji podjęta została decyzja  

o rozpoczęciu podróży. Informacje odczytane na ekranie telefonu i zwarte w tej aplikacji są 

niewystarczające, aby w oparciu o nie podejmować decyzje o prowadzeniu bezpiecznej żeglugi 

na morzu, szczególnie w okresie zimowym. Z chwilą wypłynięcia z portu i utratą zasięgu 

telefonu komórkowego dostęp do aplikacji stał się niemożliwy, a załoga nie starała się pozyskać 

danych pogodowych, pomimo wyraźnego wzrostu siły wiatru i większego falowania. Na 

jachcie zainstalowany był pracujący odbiornik Navtex, który przy odpowiednim ustawieniu 

umożliwiał odbiór bieżących prognoz pogody w tym rejonie z co najmniej z 3-ch stacji.  

W opinii załogi fakt, że na odbiorniku Navtex nie odczytano ostrzeżeń „Gale warning” był 

potwierdzeniem, że nie jest spodziewane pogorszenia pogody. 

Nie mając zasięgu telefonii komórkowej oraz informacji o bieżących i prognozowanych 

warunkach pogodowych załoga znalazła się rejonie dużego zafalowania i silnego sztormowego 

wiatru o sile 9° Beauforta, które był wcześniej prognozowany w rejonie Bałtyku Południowego 

przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. 

Jacht znalazł się w rejonie pogodowym w którym nie powinien żeglować w związku 

ograniczeniem wynikający z zapisu w Karcie Bezpieczeństwa jachtu19.  

Wypowiedzi załogi dotyczące niedyspozycji związanej z chorobą morską i w związku z tym 

utraty wymaganej koncentracji i uwagi w czasie żeglowania oraz sprostania wysiłkowi 

fizycznemu nie są spójne. Faktem jest, że część załogi nie była w stanie w ogóle podjąć 

jakiejkolwiek czynności, natomiast część pomimo objawów choroby morskiej i osłabienia, 

pełniło swoje wyznaczone obowiązki. 

Decyzja o kontynuowaniu podróży przy wykorzystaniu silnika spowodowała znacznie bardziej 

gwałtowną pracę kadłuba jachtu na fali z czym wiązały się utrudnione warunki przebywania na 

jachcie. Właściwym rozwiązaniem powinno być przerwanie sterowania w kierunku portu 

przeznaczenia i rozpoczęcie sztormowania przy wykorzystaniu istniejącego ożaglowania do 

                                                 
18 VTS Zatoka ogłasza komunikaty pogodowe na kanale VHF 16 i 66 o godzinie 07:05, 13:05, 19:05, 01:05. 
19 Żegluga przy sile wiatru do 8°B. 
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momentu poprawy pogody. Techniki sztormowania na jachtach różnych typów są szeroko 

opisane w poradnikach żeglarskich poświęconych w wielu przypadkach tylko temu 

zagadnieniu. Pozwoliłoby to na łagodniejszą pracę kadłuba na fali i ulgę dla członków załogi 

dotkliwie odczuwających skutki choroby morskiej bez podejmowania ryzykownych 

manewrów. 

Ponieważ wachtowy zauważył prawie natychmiast kolegę, który wypadł za burtę, jego 

początkową decyzję o rozpoczęciu cyrkulacji i ciągnięciu koła ratunkowego na dwóch 

połączonych cumach należy uznać za prawidłową. Manewr ten wykonany prawidłowo 

określany jest mianem „cyrkulacji z lifeslingiem20”, a niekiedy „trałowaniem”. Po 

zacieśniającym okrążeniu osoby będącej za burtą należy zwolnić, a nawet zatrzymać jacht  

i ręcznie ściągać linę tak, aby mogła ona uchwycić się liny albo koła będącego na końcu. 

Niestety kolejne okrążenia bez zredukowania szybkości, a nawet zatrzymania silnika 

spowodowało, że w chwili kiedy będący w wodzie uchwycił linę nie był w stanie utrzymać się 

przy niej.  

