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Badanie bardzo poważnego wypadku jachtu żaglowego „Prodigy 2” 

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) 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 4403290, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 
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2.  Fakty 

W dniu 13 października 2017 r. jacht „Prodigy 2” wyszedł z Cuxhaven o godz. 06:35 czasu 

lokalnego z zamiarem żeglugi w kierunku Kanału La Manche i wyjścia na Ocean Atlantycki. 

Na pokładzie znajdowały się 3 osoby załogi.  

O godz. 08:15 jacht opuścił tor Mittelrinne w rejonie kotwicowiska Neuwerk-Reede 

i żeglował dalej na zachód tuż poza torem, mijając prawą burtą pławy wyznaczające 

południową granicę toru. 

Ok. godz. 18:25 pełniący wachtę bosman oraz przebywający we wnętrzu jachtu kapitan 

poczuli wstrząs i usłyszeli głośny trzask. Kapitan i bosman pospiesznie dokonali oględzin 

pomieszczeń jachtu na rufie i na śródokręciu, nie znajdując niczego niespodziewanego. 

Ok. 2 minuty po pierwszym trzasku nastąpiły dwa kolejne, słabsze. Tym razem dźwięk 

dobiegał wyraźnie spod nóg we wnętrzu kabiny centralnej. Po podniesieniu klapy podłogi 

zauważono silny napływ wody do zęzy. Automatycznie włączyła się najpierw jedna z pomp 

zęzowych, a po chwili druga. Załoga sprzątnęła żagle. Na kilka minut uruchomiono silnik na 

wolne obroty i skierowano jacht do brzegu, by osadzić go na płyciźnie. Kapitan ocenił, że 

wydajność pomp jest zbyt mała aby odpompować napływającą wodę. 

Widząc podnoszący się poziom wody, kapitan zarządził opuszczenie jachtu i przystąpił do 

zwodowania pneumatycznej tratwy ratunkowej. O godz. 18:38 kapitan nadał sygnał 

alarmowania w niebezpieczeństwie DISTRESS za pomocą stacjonarnego radiotelefonu UKF 

z DSC. Ośrodek MRCC Bremen natychmiast potwierdził sygnał i uruchomił akcję 

ratowniczą.  

Załoga ok. godz. 18:42 przeniosła się do tratwy, połączonej faleniem z dryfującym już bez 

żagli jachtem. O godz. 19:14 na miejsce zdarzenia przybył holownik „Nordic” (bandera RFN) 

i podjął załogę jachtu z tratwy wykorzystując statkową łódź ratowniczą. Przybyły na miejsce 

helikopter służb SAR zabrał rozbitków z pokładu holownika na ląd do Wilhelmshaven.  
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Ilustracja 1: Trasa jachtu w dniu wypadku1 

3. Informacje ogólne 

3.1. Dane jachtu 

 

Nazwa jachtu:      „Prodigy 2” 

Bandera:      polska 

Właściciel:      Quale sp. z o.o.  Łódź, Polska 

Instytucja klasyfikacyjna:     PRS  

Jednostka notyfikowana     PRS nr 1463 

Typ jachtu:       kuter 

Sygnał rozpoznawczy:    SPG 4690 

Nr indentyfikacyjny IMO:    brak 

Wyporność (mLDC):     30,81 t 

Rok budowy:       2017 

Stocznia nr 1:      Libra Yacht Sailnet Service Wąbrzeźno 

                                                 
1 trasa jachtu „Prodigy 2” według danych AIS zarejestrowanych przez firmę Vesselfinder LTD. 
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Stocznia nr 2:      Kalif Yacht Kamila Błazucka Osielsko 

Moc maszyn:      silnik wbudowany 102,9 kW 

       (Vetus – Detz DTA44-455A) 

Szerokość:       5,00 m 

Długość całkowita:     17,89 m 

Zanurzenie:       3,00 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  laminat poliestrowo szklany 

Minimalna/maksymalna obsada załogowa:  2/8 osób (wg Karty bezpieczeństwa) 

3.2. Informacje o podróży jachtu 

 

Porty zawinięcia w czasie podróży:   Cuxhaven Niemcy 

Port przeznaczenia:     Wyspy Kanaryjskie  

Rodzaj żeglugi: pełnomorska 

Informacje o załodze:     3 osoby narodowości polskiej 

 

 

3.3. Informacje o wypadku 

 

Rodzaj:      bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas wypadku:     13 października 2017r. ok. godz. 18:30LT  

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 53°46,57’ N , λ =007°21,25’ E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  ok. 2 Mm na północ od wyspy Baltrum 

       Morze Północne, wybrzeże niemieckie 

Charakter akwenu:     wody przybrzeżne 

Pogoda w trakcie wypadku:    widzialność dobra, wiatr SW 3-4° B, 

       stan morza 3, temp. wody  13oC 

Stan eksploatacyjny jachtu w trakcie wypadku: w drodze pod żaglami 

Ilość paliwa na burcie:    ok. 240 l oleju napędowego  

Skutki wypadku dla jachtu: zatonięcie jachtu 

Skutki wypadku dla ludzi:    załoga nie odniosła obrażeń 

Skutki dla środowiska:    nie stwierdzono zanieczyszczenia wód. 
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Zdjęcie 1. Jacht „Prodigy 2” 

