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Badanie poważnego wypadku kolizji statku Translontano i jachtu motorowego
Hunter prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o
Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 z
późn. zm.) oraz uzgodnionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO)
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postępowania,
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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
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nie
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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).
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1. Fakty
W dniu 5 czerwca 2018 r. torem wodnym Szczecin – Świnoujście płynęły dwie jednostki:
a.

jacht motorowy Hunter bandery holenderskiej. Wyruszył ze Szczecina ok. godz.
16:00 i płynął z prędkością ok. 5 w.

b. statek Translontano bandery gibraltarskiej z pilotem na pokładzie, częściowo
rozładowany. Wyruszył ze Szczecina o godz. 17:00 i płynął z prędkością ok. 11 w.
Obie jednostki płynęły środkiem toru wodnego nie widząc się wzajemnie. O godz. 18:23
statek Translontano zderzył się z poprzedzającym go jachtem motorowym Hunter powodując
uszkodzenie steru (dyszy Korta) oraz platformy rufowej jachtu, czyniąc go niezdolnym do
dalszej żeglugi. Zderzenie nastąpiło na wysokości pomostu Wendy w okolicy 43 km toru
wodnego. Statek nie doznał żadnych uszkodzeń i kontynuował podróż bez podejmowania
jakichkolwiek działań. Kapitan jachtu wysłał komunikat wzywania pomocy, który został
odebrany przez Witowo Radio, lecz próba nawiązania łączności skończyła się
niepowodzeniem z uwagi na awarie systemu zasilania radiotelefonu UKF. Dwuosobowa
załoga jachtu podjęła czynności dla skutecznego wezwania pomocy używając czerwonej
rakiety spadochronowej w momencie zauważenia płynącej od strony Szczecina barki
Janinaa, a także pokazując rękoma sygnał wzywania pomocy. Kapitan barki wezwał na
pomoc stacjonujący w Trzebieży statek ratowniczy SR Monsun, który przybył na miejsce o
godz. 19:05 i przeholował niesprawny jacht do Trzebieży. W momencie, kiedy statek
Translontano mijał BT 2 (drugą bramę torową) VTS Szczecin poinformował kapitana i pilota
o możliwej kolizji z jachtem Hunter. Załoga i pilot statku zaprzeczyli udziału w kolizji z
jachtem. Statek po minięciu główek Świnoujścia zdał pilota o godz. 20:50 i kontynuował
podróż do portu Velje.
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2. Informacje ogólne

Zdjęcie nr 1 m/v Translontano (źródło: Marine Traffic)
2.1. Dane statku Translontano1
Nazwa statku:

Translontano

Bandera:

Gibraltar

Właściciel:

Industrial Shipping AS
Oslo, Norway

Armator (operator):

GoTa Ship Management AB
Goteborg, Sweden

Instytucja klasyfikacyjna:

DNV-GL

Typ statku:

drobnicowiec

Sygnał rozpoznawczy:

ZDEP9

Nr indentyfikacyjny IMO:

9199385

1

Od 1 grudnia 2018 r. nazwa statku została zmieniona na „Polyaland”
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Pojemność brutto:

3244

Pojemność netto:

1554

Rok budowy:

2000

Moc maszyn:

2880 kW (MaK 6M32)

Szerokość:

16,30 m

Długość całkowita:

99,95 m

Zanurzenie L/podróż:

4,605 m/ 3,93 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Obsada załogowa:

8 osób

2.2. Informacje o podróży statku Translontano
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Szczecin

Port przeznaczenia:

Velje (Dania)

Rodzaj żeglugi:

pełnomorska

Informacja o ładunku

1376,8 t wyrobów stalowych

Informacje o załodze:

4 Rosjan, 4 Estończyków
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Zdjęcie nr 2 m/y Hunter
2.3. Dane jachtu motorowego Hunter
Nazwa statku:

Hunter

Bandera:

Holandia

Właściciel:

Karl (K.) Parn
Parnu, Estonia

Instytucja klasyfikacyjna:

Watersportverbond

Typ statku:

jacht motorowy

Sygnał rozpoznawczy:

GPE 5915

Nr indentyfikacyjny IMO:

brak

Wyporność:

10 t

Rok budowy:

1978

Moc silnika:

50 PK (Mercedes 180-636) (36,7 kW)

Szerokość:

3,00 m

Długość całkowita:

9,00 m
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Zanurzenie podróż:

1,00 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Obsada załogowa:

2 osoby

2.4. Informacje o podróży jachtu motorowego Hunter
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Szczecin

Port przeznaczenia:

Trzebież

Rodzaj żeglugi:

przybrzeżna

Informacje o załodze:

2 Estończyków

2.5. Informacje o wypadku
Rodzaj:

poważny wypadek morski

Data i czas wypadku:

5 czerwca 2018 r. godz. 18:23 LT

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 53°37,18’ N , λ =014°35,05’ E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

tor wodny Szczecin - Świnoujście, Polska

Charakter akwenu:

wody wewnętrzne

Pogoda w trakcie wypadku:

widzialność bardzo dobra, wiatr NE 3° B,

stan

morza 1-2, temp. powietrza 20° C, temp.
wody 18 ⁰ C

Stan eksploatacyjny statków w trakcie wypadku:

żegluga po torze wodnym w kierunku
Świnoujścia

Miejsce wypadku na statku:

rufowa część jachtu motorowego Hunter
i dziobowa część statku Translontano

Skutki wypadku dla ludzi:

brak skutków dla ludzi

Skutki wypadku dla statku:

uszkodzenie platformy rufowej oraz dyszy
Korta na jachcie motorowym

2.6. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
W dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 18:31 stacja Witowo Radio odebrała dwukrotny sygnał
wzywania pomocy MAYDAY nadany z jednostki o sygnale wywoławczym GPE 5915 wraz
z niejasną informacją o kolizji. Mimo prób stacji Witowo Radio nawiązania dalszego
7
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kontaktu nie było odzewu stacji nadającej wezwanie o pomoc. Informacja o odebranym
komunikacie została przekazana do MRCK Gdynia, gdzie podjęto działania dla ustalenia
lokalizacji jednostki wzywającej pomocy. Do akcji włączono Straż Graniczną, MPCK
Świnoujście i MRCC Bremen. O godz. 18:43 Kapitan barki paliwowej Janinaa poinformował
telefonicznie MSR Trzebież o zaobserwowaniu w rejonie pławy nr 23, dryfującego jachtu
motorowego z którego wystrzelono czerwoną rakietę. O godz. 18:48 SR Monsun odcumował
z portu Trzebież i skierował się na pozycję jachtu Hunter. O godz. 19:05 statek ratowniczy
podpłynął do uszkodzonego jachtu, po czym po zacumowaniu go do burty przeholował jacht
do portu Trzebież, gdzie zacumował o godz. 20:05 odtwarzając gotowość ratowniczą.
3. Opis okoliczności wypadku
Statek Translontano bandery gibraltarskiej po częściowym wyładunku odcumował od nab.
Słowackiego w porcie Szczecin w dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 i z pilotem na burcie
rozpoczął podróż do następnego portu Velje w Danii. W trakcie manewrów na mostku
pozostawał pilot z kapitanem, który osobiście sterował statkiem. Po około 40 min. od
odcumowania na mostek przybył starszy oficer, który przejął wachtę od kapitana. W trakcie
żeglugi ww. osoby przebywały na mostku, przy czym momentami kapitan opuszczał mostek
dla wykonania innych obowiązków związanych z eksploatacją statku. Statek przy zanurzeniu
ok. 4 m i z prędkością między 11 w a 12 w podążał środkiem toru wodnego w kierunku
Świnoujścia. Tuż za nim, w tym samym kierunku płynęła barka paliwowa Janinaa, która
odcumowała od nab. Spółdzielczego po wyładunku paliwa.
W tym samym dniu ok. godz. 16:00 ze Szczecina do Trzebieży wypłynął jacht motorowy
Hunter bandery holenderskiej o zanurzeniu 1m i z prędkością ok. 5 w podążał środkiem toru
wodnego. Wachtę pełnił kapitan i właściciel tego jachtu ze stanowiska na pokładzie podczas
gdy drugi członek załogi przebywał wewnątrz łodzi.
Żegluga odbywała się w warunkach bardzo dobrej widzialności, przy wietrze NE o sile 3-5⁰
B i stanie morza 1-2.
O godz. 18:12 statek Translontano minął parę pław nr 33-34 i zmienił kurs na 348⁰ dalej
podążając środkiem toru wodnego. Jacht Hunter w tym momencie znajdował się dokładnie
przed dziobem statku Translontano

w odległości ok. 2 km. O godz. 18:18 statek

Translontano minął kolejną parę pław nr 29-30 i znajdował się w odległości ok. 1 km za
jachtem Hunter.
8
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Hunter