 Czynniki organizacyjne 

Z wypowiedzi załogi wynika, że nie ustalono zakresu obowiązków, które wachtowi oraz inni 

członkowie załogi mogli dokonywać bez porozumienia z kapitan jachtu. Po podjęciu decyzji  

o opuszczeniu żagli i kontynuowaniu podróży przy wykorzystaniu silnika wachtowi 

zmieniającej się w tym czasie wachty samowolnie podjęli decyzję o sposobie ich opuszczenia 

i wyjścia na pokład jachtu bez oczekiwania na wyjście kapitan jachtu do kokpitu. Kapitan 

zamierzała nadzorować te czynności i nie przewidywała wysłania któregokolwiek z członków 

załogi na pokład. Uważała, że mimo trudności, żagiel główny i tak zostanie opuszczony  

w stopniu umożliwiającym podróż przy wykorzystaniu silnika.  

Do ułożenia żagla na bomie można było także wykorzystać szoty reflin21 do których dostęp był 

możliwy z kokpitu po lewej i prawej burcie i były one wyraźnie oznaczone. 

                                                 
20 Jerzy Kuliński „Praktyka Bałtycka na małym jachcie (po latach) w opracowaniu Zbigniewa Klimczaka. 

Wydawca, Nowator – Kartuzy 2013 r. a także; Andrzej Pochodaj „Człowiek za burtą”. Oficyna Wydawnicza 

Alma-Press. 
21 Refliny służą do zmniejszania powierzchni żagla poprzez skrócenie jego długości czyli refowania.  
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  Zdjęcie 11. Dostęp do refliny z kokpitu – lewa burta 

Pomimo braku utraconych wcześniej środków ratunkowych, w czasie żeglugi powrotnej do 

Władysławowa przy wykorzystaniu jedynie foka, wachtowy kilkakrotnie wychodził na pokład 

aby uchwycić końce szotów foka, które wysuwały się swobodnie przez bloczki szotowe 

pomimo zawiązanych węzłów ósemkowych. Dopiero wyczerpany fizycznie i obawiając się 

nadmiernego ryzyka, wachtowy powiadomił kapitan jachtu o sytuacji i o godz. 03:32 

zadecydowano o wezwaniu pomocy i prośbie o holowanie do Władysławowa.  

Na rysunku nr 3 na zapis śladu ruchu wyznaczonego odebranymi sygnałami AIS (w systemie 

VesselFinder) naniesiono pozycję:  

1.  Pozycja stanięcia w dryf i oczekiwania na pomoc holowniczą 

 φ  =  55° 25,800 N λ  =  018° 32,000 E  
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Rys. 3 – Czerwonym znakiem oznaczona pozycja zatrzymania się jachtu i oraz dryfowanie  

w oczekiwaniu na pomoc jednostki SAR „ Sztorm” 

 Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku 

Sztormowa pogoda, wysoka i krótka fala miały decydujący wpływ na rozwój wydarzeń na 

jachcie, wypadnięcie jednego z żeglarzy za burtę, a na koniec konieczność holowania jachtu do 

portu we Władysławowie. W ocenie załogi jachtu w chwili wypadku siła wiatru wynosiła 7° B, 

a stan morza 422. W prognozie pogody ogłoszonej przez Biuro Meteorologicznych Prognoz 

Morskich na okres od 22.02.2022 od godz. 13:00 do 23.02.2022 do godz. 01:00 zapisano, że  

w okresie kolejnych 12 godzin na „Bałtyku Południowym przewidywany jest wiatr południowy, 

szybko skręcający na zachodni do północno-zachodniego 6 do 8, okresami w porywach 9 do 10 

w skali B”. 

O godz. 10:50, czyli kilkanaście minut po wypadnięciu członka załogi za burtę, na Platformie 

wiertniczej Petro Giant odnotowano wiatr z kierunku 287° o sile 9°B a wysokość fali od 2,5 m 

do 4,5 m wysokości. 

                                                 
22 Zapisy w Dzienniku Jachtowym. 
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O godz. 10:38 szwedzcy ratownicy informowali się wzajemnie o 3 metrowych „ciężkich” 

falach w rejonie w którym się znajduje jacht.  

 
 

Zdjęcie 12. Zdjęcie wykonane przez szwedzkich ratowników 

 

Pogorszenie się warunków żeglowania skłoniło załogę jachtu do decyzji, aby kontynuować 

sztormowanie przy wykorzystaniu silnika przy opuszczonych żaglach. Wydaje się więc, że 

warunki rzeczywiste były zbliżone do tych które prognozowano wcześniej a których załoga 

wcześniej nie znała. W efekcie decyzji o kontynuowania podróży przy wykorzystaniu silnika, 

warunki żeglowania stały się jeszcze bardziej trudne dla załogi ze względu na pracę kadłuba na 

fali i silne wstrząsy przy uderzeniach o fale.  