3.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

Na wezwanie kapitana, który o godz. 18:38 nadał sygnał alarmowania w niebezpieczeństwie 

DISTRESS za pomocą stacjonarnego radiotelefonu UKF z DSC, do akcji ratowniczej 

włączyło się niemieckie Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Bremie - MRCC 

Bremen (Maritime Rescue Coordination Center Bremen). Ogłosiło ono alarm dla jednostek 

ratowniczych: „Nordic” (18:44), „Gruben” (18:45), „Secretarius” (18:51), helikoptera SAR 

Helgoland (18:45) i helikoptera SAR z Glucksburga (19:23). Najbliżej miejsca akcji 

znajdował się holownik ratowniczy „Nordic”, który dopłynął w pobliże tratwy z rozbitkami 

o godz. 19:14. W trakcie akcji ratowniczej łączność pomiędzy członkami załogi jachtu,  

a ratownikami była utrzymywana z wykorzystaniem przenośnego radiotelefonu UKF 

zabranego z jachtu. Holownik „Nordic” przystąpił do akcji i przy wykorzystaniu łodzi 

ratowniczej  podjął niezwłocznie rozbitków z tratwy. O godz. 19:21 członkowie załogi jachtu 

zostali przemieszczeni na pokład holownika, skąd następnie o 19:28 helikopter SAR podjął 

ich na swój pokład i udał się do bazy w Wilhelmshaven w celu udzielenia rozbitkom 
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niezbędnej pomocy medycznej. 

Skierowany do akcji drugi helikopter z Glucksburga odwołano przed przybyciem na miejsce 

akcji w związku z dokonanym już podjęciem rozbitków. W Wilhelmshaven oczekiwały  

karetki pogotowia i straż pożarna, gotowe do udzielenia natychmiastowej pomocy. Po 

stwierdzeniu braku takiej potrzeby załogę jachtu przetransportowano do miejscowego hotelu. 

W międzyczasie holownik „Nordic” podniósł z wody na swój pokład łódź RIB, tratwę oraz 

transponder SART z ”Prodigy 2”.  Następnie jednostka ratownicza „Secretarius” doczepiła do 

dryfującego, leżącego na lewej burcie jachtu duży biały odbijacz i czerwoną bojkę,  

a „Nordic” umocował dodatkowo transponder SART. O godz. 20:00 dnia 13 października 

2017 r MRCC Bremen ogłosiło zakończenie akcji ratowniczej. O godz. 20:50 wszystkie statki 

ratownicze, z wyjątkiem „Nordic” zostały zwolnione z akcji i powróciły do swoich baz 

odtwarzając stan gotowości do podjęcia działań ratowniczych. Holownik „Nordic” 

zabezpieczał ruch morski pozostając w pobliżu dryfującego jachtu Prodigy 2. Od godz. 00:00 

dn. 14.10.2017 r. zabezpieczeniem ruchu morskiego zajmował się statek specjalistyczny 

„Mellum”. Około godz. 06:33 jacht zdryfował na obszar o głębokości poniżej 5m i z uwagi na 

własne zanurzenie jednostka monitorująca pozostawała poza izobatą 5m. 

W dniu 15.10.2017 r. o godz. 13:08 „Mellum” przekazała zabezpieczenie jachtu „Prodigy 2” 

jednostce  „Ems Server”  z firmy Ems Marine Offshore.  W tym czasie jacht dryfował na 

północ od Drehbargen wzdłuż izobaty 1m. W dniu 16.10.2017 r. o godz.11:10 wrak jachtu 

leżał na dnie przy plaży Langeoog na pozycji 53o45,73’N i 007o34,58’E.   

W późniejszym czasie (18/19 października 2017 r.) w akcji podniesienia wraku jachtu i jego 

transportu do portu Hooksiel uczestniczyła jednostka specjalistyczna  „Hebo Cat 7” firmy 

Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH, wynajęta przez firmę Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsamtes (Urząd Żeglugi Śródlądowej i Spedycji) oraz  ubezpieczyciela jachtu. 
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Zdjęcie 2. Wrak jachtu „Prodigy 2” dryfujący po wypadku 

4. Opis okoliczności wypadku 

W dniu 13 października 2017 r. jacht „Prodigy 2” wyszedł z mariny miejskiej w Cuxhaven 

o godz. 06:35 LT = CEST (04:35 UTC) z zamiarem żeglugi w kierunku Cieśniny 

Kaletańskiej, a dalej  Kanału La Manche i wyjścia na Ocean Atlantycki. Na pokładzie 

znajdowały się 3 osoby załogi. Poprzednie 2 dni jacht spędził w porcie Cuxhaven, 

przeczekując sztormową pogodę. 

O godz. 06:45 jacht przeszedł na wschodnią stronę toru wodnego ujścia Łaby w pobliżu 

pławy nr 32a/Medem Reede 2, i wyszedł poza tor, mijając pławę lewą burtą. 

Do godz. 07:10 jacht żeglował poza torem wodnym, przechodząc w bliskości płycizn 

leżących na wschód od toru. Pławę nr 32 minął lewą burtą.  Na tym odcinku jacht płynął 

z szybkością 4,6 - 5,0 w przeciw słabnącemu prądowi kończącego się przypływu. 