Translontano

Rysunek nr 1 m/v Translontano i m/y Hunter na 1 minutę przed kolizją
O godz. 18:23 statek Translontano zderzył się z poprzedzającym go jachtem motorowym
Hunter w pobliżu 43 km toru wodnego uderzając gruszką dziobową w podwodną część rufy
jachtu. Kapitan jachtu, który w ostatnim momencie zauważył zbliżający się dziób statku
zdołał częściowo wyłożyć ster na prawą burtę i tym samym rozpocząć zwrot w prawo. Zwrot
ten został znacząco przyśpieszony przez uderzenie gruszką dziobową drobnicowca. Jacht po
obrocie otarł się prawą burtą o burtę statku i przy pracującym silniku lecz zablokowanym
sterze pozostał niezauważony za rufą statku. Kapitan jachtu odczytał z rufy statku jego nazwę.
Mając niesprawny ster kapitan podjął próbę zejścia z toru wodnego, ale po chwili
unieruchomił silnik i pozwolił na dryf jachtu w kierunku SW.
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Miejsce
kolizji

Dryf jachtu po kolizji

Zdjęcie nr 3 miejsce kolizji i ślad dryfu jachtu Hunter
O godz. 18:31 kapitan jachtu Hunter próbował wezwać pomoc używając do tego
radiotelefonu UKF, ale po wysłaniu automatycznego sygnału wzywania pomocy odebranego
przez Witowo Radio dalsza łączność została przerwana z powodu braku zasilania. Z chwilą
gdy podążająca za statkiem Translontano barka paliwowa Janinaa zbliżyła się o godz. 18:33
do jachtu, dryfującego już po zachodniej stronie poza torem wodnym, została z niego
wystrzelona czerwona rakieta, a następnie załoga zaczęła pokazywać rękoma sygnał
wzywania pomocy. Kapitan barki o godz. 18:40 powiadomił o powyższym VTS Szczecin a
następnie o godz. 18:43 statek ratowniczy Monsun stacjonujący w Trzebieży. Barka Janinaa
kontynuowała podróż do Świnoujścia. O godz. 19:05 SR Monsun przybył na miejsce
wypadku. Z uwagi na niesprawność steru jachtu Hunter statek ratowniczy zacumował do jego
burty i następnie przeholował jacht do portu w Trzebieży, gdzie zacumował o godz. 20:05. W
momencie mijania przez statek Translontano Bramy Torowej nr 2 VTS poinformował
kapitana i pilota o zderzeniu z innym statkiem na 43 km toru. Zarówno kapitan statku jak i
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pilot zaprzeczyli zaistnieniu kolizji z jachtem. Po minięciu główek Świnoujścia pilot zszedł ze
statku Translontano, który kontynuował podróż do portu Velje.
4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
4.1. Prawdopodobieństwo kolizji
Obsada wachty na mostku Translontano oraz pilot na zapytanie VTS o możliwość kolizji
z jachtem na 43 km toru odpowiedzieli przecząco. Kapitan jachtu Hunter przekazał zaraz po
wypadku informację o kolizji ze statkiem

Translontano i tą wersję podtrzymywał

konsekwentnie. Na otrzymanym zapisie radarowym z radaru brzegowego (rys. nr 1) wyraźnie
widoczne są dwa echa obu statków i brak innych ech jednostek w pobliżu. W analizowanym
20 minutowym przedziale czasowym pomiędzy 18:10 i 18:30 wyraźnie widoczne jest szybkie
zbliżanie się statku Translontano do jachtu Hunter i utrzymywanie do momentu zbliżenia
kursów i prędkości przez obie jednostki. Po rozłączeniu się ech wyraźnie widoczne jest
utrzymanie kursu i prędkości przez statek Translontano i zmienne kierunki poruszania się
i prędkości jachtu wskazujące na jego dryf pod wpływem NE wiatru. Podobny zapis ruchu
jachtu jest widoczny na zdjęciu nr 3. Najbliższa miejsca kolizji była barka Janinaa, która
zbliżyła się do dryfującego jachtu o godz. 18:33. W obszarze przemieszczania się jachtu nie
występowały przeszkody mogące spowodować jego uszkodzenie.
4.2. Analiza uszkodzeń jachtu Hunter
Statek Translontano posiada gruszkę dziobową której górna krawędź znajduje się na
wysokości ok. 4,4 m od płaszczyzny podstawowej (dna).
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Zdjęcie nr 4 dziób statku ex. Translontano (źródło: Marine Traffic)
Przy zanurzeniu ok. 4 m i prędkości statku 11,5 w cała gruszka znajduje się pod spiętrzeniem
wody w części dziobowej (zdjęcie nr 5).