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Badany przez Komisję wypadek na jachcie „Yachting” jest jednym z kilku wypadków jakie 

miały miejsce na Morzu Bałtyckim w czasie żeglowania w okresie zimowym. 

Badający wypadek mają świadomość, że żeglowanie jest dla wielu osób formą aktywnego  

i na pewno zdrowego sposobu spędzania czasu. Zbiorowy wysiłek i wspólny cel jakim jest 

dopłynięcie do wybranego portu przeznaczenia ma pozytywny wpływ na psychikę osób 

stanowiących załogi jachtów. Jednak aby żeglowanie stało się relaksem i odpoczynkiem, trzeba 

mieć świadomość ewentualnych skutków bezpośredniego kontaktu z siłami natury jakimi są 
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woda i wiatr, a także własne możliwości i ograniczenia związane z przebywaniem w takim 

środowisku. 

Należy zwrócić uwagę, że bezpieczne żeglowanie na otwartych wodach morskich wymaga 

zdobycia wcześniejszej praktyki pod okiem doświadczonych żeglarzy. Ale chodzi nie tylko  

o same techniki żeglowania, ale o wszystkie aspekty mające wpływ na bezpieczne 

żeglowanie23.  

Znaczna część żeglarzy wypływających na wody morskie ma formalne uprawnienia do 

kierowania i obsługi jednostek na które zaokrętowali. Patrząc jednak na to zagadnienie  

z praktycznej strony wielu z nich ma relatywnie niewielką praktykę, aby zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i załodze w trudnych warunkach pogodowych. Wcześniejsza praktyka 

liczona godzinami lub nawet dniami spędzonymi na morzu to zbyt mało aby bezpiecznie 

żeglować po burzliwych wodach morskich w okresie zimowym.  

Należy pamiętać, że szczególnie w zimie akwen Morza Bałtyckiego jest bardzo trudnym 

rejonem do żeglowania. Dynamika zmian pogodowych jest niezwykle gwałtowna i trzeba 

nieustannie śledzić prognozowane warunki pogodowe, aby z odpowiednim wyprzedzeniem 

znaleźć rejon mogący dać osłonę przed sztormową pogodą. Sztormowy wiatr zmieniający  

w krótkim okresie czasie kierunek oraz nakładające się na siebie fale z różnych kierunków, 

spotęgowane ukształtowaniem dna i brzegów Morza Bałtyckiego powodują, że żegluga  

w takich warunkach staje się niebezpieczna. Doświadczeni i przewidujący żeglarze starają się 

przeczekać niekorzystne okresy pogody, a w sytuacjach bez wyjścia, gdy istnieje konieczność 

sztormowania wykorzystują techniki żeglowania chroniące w maksymalnie możliwy sposób 

załogę i kadłub jednostki przed uderzeniami wiatru i fal. 

W ocenie Komisji dramatyczny w skutkach turystyczny rejs zimowy zakończył się 

niepowodzeniem z powodu małej praktyki i braku odpowiedniego przygotowania załogi do 

żeglowania w zimowych warunkach na Morzu Bałtyckim.  

Kluczowe znaczenie dla żeglowania po morzu, a szczególnie w okresie zimowym, ma ciągłe 

śledzenie warunków pogodowych. Część niedoświadczonych żeglarzy sięga do uproszczonych 

„narzędzi” mających na celu wizualizację warunków pogodowych przyjmując informacje 

zawarte w popularnych aplikacjach pogodowych jako w pełni wiarygodne. 

                                                 
23 Zagadnienia te są opisane w wielu poradnikach żeglarskich. Między innymi we wspomnianej wcześniej 

książce Jerzego Kulińskiego, „Praktyka bałtycka na małym jachcie (po latach). 
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Aplikacja „Windy” należy do jednego z najbardziej aktualnie uznanych i lubianych sposobów 

na wizualizacje modeli pogodowych, jakie wykorzystywane są w prognozowaniu pogody. Dla 

zwykłego użytkownika, model pogodowy (numeryczna prognoza pogoda) jest niezrozumiałym 

zapisem liczb, a aplikacja typu „Windy” daje możliwość odczytania strumieni liczb w postaci 

graficznej i zrozumiałej. Na świecie wykorzystywanych jest kilka znanych i uznanych modeli 

pogodowych, które są wykorzystywane przez biura meteorologiczne do sporządzania 

lokalnych (dla określonych rejonów) map synoptycznych. Aplikacja „Windy” wizualizuje kilka 

modeli pogodowych, które można odnaleźć w menu aplikacji i je porównać. 