O godz. 07:15 jacht powrócił na tor i żeglował jego wschodnią stroną, prawidłowo mijając 

pławy prawą burtą. Szybkość jachtu zwiększyła się w odcinkach kolejnych 5 minut z 5 w do 

5,9 w, 6,3 w, 6,6 w, 6,9 w, 8,1 w, 8,8 w. 
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O godz. 07:45 jacht położył się na kurs zachodni i żeglował dalej środkiem toru Mittelrinne. 

O godz. 08:15 jacht opuścił tor w rejonie kotwicowiska Neuwerk-Reede i żeglował dalej na 

zachód tuż poza torem, mijając prawą burtą pławy wyznaczające południową granicę toru. 

O godz. 09:50, po minięciu płycizn Scharhornriff, jacht rozpoczął halsowanie wzdłuż 

wybrzeża w ogólnym kierunku zachodnim, mijając kolejno ujścia Alte Weser, Neue Weser 

i Jade. 

Poza chwilami manewrów jacht był sterowany autopilotem. Wachty pełniono jednoosobowo. 

Zgodnie z poleceniem kapitana zwroty wykonywano tak, by żeglować w strefie ruchu 

przybrzeżnego TSS „Terschelling - German Bight”, nie wchodząc na wody płytsze niż 10 m. 

Wobec wiatru wiejącego z SW korzystny był hals lewy. Zbliżając się do ruty statków jacht 

wykonywał zwrot na niekorzystny hals prawy, który prowadził wprost w kierunku 

południowym, na zbliżenie do lądu. Głębokości obserwowano na echosondzie . Nawigację 

prowadzono na ploterze elektronicznym z mapami Navionics, z dwoma wyświetlaczami 

12 - calowymi - umieszczonymi przy stanowisku sternika oraz przy stole nawigacyjnym we 

wnętrzu. 

Halsując w ten sposób jacht minął wyspy wschodniofryzyjskie Wangerooge, Spiekeroog, 

Langeoog oraz trawers cieśniny Accumer Ee, oddzielającej Langeoog od Baltrum. 

O godz. 18:19 zbliżający się kursem południowym do wybrzeża wyspy Baltrum jacht 

wykonał zwrot na lewy hals na pozycji φ = 53° 45,97' N λ = 007° 22,12' E. Przed zwrotem 

żeglował z częściowo zarefowanym grotem i genuą z szybkością 6 - 7 w, idąc w przechyle do 

ok. 12° (według oceny kapitana). Wachtę pełnił bosman, a zwrot wykonał w asyście kapitana, 

który w tym celu wyszedł do kokpitu. Po zwrocie jacht nabrał szybkości i w ciągu kilku 

minut przyspieszył do ponad 6 w, kontynuując żeglugę w kierunku KD=284°.  
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Ilustracja 2: Szczegółowy zapis trasy w rejonie awarii2 

Ok. godz. 18:25 pełniący wachtę bosman oraz przebywający we wnętrzu kapitan poczuli 

wstrząs i usłyszeli głośny trzask. Trzeci członek załogi, śpiący w kabinie dziobowej, nie 

obudził  się i został wywołany dopiero później, do opuszczenia jednostki. W pierwszej chwili 

załoga oceniła jako przyczynę wstrząsu i hałasu trzaśnięcie drzwi lub klapy albo upadek 

ciężkiego przedmiotu. Nie odczuła przyhamowania ani zakłócenia biegu jachtu. Kapitan 

i bosman pospiesznie dokonali oględzin pomieszczeń jachtu na rufie i na śródokręciu, nie 

znajdując niczego niespodziewanego. 

Ok. 2 minuty po pierwszym trzasku nastąpiły dwa kolejne, słabsze. Tym razem dźwięk 

dobiegał wyraźnie spod nóg we wnętrzu kabiny centralnej. Po podniesieniu klapy podłogi 

zauważono silny napływ wody do zęzy. Automatycznie włączyła się najpierw jedna z pomp 

zęzowych, a po chwili druga. 

Załoga sprzątnęła żagle. Na kilka minut uruchomiono silnik na wolne obroty i skierowano 

jacht do brzegu, by osadzić go na płyciźnie, ponieważ kapitan ocenił, że wydajność pomp jest 

zbyt mała aby odpompować napływającą wodę. 

                                                 
2 trasa jachtu „Prodigy2” według danych AIS zarejestrowanych przez firmę Vesselfinder LTD. 
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Widząc podnoszący się poziom wody, kapitan zarządził opuszczenie jachtu i przystąpił do 

zwodowania 8. osobowej pneumatycznej tratwy ratunkowej Survitec Zodiac, zamocowanej 

pasami w otwartym od zewnątrz uchwycie na koszu rufowym. Zwodowanie tratwy wymagało 

wpierw opuszczenia 3-metrowej łodzi RIB, niesionej na żurawikach za pawężą, która 

blokowała tratwę. By przyspieszyć wodowanie łodzi RIB kapitan przeciął mocujące łódź 

stropy. 