Zdjęcie nr 5 wypiętrzenie fali w okolicy dziobu statku (źródło: Marine Traffic)
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Z chwilą zbliżenia się do poprzedzającego, podążającego tym samym kursem jachtu nastąpiło
wsunięcie się gruszki pod prawy narożnik platformy rufowej (zdjęcie nr 6). Jednocześnie
lewa strona gruszki spowodowała wygięcie sterującej dyszy Korta i jej unieruchomienie
(zdjęcie nr 7).

Zdjęcie nr 6 uszkodzenie platformy rufowej

Zdjęcie nr 7 wygięta sterująca dysza Korta
13

RAPORT KOŃCOWY 32/18

Rozpoczęcie wykonywania zwrotu w prawo przez jacht i jednoczesny napór gruszki statku na
część podwodną jachtu spowodował jego szybki zwrot i otarcie się rufową częścią prawej
burty o prawą burtę Translontano (zdjęcie nr 8). Spowodowało to powstanie zarysowań lub
ubytków farby na długości ok. 1 m mierząc od miejsca łączenia pawęży z prawą burtą.

Zdjęcie nr 8 otarcia burty jachtu
Uszkodzenia jachtu uwiarygodniły podejrzenie o kolizji jachtu Hunter ze statkiem
Translontano.
4.3. Obserwacja na statkach – ograniczenia techniczne
Na jachcie Hunter przy kierowaniu ze stanowiska manewrowego na pokładzie (zdjęcie nr 2)
nie występowały żadne ograniczenia do prowadzenia obserwacji wokół jednostki. Statek
Translontano posiadał podnoszoną nadbudówkę, która mogła być unoszona na różną
wysokość. Typowe położenie nadbudówki zostało pokazane na zdjęciu nr 1. Na rys. nr 2
pokazane są dwa pozostałe położenia nadbudówki. Każde z ww. usytuowań nadbudówki
zmienia możliwy obszar obserwacji. Najniższe położenie (stan 1) stosowane jest w czasie
postoju w porcie lub żeglugi pod niskimi mostami. W żegludze morskiej stosowany jest
poziom podniesienia nadbudówki pokazany na zdjęciu nr 1 (stan 2). Przy przewozie
kontenerów lub dla poprawy możliwości obserwacji otoczenia statku nadbudówka może być
podnoszona do najwyższego poziomu (stan 3). Ograniczenia widoczności w sektorze
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dziobowym powodowane są obecnością masztu i prostopadłościennych konstrukcji
wentylacyjnych2 o wysokości ok. 2,5m na dziobie (zdjęcie nr 1).

Rysunek nr 2 Plan ogólny Translontano
Dla oszacowania możliwości obserwacji powierzchni morza w sektorze dziobowym przyjęto
trzy stany położenia nadbudówki a ponadto:
- odległość od mostka do dziobu – 84 m
- wzrost obserwatora na mostku – 1,80 m
- zanurzenie statku (dwa warianty) : Td = Tr = 4,0 m (Trym 0) oraz Td = 3,5 m, Tr = 4,5 m
(Trym 1)
Obserwacja bez ograniczeń dotyczy tego sektoru dziobowego, gdzie nie ma masztu ani
wentylatorów. Kolejna kolumna (Wentylatory) wskazuje na minimalny zasięg obserwacji
ponad konstrukcjami wentylatorów. Odległości podane są od dziobu statku.
Trym 0