Jednak trzeba sobie zdawać sprawę że decydujące znaczenie mają lokalne prognozy 

synoptyczne i rozumieć jakie są metody prognozowania meteorologicznego. 

 Metody tworzenia prognoz meteorologicznych można podzielić na cztery główne rodzaje:  

- klasyczną metodę synoptyczną – synoptyk na podstawie zgromadzonych danych 

(obserwacji naniesionych na mapy dolne i górne, obrazów radarowych, zdjęć satelitarnych), 

zgodnie z posiadaną wiedzą oraz doświadczeniem interpretuje otrzymany na mapie obraz  

i określa, jak zmieni się sytuacja pogodowa w niedalekiej przyszłości. Metoda synoptyczna 

(analizy trendu) polega na obserwacji tempa i kierunku przemieszczania się układów 

barycznych, frontów atmosferycznych, stref zachmurzenia oraz towarzyszących im zjawisk 

atmosferycznych; 

- metodę analogii – prognozę sporządza się na podstawie informacji dotyczących 

podobnych sytuacji w przeszłości; analizując te informacje, poszukuje się parametrów silnie 

skorelowanych z parametrami, które usiłuje się przewidzieć. Metoda ta polega na poszukiwaniu 

w przeszłości sytuacji synoptycznej zbliżonej do aktualnej. Znając jej skutki pogodowe, 

zakłada się, że w okresie objętym prognozą ukształtuje się podobny jak  

w przeszłości układ elementów; 

- metodę fizyczną zwaną też dynamiczną – polegającą na poszukiwaniu związków 

przyczynowo - skutkowych pomiędzy parametrami atmosfery, a elementami pogody  

i przewidywaniu rozwoju sytuacji meteorologicznej na ich podstawie;  

- metody numeryczne - stanowią rozwinięcie i szczególne zastosowanie metod 

fizycznych. Atmosfera jest systemem nieliniowym i można ją opisać wykorzystując równania 

fizyki atmosfery. Model matematyczny ma postać układu równań różniczkowych opisujących 

procesy dynamiczne i termodynamiczne w atmosferze. Wiele z tych równań zapisuje się  

w postaci przybliżonej w celu uproszczenia układu lub z powodu niepełnej wiedzy o naturze 
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przedstawianych przez nie zależności, model jest zatem przybliżeniem rzeczywistości. 

Rozwiązania takich równań dla ograniczonego obszaru wymagają zadania warunków 

początkowych i brzegowych. Warunki brzegowe pobierane są z innego modelu numerycznego. 

Warunki początkowe określa się z wyników pomiarów.   

Jakość prognoz pogody numerycznych jest duża i stale się poprawia, a obejmowany przez nie 

okres wydłużają się. Modele numeryczne umożliwiają przetwarzanie ogromnej liczby danych 

pomiarowych i informacji, ale i ta metoda prognozowania nie jest doskonała. Wiadomo już, że 

prognozowanie zachowania się układów nieliniowych, do których zalicza się atmosferę 

ziemską ma ograniczenia. Wynika z nich, że nie jest możliwe opracowanie idealnej prognozy 

pogody. Najmniejsza niedokładność w odtworzeniu stanu początkowego atmosfery 

narasta w trakcie obliczeń, powodując różnice między rzeczywistym i prognozowanym 

stanem atmosfery. 

Dlatego też optymalną strategią jest połączenie elementów wszystkich opisanych metod 

prognozowania – modelowania matematycznego oraz subiektywnej interpretacji prognoz 

statystycznych, fizycznych i numerycznych. Współczesne prognozy synoptyczne powstają  

w oparciu o wyniki modeli numerycznych, ponieważ modele są narzędziem ułatwiającym 

przetwarzanie ogromnej ilości informacji w stosunkowo krótkim czasie. Niezmiennie jednak 

bardzo ważnym i nadal zalecanym przez WMO24 etapem ich tworzenia jest bieżąca weryfikacja 

wskazań modelu poprzez analizę dolnych map synoptycznych, zawierających aktualne 

obserwacje i pomiary, obserwacje metodami zdalnej detekcji atmosfery (satelitarne i radarowe) 

i analizę map górnych poziomów atmosfery. Treść prognozy synoptycznej jest zatem 

wypadkową wyliczeń modelu, wniosków wyciąganych na podstawie rozwoju sytuacji 

synoptycznej, jej oceny na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz intuicji  

i znajomości specyfiki osłanianego obszaru lub akwenu. 