O godz. 18:38 kapitan nadał sygnał alarmowania w niebezpieczeństwie DISTRESS za 

pomocą stacjonarnego radiotelefonu UKF z DSC. Ośrodek MRCC Bremen natychmiast 

potwierdził sygnał i uruchomił akcję ratowniczą.  

Załoga zabrała z kabin nieznaczną tylko część rzeczy osobistych i ok. godz. 18:42  przeniosła 

się do tratwy, połączonej faleniem z dryfującym już bez żagli jachtem. Do tratwy zabrano 

przenośny radiotelefon UKF, z którego kapitan prowadził dalszą łączność z ośrodkiem 

ratowniczym i z jednostkami uczestniczącymi w akcji. 

Faleń odcięto i załoga przez krótki czas mogła obserwować tonący jacht, filmując 

i wykonując zdjęcia telefonem komórkowym. Na ostatnim zdjęciu, wykonanym o godz.18:52, 

mimo nieostrości ujęcia, widać jacht bez przechyłu, nadal pokazujący światło rufowej latarni 

nawigacyjnej.  

 

 

Zdjęcie 3. Jacht „Prodigy 2” bez załogi (źródło: członek załogi) 
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Kilka minut później jacht przewrócił się na lewą burtę i dryfował z widoczną białą plamą 

oderwanej warstwy laminatu na prawoburtowej stronie pokrytego ciemną farbą 

przeciwporostową dna. 

O godz. 19:14 na miejsce zdarzenia dopłynął holownik „Nordic” (bandera RFN) i podjął 

załogę jachtu z tratwy wykorzystując statkową łódź ratowniczą. Przybyły na miejsce 

helikopter służb SAR zabrał rozbitków na ląd do Wilhelmshaven.  

Wrak jachtu dryfował dalej na powierzchni w kierunku wschodnim, ostatecznie osiadając 

w dniu 16 października na brzegu wyspy Langeoog w pobliżu pozycji φ = 53° 45,73' N λ = 

007° 34,58' E, ok. 8 mil od miejsca wypadku. Uderzenia fal doprowadziły do całkowitego 

zniszczenia jachtu. 

Oderwanej od kadłuba wraz z częścią poszycia płetwy balastowej nie odnaleziono. 

 

 

Zdjęcie 4. Wrak jachtu wyrzucony na brzeg wyspy Langeoog 

5.  Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku z 

uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz. 

Przyczyną zatonięcia jachtu „Prodigy 2” była utrata kilu przez jacht. 
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W wyniku prowadzonego badania nie udało się jednoznacznie ustalić czynników, które miały 

decydujący wpływ na urwanie się kilu w czasie żeglugi. Analizując ten bardzo poważny 

wypadek morski Komisja skoncentrowała się na następujących zagadnieniach: 

- wady projektu konstrukcji jachtu, 

- wady wykonania prac stoczniowych, 

- uszkodzenia mechaniczne doznane w trakcie eksploatacji jachtu. 

Badając projekt jachtu stwierdzono, że projektant i jednostka notyfikowana wykonali 

obliczenia wytrzymałościowe w oparciu o przepisy PRS dot. jachtów morskich3, przy czym 

nieznany jest stopień zgodności wymagań tych przepisów z wymaganiami normy PN-EN ISO 

12215. Wykonana  w trakcie badania wypadku analiza obliczeń wytrzymałościowych pasa 

stępkowego monolitycznego poszycia kadłuba jachtu potwierdziła zgodność projektu  

z wymaganiami normy PN-EN ISO 12215. Przeprowadzona analiza wytrzymałościowa pasa 

stępkowego wykluczyła wadliwość projektu konstrukcji jachtu w tym obszarze. 

 Mniejsze wymiary podkładek zaprojektowanych i wykonanych do zamocowania płetwy 

balastowej do kadłuba powodowały zwiększenie nacisków miejscowych skutkujących 

częściowym uszkodzeniem wewnętrznych powłok laminatu i mogły mieć wpływ na złą 

transmisję sił na usztywnienia kadłuba i utratę płetwy balastowej. W przypadku braku miejsca 

na podkładki należało rozważyć łączenie na drodze konstrukcyjnej poszczególnych podkładek  

między sobą co zwiększyłoby wytrzymałość mocowania, zmniejszając jednocześnie 

naprężenia lokalne i naciski miejscowe. 

Komisja nie miała możliwości wykonania własnych badań wytrzymałościowych próbek 

kadłuba z przyczyn o których mowa w pkt 5.2 niniejszego raportu. Na podstawie 

otrzymanych raportów z badań oraz własnych ekspertyz Komisja przyjęła, że niska jakość 

laminatu w wykonaniu pasa stępkowego monolitycznego poszycia kadłuba jachtu w rejonie 

mocowania płetwy balastowej w istotny sposób przyczyniła się do oderwania się płetwy 

balastowej.  

Częstą przyczyną awarii oderwania się balastu jest mechaniczne uszkodzenie będące 

konsekwencją wejścia jachtu na mieliznę, uderzenia w przeszkodę lub doznane w trakcie 

transportu drogą lądową. „Prodigy 2” był jachtem nowym, zwodowanym zaledwie 6 miesięcy 

przed wypadkiem. Według informacji uzyskanych od kapitana jachtu „Prodigy 2”, który 

zawsze był obecny na pokładzie w czasie żeglugi, jacht nigdy nie doznał żadnej z awarii tego 

                                                 
3 Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. II Kadłub (1996 ze zm. Nr 1/1998) i  cz. III Wyposażenie 

i stateczność (1996 – tekst ujednolicony, stan na 01.12.2013r.)wyd. PRS Gdańsk, 
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typu. 