Trym 1

Wys. mostka

Bez ograniczeń

Wentylatory

Bez ograniczeń

Wentylatory

Stan 1

311 m

-

816 m

-

Stan 2

126 m

434 m

178 m

601 m

Stan 3

72 m

151 m

89 m

200 m

Tabela nr 1 minimalny zasięg obserwacji morza z mostka

2

brak na planie ogólnym
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Prawidło 22 rodz. V konwencji SOLAS ‘743 wymaga aby z miejsca prowadzonej obserwacji
była zapewniona widoczność powierzchni morza w odległości nie większej niż dwie długości
statku. Na statku Translontano odległość od mostka do dziobu wynosi 84 m, a zatem wymóg
konwencyjny nakazuje takie posadowienie nadbudówki aby móc obserwować jednostki na
wodzie aż do ich zbliżenia na odległość 116 m przed dziobem statku. Jak z powyższego
wynika tylko najwyższe ustawienie nadbudówki na statku zapewnia zgodność z
wymaganiami dotyczącymi zasięgu obserwacji. Pozycja nadbudówki przy stanie 2 przy
żegludze z zerowym trymem prawie spełnia wymagania. Dotyczy to jednakże tylko sektora
poza masztem i wentylatorami. Translontano podążał z nadbudówką podniesioną do stanu 2.
4.4. Czynniki mechaniczne
Na obu statkach systemy napędu i sterowania oraz urządzenia do nawigacji i komunikacji
były sprawne i nie miały wpływu na zaistniały wypadek.
4.5. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Kapitan jachtu motorowego posiadający uprawnienia do prowadzenia posiadanej jednostki
nie prowadził żeglugi zgodnie z obowiązującymi przepisami portowymi4 nakazującymi
trzymanie się prawej strony toru wodnego5, nie przeszkadzaniu w żegludze statkom o
długości pow. 20m6 a ponadto przestrzeganie przepisów konwencji o zapobieganiu
zderzeniom na morzu7 (COLREG ’72), w szczególności prawidła 5 „Obserwacja”. Kapitan
nawigując środkiem toru wodnego nie zauważył z odpowiednim wyprzedzeniem
doganiającego go statku, który od 11 minut podążał wprost na niego. Trzyosobowa obsada
wachty na mostku statku Translontano nawigowała środkiem toru wodnego, mimo
obowiązku zawartego w przepisach portowych o obowiązku poruszania się prawą stroną toru
wodnego8. Ponadto mimo trzy osobowej obsady i środków technicznych będących w

3

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974
r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319)
4
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dn. 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2932 z późn. zm.)
5
§ 32 Przepisów Portowych
6
§ 33 ust.1 Przepisów Portowych
7
Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu sporządzona
w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. Nr 23, poz. 106)
8
§ 32 Przepisów Portowych

16

RAPORT KOŃCOWY 32/18

dyspozycji, nie prowadziła obserwacji wymaganej prawidłem 5 przepisów konwencji
COLREG ’72.
4.6. Czynniki organizacyjne
Należy przyjąć, że zła organizacja pracy obsady mostka nawigacyjnego na statku
Translontano była główna przyczyną zdarzenia.
4.7. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego
Warunki hydrometeorologiczne nie miały wpływu zaistnienie tego wypadku. W momencie
kolizji wiał NE wiatr o sile 3⁰ B, była bardzo dobra widzialność i stan morza 1-2. Tor wodny
w miejscu kolizji ma szerokość 90 m przy głębokości min. 10,5 m.

Rysunek nr 3 przekrój toru wodnego w miejscu kolizji
Na rysunku nr 3 niebieska linia to model dna – głębokość 10.5m, zielone linie to profile
skarpy.

Czerwona

linia

pokazuje

rzeczywisty

obraz

dna

uzyskany

w

wyniku

przeprowadzonego sondażu. Pławy boczne na torze kotwiczone są na skarpie o głębokości 7
m. Standardowa szerokość toru pomiędzy pławami wynosi 140-150 m. Całkowita szerokość
toru wodnego wynosi ok. 230 m i jest bezpieczna dla jednostek o zanurzeniu 1 m.
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Miejsce kolizji