W związku z powyższym wyjaśnieniem należy pamiętać że modele numeryczne prezentowane 

(wizualizowane) przez popularne aplikacje komputerowe mogą być zawodne w prognozowaniu 

bieżącej pogody, a już na pewno w wersji, gdy odświeżenie obrazu ma miejsce co 12 godzin25. 

                                                 
24 The World Meteorological Organization – Światowa Organizacja Meteorologiczna 
25 Z tej wersji aplikacji „Windy” korzystała kapitan jachtu. W wersji „Windy Premium” uaktualnianie następuje 

co 3 godz. 
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Aby mieć pełny i najbardziej prawdopodobny obraz warunków pogodowych na Morzu 

Bałtyckim powinno się śledzić prognozy synoptyczne ogłaszane przez kilka stacji w rejonie 

prowadzonej żeglugi, a jest łatwość ich śledzenia nawet przy wykorzystaniu łączności VHF. 

Komisja prowadząc badanie zapoznała się z zapisami trasy jaką przebył jacht dzięki systemowi 

śledzenia ruchu statków „VesselFinder” od momentu wyjścia z portu we Władysławowie do 

chwili kiedy niski stan napięcia akumulatorów spowodował zanik sygnału nadajnika AIS  

w który wyposażony był jacht.26 

 

 Rys. 4 - Zapis ruchu statków w systemie „VesselFinder” 

Ruch jachtu zapisany został w systemie ŚWIBŻ27 obejmował jedynie cześć trasy przebytej 

przez jacht. Odbiór sygnału AIS ograniczony jest w tym systemie jedynie do zasięgu stacji 

odbiorczych umieszczonych na polskim wybrzeżu. 

                                                 
26 Zanik zapisu ruchu jednostki nastąpił w dn. 23 lutego 2022 r. ok. godz. 06:09 w chwili kiedy polskie stacje 

odbiorcze sygnałów AIS przestały odbierać emitowane sygnały przez zainstalowany na jachcie nadajnik AIS. 
27 Narzędzie do wymiany informacji dot. bezpieczeństwa żeglugi. System wspomagający pracę służb dyżurnych 

VTS Zatoka Gdańska 
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Rys. 5 - Zapis ruchu jachtu „Yachting” zarejestrowana w aplikacji ŚWIBŻ. 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń 

w celu poprawy bezpieczeństwa na jachtach morskich do firmy OK Events Kasper Orkisz – 

występującej pod nazwą Premium Yachting. 

 Premium Yachting 

W związku z prowadzoną działalnością polegająca na wynajmie (charterze) pełnomorskich 

jednostek żaglowych Komisja zwraca uwagę na konieczność starannego i w pełni 

kontrolowanego systemu mającego na celu przygotowanie jednostek pod względem 

technicznym. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wydanie czarterującym jachtów 

powinny mieć odpowiednie kwalifikacje i wymaganą wiedzę w związku wykonywanymi 

czynnościami. 

7. Rekomendacje dla środowiska żeglarskiego 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich treść sporządzonego raportu kieruje do 

szeroko rozumianego środowiska żeglarskiego. 

Wyniki badania wypadku jaki miał miejsce w związku rejsem turystycznym na jachcie 

„Yachting” w okresie zimowym po Morzu Bałtyckim niech będą jednocześnie ostrzeżeniem 
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dla kolejnych załóg zamierzających wypłynąć w morze szczególnie w okresie zimowym. 

Zarówno opisywany wypadek, jak też wcześniejsze raporty Państwowej Komisji Badania 

Wypadków Morskich dotyczące podobnych zdarzeń na jachtach, powinny stać się zachętą do 

analizy wszystkich czynników decydujących o bezpieczeństwie w czasie prowadzonych 

rejsów. Katalog tych czynników jest bardzo duży. Został też fachowo opisany w poradnikach 

napisanych przez doświadczonych żeglarzy. 