W opinii ekspertów nie wyklucza się możliwości zainicjowania powolnego procesu 

odpadania kilu w rezultacie otarcia się w przeszłości o przeszkodę podwodną. Tego rodzaju 

zdarzenie mogło zajść w sposób niezauważony, ale prawidłowo zaprojektowany i zbudowany 

jacht nie powinien doznać tak katastrofalnych skutków w wyniku pojedynczego, słabego 

kontaktu z przeszkodą. 

Zbadanie całej historii żeglugi „Prodigy 2” w celu wskazania takich zdarzeń nie jest 

możliwe z powodu braku danych. Jacht był wyposażony w rejestrator parametrów żeglugi, ale 

uległ on zniszczeniu w trakcie wypadku. Zbadano tylko przebieg żeglugi w ostatnim dniu 

rejsu, porównując zarejestrowane przez odbiorniki AIS pozycje jachtu z mapą nawigacyjną. 

Zgodnie z zaleceniami kapitana, jacht miał nie wchodzić na wody płytsze niż 10 m, co przy 

zanurzeniu wynoszącym 3 m jest głębokością bezpieczną. W trakcie dnia jacht kilkakrotnie 

przekraczał granicę 10 m, ale - biorąc pod uwagę stan pływu - nigdzie nie wszedł na wody 

niebezpiecznie płytkie. 

Zwrot poprzedzający wypadek nastąpił przy wysokim stanie pływu (HW Baltrum ok. 

godz. 18:00, skok pływu ok. 2,50 m) na wodzie o faktycznej głębokości ok. 10 m. Analiza 

zapisów szybkości jachtu z komunikatów AIS zarejestrowanych w odstępach 5-minutowych 

wskazuje, że być może zwrot ten był wykonany bardziej „zamaszyście”, niż poprzednie 

manewry tego dnia, co mogło doprowadzić do ostatecznego zerwania wytrzymałości 

wadliwego miejsca kadłuba. Mimo, że danych z zapisów AIS nie można interpretować jako 

bezwzględnie dokładnych, dają one ogólne wskazania co do parametrów żeglugi4. 

5.1. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

5.1.1. Załoga jachtu 

W ostatni rejs jacht wyszedł z załogą złożoną z 3 doświadczonych żeglarzy. Kapitan posiadał 

patent PZŻ kapitana jachtowego z 2015 r. Drugi członek załogi posiadał patent PZŻ 

jachtowego sternika morskiego z 2016 r. Trzeci członek załogi posiadał wydany w 2002 r. 

                                                 
4 Z zarejestrowanego obrazu ekranu stanowiska monitorowania VTS wynika, że w pobliżu miejsca tego zwrotu 

naniesiono na mapie niebezpieczeństwo nawigacyjne, oznaczone „Anker (NW Nr.675)”. Ostrzeżenia o tym 

numerze, ani o zbliżonej pozycji lub charakterze nie ma w niemieckich Wiadomościach Żeglarskich z  

2017 r. (Nachrichten für Seefahrer). Archiwum poprawek do map Admiralicji w tym rejonie także nie jest już 

publicznie dostępne, gdyż mapa nr BA-1635 otrzymała nowe wydanie już po dacie wypadku (wykaz poprawek 

czasowych za 2017 r. nie zawiera podobnego niebezpieczeństwa w tym rejonie).  
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patent sternika jachtowego PZŻ. Kapitan jachtu, będący zarazem inicjatorem jego budowy  

i faktycznym armatorem, miał doświadczenie w żegludze oceanicznej na swym poprzednim 

jachcie „Prodigy”5. Wśród członków załogi tylko jedna osoba posiadała polskie  świadectwo 

radiooperatora urządzeń VHF, uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych 

pracujących w zakresie częstotliwości morskiego pasma V.  Ponieważ jacht „Prodigy 2” był 

jachtem komercyjnym, załoga powinna posiadać 4 podstawowe przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa6. Żaden z członków załogi nie posiadał takich przeszkoleń. 

Należy zwrócić uwagę, że wypłynięcie nowym jachtem w długą podróż morską bez jego 

uprzedniego starannego wypróbowania na rodzimych wodach wewnętrznych lub 

przybrzeżnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że był wybudowany w nowopowstałej 

stoczni, niemogącej poszczycić się wybudowanymi prawidłowo innymi jachtami, uznaje się 

jako wysoce ryzykowne i nierozsądne. Nawet renomowane stocznie światowe przed 

przekazaniem nowoskonstruowanej i wybudowanej jednostki przeprowadzają wiele próbnych 

rejsów i testów mających na celu wykrycie i usunięcie  potencjalnych błędów projektowych 

lub wykonawczych. 