Rysunek nr 4 batymetria obszaru kolizji
Powyższy rysunek prezentuje głębokości toru wodnego z zaznaczonymi kolorystycznie
wynikami sondażu:
poniżej 3,5m – kolor czerwony
od 3,5m do 5,0m – kolor pomarańczowy
powyżej 5,0m – kolor zielony
5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania.
W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, że przyczyną wypadku była
niewłaściwa obserwacja na obu statkach. Na statku Translontano nie była prowadzona ciągła
obserwacja ani wzrokowa ani radarowa sektora dziobowego, czyli zakładanego pasa ruchu
statku. Na jachcie Hunter obserwacja sektora rufowego była wykonywana niewłaściwie,
w odstępach czasu powyżej 11 minut. Ponadto do wypadku przyczyniło się podążanie jachtu
motorowego środkiem toru wodnego zamiast przy prawej krawędzi tego toru.
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Trzyosobowa obsada wachty na mostku statku Translontano nie współpracowała ze sobą
w należyty sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie statku. Komisja swój pogląd w tej
kwestii przedstawiła obszernie w raporcie z badania poważnego wypadku morskiego statku
Selfoss9. Przez 11 minut przed wypadkiem pilot i załoga nie zaobserwowała obecności jachtu
wprost przed dziobem.
Kierujący jachtem motorowym Hunter nie prowadził prawidłowej obserwacji i nie wykrył
odpowiednio wcześnie doganiającego go statku.
Obie jednostki miały do dyspozycji tor wodny o szerokości odpowiednio 140 m dla statku
Translontano i 230 m dla jachtu Hunter. Nie istniały żadne przesłanki do nawigowania
środkiem toru wodnego.
Statek Translontano po kolizji opuścił polskie obszary morskie nie będąc poddanym
procedurze zbierania danych niezbędnych do prawidłowego ustalenia przyczyn wypadku.
Powyższe było spowodowane sprzecznymi oświadczeniami kapitanów jednostek oraz
brakiem wyraźnego umocowania prawnego dyrektora urzędu morskiego do zatrzymania
statku.
Ustalenia poczynione w sprawie tej kolizji przez Izbę Morską w Szczecinie oraz wnioski
własne były podstawą do podjęcia przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
następujących działań mających na celu zapobieganie podobnym wypadkom w przyszłości
oraz skuteczną realizację obowiązków administracji morskiej w celu zabezpieczenia
materiałów dowodowych koniecznych dla ustalenia przyczyn wypadku:
- przygotowanie Poradnika dla użytkowników jednostek rekreacyjnych żeglujących po
wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie,
- skierowanie do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projektu poprawki
do ustawy o bezpieczeństwie morskim wzorowanej na zapisach art. 19 ustawy o PKBWM10 .

9

Raport końcowy 63/17 m/v Selfoss – uszkodzenie statku i infrastruktury portowej w Świnoujściu dnia 12 lipca
2017 r. (www.pkbwm.gov.pl).
10
Art. 19 ust. 4 W wyjątkowych przypadkach, w celu umożliwienia dokończenia prowadzonego badania
wypadku lub incydentu morskiego, Komisja może, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu
wykonaniu, zatrzymać statek w porcie na czas niezbędny do zakończenia badania, nieprzekraczający 24 godzin.
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6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich po zapoznaniu się z działaniami
podjętymi przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie odstąpiła od skierowania do
niego zaleceń i jednocześnie uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do
zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:
6.1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Zaleca dokonanie poprawek w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
morskim11 lub ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej12 poprzez wprowadzenie uprawnienia dla kapitana portu
zatrzymania statku w porcie lub na redzie w przypadku podejrzenia udziału w wypadku
morskim na okres nieprzekraczający 24 godzin.
7. Spis rysunków
Rysunek nr 1 m/v Translontano i m/y Hunter na 1 minutę przed kolizją ................................... 9
Rysunek nr 2 Plan ogólny Translontano .................................................................................. 15
Rysunek nr 3 przekrój toru wodnego w miejscu kolizji ............................................................ 17
Rysunek nr 4 batymetria obszaru kolizji .................................................................................. 18
8. Spis zdjęć
Zdjęcie nr 1 m/v Translontano (źródło: Marine Traffic) ........................................................... 4
Zdjęcie nr 2 m/y Hunter ............................................................................................................. 6
Zdjęcie nr 3 miejsce kolizji i ślad dryfu jachtu Hunter ............................................................ 10
Zdjęcie nr 4 dziób statku ex. Translontano (źródło: Marine Traffic) ...................................... 12
Zdjęcie nr 5 wypiętrzenie fali na w okolicy dziobu statku (źródło: Marine Traffic) ................ 12
Zdjęcie nr 6 uszkodzenie platformy rufowej ............................................................................. 13
Zdjęcie nr 7 wygięta sterująca dysza Korta ............................................................................. 13
Zdjęcie nr 8 otarcia burty jachtu.............................................................................................. 14

11
12

Tekst jednolity Dz.U.2018 poz.181
Tekst jednolity Dz.U.2018 poz.2214
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9. Spis tabel
Tabela nr 1 minimalny zasięg obserwacji morza z mostka ...................................................... 15
10. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku
Dokumenty statków
Oświadczenia członków załogi statku Translontano i Hunter
Materiały, dokumenty i zdjęcia otrzymane z Kapitanatu Portu Trzebież, VTS Szczecin i SAR
Zdjęcia i wysłuchania PKBWM
11. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Tadeusz Wojtasik – Przewodniczący Komisji
członek zespołu: Zbigniew Łosiewicz – członek Komisji
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