W związku z opisywanym wypadkiem szczególne znacznie miało: 

- śledzenie pogody i wcześniejsza analiza prognoz pogodowych z wiarygodnych źródeł, 

- manewry „człowiek za burtą”. To podstawowy manewr który należy wykonać aby ratować 

członka załogi, który wypadł za burtę. Powinien być przećwiczony w warunkach silnego wiatru 

i falowania przy wykorzystaniu: żagli, żagli i silnika, a także na samym silniku. Nie można się 

nauczyć tego manewru czytając poradniki. Ta umiejętność i wprawa decyduje o życiu członka 

załogi, który wypadł za burtę. Należy pamiętać, że większość wypadków wypadnięcia członka 

załogi jachtu ma miejsce w czasie pracy przy grocie, 

- zapoznanie się z technikami sztormowania. Niestety zawsze może nastąpić nieprzewidziane 

załamanie pogody, a już szczególnie w porze zimowej. Techniki sztormowania są w dużej 

mierze uzależnione od wielkości i rodzaju jachtu.  

- umiejętność czerpania wiedzy z wydawnictw nawigacyjnych, szczególnie Locji28 dzięki 

której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące akwenów na których planowany jest 

rejs. 

8. Źródła informacji  

Powiadomienie o wypadku. 

Materiały z wysłuchania członków załogi jachtu. 

Dokumenty rejestracyjne i certyfikaty jachtu. 

Opinia ekspercka sporządzona przez eksperta PKBWM Rafała Wojtyrę. 

Sprawozdanie z akcji ratowniczej polskiej służby ratowniczej SAR. 

Sprawozdanie z akcji ratowniczej szwedzkiej służby ratowniczej SSR. 

                                                 
28 Locja – Rodzaj przewodnika morskiego, dokładny opis danego akwenu wraz z opisanym oznakowaniem 

morskim mającym znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego. 
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9. Spis zdjęć 

Zdjęcie 1. Jacht żaglowy „Yachting” w porcie Władysławowo................................................. 4 

Zdjęcie 2. Miejsce żeglarza przed wypadnięciem za burtę ........................................................ 8 

Zdjęcie 3. Lina cumownicza nawinięta na wał napędowy śruby ............................................... 9 

Zdjęcie 4. Cumowanie jachtu w porcie we Władysławowie po zakończonej akcji holowania. 14 

Zdjęcie 5. Sposób zamocowania liny asekuracyjnej do uchwytu przy pneumatycznej kamizelce 

ratunkowej ................................................................................................................................ 15 

Zdjęcie 6. Sposób zamocowania tratwy ratunkowej do niedopasowanej podstawy. Lina 

operacyjna nie została prawdopodobnie przywiązana do części stałej jachtu. ....................... 16 

Zdjęcie 7. Zdjęcie wykonane po przyholowaniu jachtu do portu we Władysławowie. Widać 

wiszący zwalniak hydrauliczny, a poniżej leżące pasy mocujące tratwę wraz z hakiem 

odrzutnym. ................................................................................................................................ 17 

Zdjęcie 8. Podstawa pod tratwę dopasowana jest do wielkości tratwy ................................... 18 

Zdjęcie 9. Prawidłowe zamocowanie zwalniaka hydrostatycznego ......................................... 18 

Zdjęcie 10. Bloczek szotowy foka na lewej burcie ................................................................... 19 

Zdjęcie 11. Dostęp do refliny z kokpitu – lewa burta ............................................................... 22 

Zdjęcie 12. Zdjęcie wykonane przez szwedzkich ratowników .................................................. 24 

 

10. Spis rysunków 

Rys. 1 – Orientacyjne położenie stref poszukiwań i ratownictwa na Morzu Bałtyckim. 

Czerwonym punktem oznaczono przybliżoną pozycję jachtu „Yachting” w chwili zgłoszenia 

wypadnięcia członka załogi za burtę ........................................................................................ 10 

Rys. 2 – Wycinek zapisu ruchu jachtu w czasie akcji ratowniczej ........................................... 12 

Rys. 3 – Czerwonym znakiem oznaczona pozycja zatrzymania się jachtu i dryfowania w 

oczekiwaniu na pomoc jednostki SAR „ Sztorm” ..................................................................... 23 

Rys. 4 - Zapis ruchu statków w systemie „VesselFinder” ........................................................ 28 

Rys. 5 -  Zapis ruchu jachtu „Yachting” zarejestrowana w aplikacji ŚWIBŻ. ........................ 29 
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11. Skład zespołu badającego wypadek 

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili: 

 

kierujący zespołem – Marek Szymankiewicz – Sekretarz PKBWM 

członek zespołu –Tadeusz Gontarek – Członek PKBWM 

 

 