5.1.2. Wykonawca jachtu 

Budowa jachtu była wykonywana w oparciu o kilku podwykonawców. Kierownik budowy 

nie posiadał kierunkowego wykształcenia w zakresie budowy jachtów, a doświadczenie  

w tym zakresie oparte było o wieloletnią praktykę żeglarską, m.in. na jachcie Prodigy  

i zarządzanie budową jachtu „Intuition”. Kluczowym dla badania wypadku był proces 

powstawania kadłuba i płetwy balastowej. W tym przypadku wykonanie prac laminowania 

powierzone zostało osobom dobranym tuż przed rozpoczęciem tego procesu, częściowo  

z personelu Libra Yacht. Jakość wykonania laminatu była w znaczącym stopniu zależna od 

kwalifikacji i umiejętności pracy tego zespołu ludzi7. Analiza jakości wykonanej pracy 

podczas procesu laminowania wskazuje na niedostateczne kwalifikacje  lub umiejętności osób 

wykonujących to zadanie i świadczy o słabym nadzorze wykonawcy. 

                                                 
5 Por. raport końcowy PKBWM nr 49/14 „Zatonięcie jachtu Prodigy na Atlantyku w dniu 23 listopada 2014 r.”  
6 Zgodnie z Kartą bezpieczeństwa Nr 525/GDY/2017 wydanej 29 września 2017 r. 
7 Pkt 8 Norma PN-EN ISO 12215-4:2005. Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych 

kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja 
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5.1.3. Tratwa ratunkowa 

W trakcie opuszczania jachtu po wypadku załoga napotkała utrudnienie w zwodowaniu 

tratwy ratunkowej, gdyż dostęp do niej był zablokowany zawieszoną na żurawikach za 

pawężą łodzią RIB. W łagodnych warunkach, jakie miały wówczas miejsce, nie wpłynęło to 

istotnie na bezpieczeństwo ludzi, ale w cięższych warunkach mogło przesądzić o tragicznych 

konsekwencjach awarii tego typu, która zwykle prowadzi do zatonięcia jachtu natychmiast 

lub w bardzo krótkim czasie. 

Jacht „Prodigy 2” był wyposażony w pneumatyczną tratwę ratunkową, umieszczoną  

w uchwycie na koszu rufowym i mocowaną tam pasami. Wymagania nie nakładają 

obowiązku stosowania zwalniaka hydrostatycznego, zapewniającego automatyczne 

zwolnienie tratwy, ale wśród wymagań znajduje się zapis o łatwym dostępie do środków 

ratunkowych8. 

5.2. Czynniki mechaniczne 

Kadłub był wykonany bez nadzoru jednostki notyfikowanej i bez wykonania stosownych 

badań wytrzymałościowych w oparciu o próbki z płyty kontrolnej.  Po wypadku jachtu na 

zlecenie ubezpieczyciela jachtu - AXA Versicherung AG - czynności badawcze podjęła firma 

konsultingowa Zucker&Partner z Hamburga. Eksperci Zucker&Partner dokonali pierwszych 

oględzin wraku jachtu na osuchu wybrzeża Langeoog w dniu 16 października, jeszcze przed 

podniesieniem wraku i przetransportowaniem go do Hooksiel, gdzie dokonali ponownych 

oględzin w dniu 19 października. Eksperci Zucker&Partner pobrali próbki laminatu  

z uszkodzonych okolic dna jachtu i wykonali dokumentację fotograficzną uszkodzeń. 

Wstępny raport faktograficzny, podsumowujący stan uszkodzeń jachtu, został przygotowany 

19 listopada 2017 r. 

11 listopada 2017 r. firma Zucker&Partner zleciła laboratorium badawczemu GMA 

Werkstoffprüfung GmbH wykonanie analizy pobranych próbek. Raport z tego badania GMA 

przygotowało 22 grudnia 2017 r. 

Konkludując badania GMA stwierdziła, że „grubość laminatu w przejściu do obszaru recesji 

wynosi 10 mm zamiast wymaganego 24 mm, co odpowiada zmniejszeniu o 55%. Jakość 

                                                 
8 Pkt 3.7 Załącznik nr 2 do Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych. (Dz. U. 2016 poz. 807) 
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wiązań i przyczepność pojedynczych warstw laminatu względem siebie jest w dużej mierze 

niewystarczająca. Najprawdopodobniej jest to związane z warunkami produkcją / warunkami 

budowania i związanym z tym uszkodzeniem materiału”.9 

 

Zdjęcie 5. Miejsce pobrania próbki materiału (źródło: GMA – 3664) 

 

 

 

                                                 
9 Raport z badań GMA-3664 (tłumaczenie z j. niemieckiego A. Banaszek) 
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Zdjęcie 6. Makroprzekrój pęknięcia przy przejściu w rejon recesu – miejsce pobrania próbki 

(źródło: GMA – 3664) 

Wskazane w raporcie obniżenie grubości laminatu do 10 mm (bez żelkotu),  w miejscu gdzie 

projekt wskazuje wymiar ok. 24 mm, wymagał przeprowadzenia dodatkowej analizy. 

Należało uznać, że grubość laminatu jest pochodną: zawartości zbrojenia, użycia samych mat 

lub mat i matotkanin oraz użytej technologii laminowania. 

Grubość 24 mm jest wartością przewidzianą dla laminatów zbrojonych matami o wartości 

zbrojenia ok. 28,5%. 10 Przy typowej zawartości zbrojenia zawartej pomiędzy 35% i 50% dla 

laminatów o zbrojeniu mieszanym, wg specyfikacji na rysunku powyżej, uzyskuje się grubość 

laminatów pomiędzy 13,6 mm (dla 50%) i 19,5 mm (dla 35%)11. Uwzględniając powyższe 

należy uznać, że w analizowanym przekroju grubość (zbrojenie) laminatu była zbyt niska  

w stosunku do założonych wymagań wytrzymałościowych. 

                                                 
10 Tab. 5.3.1 str. 21 Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. II Kadłub (1996 ze zm. Nr 1/1998) 

wyd. PRS Gdańsk 
11 Tab. 5.3.2 str. 22 Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. II Kadłub (1996 ze zm. Nr 1/1998) 

wyd. PRS Gdańsk 
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Rys. 1 Fragment rysunku 09/16 Kalif 58 f-my CORS 

Komisja nie wykonała dodatkowych analizy wytrzymałościowej próbek z okolic recesu  

z uwagi na wcześniejsze wycięcie tego pasa poszycia przez właściciela jachtu. Właściciel 

wyjaśnił, że pozyskane fragmenty poszycia posłużyły do wykonania własnych badań 

wytrzymałościowych, a pozostałe fragmenty zostały zachowane na potrzeby ewentualnych 

postępowań odszkodowawczych.   
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Zdjęcie 7. Pas poszycia wycięty przez właściciela jachtu (źródło: właściciel jachtu) 

Na zdjęciu nr 6 widoczny jest wynik pomiaru głębokości recesu i wynosił on ok. 33 mm. 

Plan recesu balastu wykonany przez CORS dla modelu Kalif 58 przewidywał zmienną 

głębokość od 32 mm w części dziobowej do 43 mm w części rufowej dla wyeliminowania 

1,50 wznosu kadłuba (odchylenia od płaszczyzny podstawowej) w obszarze recesu. Przy 

budowie Prodigy 2 reces został wykonany ze stałą głębokością ok. 33 mm. Płyta mocująca 

płetwę balastową do kadłuba miała stałą grubość 30 mm i była całkowicie schowana w 

recesie.  
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Rys. 2 Reces balastu wg planu 09/16 CORS dla modelu Kalif 58 

Kolejnym elementem wpływającym na własności mechaniczne laminatów była jakość ich 

wykonania.  

 

Zdjęcie 8. Widoczne wolne włókna szklane z dołączonymi „kroplami” żywicy  

(źródło: GMA – 3664) 
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Analizowane próbki oraz oględziny kadłuba pokazały błyszczące obszary  rozwarstwionego 

laminatu kadłuba. Laminat można było ręcznie rozdzielić i oderwać. 

 

Zdjęcie 9. Stan laminatu na kadłubie jachtu (źródło: Zucker & Partner Gmb) 

Stwierdzono niską jakość wykonania monolitycznego pasa dennego poszycia w rejonie 

mocowania płetwy balastowej do kadłuba jachtu. W czasie oględzin stwierdzono niską 

adhezyjność niektórych warstw laminatu względem siebie. Zupełnie gładkie powierzchnie 

poszczególnych warstw laminatu, bez wykazywanej adhezyjności są dowodem na wyżej 

wymienioną tezę. Mogło to być spowodowane niedotrzymaniem przez producenta jachtu 

technologii wykonywania poszczególnych prac w procesie laminowania poszycia kadłuba. 

Szczególnie ważne było dotrzymywanie przerw pomiędzy laminowaniem poszczególnych 

warstw oraz ich dokładne oczyszczanie oraz szorstkowanie przed rozpoczęciem laminowania 

następnych warstw. Brak dochowania jakości tych prac powodował wytwarzanie na 

powierzchni laminatów warstw pośrednich (np. substancji parafinopodobnych), których brak 

mechanicznego usunięcia skutkował następnie brakiem adhezyjności poszczególnych warstw 

laminatu względem siebie. Sprzyjało to poważnemu osłabieniu laminatu jako monolitu  

i pojawieniu się licznych rozwarstwień w laminacie oraz braku transmisji sił z kilu na 

usztywnienia kadłuba. Większe obciążenia przenoszone były w konsekwencji przez dolne 
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warstwy rozwarstwionego laminatu zamiast działać zgodnie z założeniem projektanta jachtu 

jako forma monolityczna. Widoczne są również ślady złego lub nieprawidłowego  

przesączenia żywicą poszczególnych warstw tkaniny szklanej. Było to również powodem 

łatwego oddzielania się poszczególnych warstw od siebie. 

Dowodem na niezbyt wysoką jakość wykonywania procesu laminowania mogą być ślady 

kleju na poszyciu ( kolor niebieski na zdjęciach) w okolicach poza usztywnieniami. Należy 

tutaj przypomnieć że nośność ww. kleju jest niewielka.  

 

Zdjęcie 10. Ślady kleju poza pianką usztywnień (źródło: raport Zucker & Partner GmbH) 

Klej w trakcie wykonywania laminowania poza usztywnieniami powinien być usunięty. Brak 

tego sprzyjał procesowi rozwarstwiania, co było szczególnie niebezpieczne w bezpośredniej 

bliskości usztywnień, gdzie dochodzi do połączenia się warstw laminatu biegnących pod 

pianką usztywnienia oraz nad pianką usztywnienia. W tym miejscu tworzy się naturalny karb 

mechaniczny i jednocześnie jest to ważny węzeł transmisji sił pochodzących od kilu. 

Wykrycie w tym miejscu kleju zaburzyło działanie tego węzła konstrukcyjnego poważnie go 

osłabiając, co mogło prowadzić do złej transmisji sił na usztywnienia i urwania kilu. 
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5.3. Czynniki organizacyjne 

5.3.1. Kalendarz procesu budowy, nadzoru i certyfikacji jachtu „Prodigy 2” 

1.  2014 r  – umowa inwestora z Libra Yacht Sailnet Service na budowę one-off 

jachtu „Stadtship 56”, zakończona budową modelu kadłuba w 2015 r., 

2.  17.07.2014 r. – wniosek Libra Yacht Sailnet Service o certyfikację wyrobu na 

zgodność z dyr. 94/25/WE dla jednostki LOA 17,3m i silnika o mocy 95 kW kat. 

projektowej A dla modułu oceny zgodności B, 

3.  9.09.2014 r. – zawarcie umowy nr 131/2014 pomiędzy Libra Yacht Sailnet 

Service i PRS o certyfikację ww. wyrobu,  

4.  2014 r. – powołanie spółki „Kalif Yacht Kamila Błazucka”, 

5.  27.01.2015 r. – akceptacja przez PRS części dokumentacji „Libra 58”, w tym 

procesu laminowania, 

6.  maj 2015 r. – decyzja armatora o zmianie wykonawcy z firmy Libra Yacht 

Sailnet Service na Kalif Yacht Kamila Błazucka; umowa ze stocznią „Kalif Yacht” na 

budowę jednostki „pod klucz” i początek budowy „Prodigy 2” typu „Quale 60”, 

7.  10.08.2015 r. – czyszczenie form przed rozpoczęciem procesu laminowania, 

8.   20.08.2015 r. do ok. 15.09.2015 r. – proces laminowania kadłuba, 

9.  24.08.2015 r. – położenie żelkotu, 

10.  15.09.2015 r. – wlaminowanie rusztu dennego, 

11.  29.10.2015 r. – wyjazd z hali firmy Libra Yacht i rozformowanie laminatów 

kadłuba i pokładu, 

12.  30.10.2015 r. – przewóz kadłuba i pokładu jachtu do hali Kalif Yacht, 

13.  20.11.2015 r. – notyfikacja zmiany wykonawcy jachtu do PRS i zmiana 

umowy nr 131/2014 r. wraz ze zmianą typu jachtu z LIBRA 58 na MONDO 58, 

14.   18.03.2016 r. - akceptacja przez PRS części dokumentacji „Kalif 58”, w tym 

rejon i reces balastu,   

15.  06.2016 r.  - akceptacja przez PRS części dokumentacji „Libra 58”, „Kalif 58”  

i „Quale 60”. 

16.  15.07.2016 r. – powstanie spółki „Quale sp. z o.o.” 

17.  26.03.2017 r. – akceptacja przez PRS części dokumentacji „Quale 60” (krótki 

balast, plan sporządzony 2016-02-22). 
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18.  28.03.2017 r. – pomiar jachtu „Prodigy 2” wykonany przez mierniczego - 

konstruktora jachtu, 

19.  12.04.2017 r. –  decyzja PZŻ o nadaniu nazwy „Prodigy 2”, 

20.  12.04.2017 r. – wydanie Certyfikatu jachtowego przez PZŻ. Właściciel  

„Quale sp. z o.o.”, 

21.  9.05.2017 r. – jacht przewieziony do Gdańska i po zamontowaniu steru i 

balastu zwodowany  w Wiślince, 

22.  15.06.2017r. – pierwsza próba przechyłowa w Górkach Zachodnich, 

23.  15-16.06.2017r. – pierwsze rejsy po Zatoce Gdańskiej i decyzja o 

przedłużeniu balastu, 

24.  23.06.2017 r. – akceptacja przez PRS części dokumentacji „Cors 60” (balast 

wersja długa), 

25.  11-13.08.2017 r. – przedłużenie balastu w Jastarni, 

26.  22.08.2017 r. – powtórna próba przechyłowa po przedłużeniu balastu, 

27.  29.08.2017 r. – Świadectwo badania typu WE (moduł B) dla „Quale 60” kat. 

projektowa A, 

28.  29.08.2017 r. – Raport z badań (Moduł A1) w zakresie C.1.1 Emisja hałasu 

silnika, 

29.  29.08.2017 r. – Sprawozdanie z certyfikacji jachtu żaglowego typu QUALE 

60 – moduł B wraz z formularzami weryfikacji zasadniczych wymagań na zgodność z 

Dyrektywą 2013/53/UE i arkusze oceny stateczności na zgodność z wymaganiami 

normy PN-EN ISO 12217-2:2016-02, 

30.  4.09.2017 r. – Deklaracja zgodności   dla „Prodigy 2”. Nr CIN 

KYS00001D717 wystawiona przez producenta jachtu, 

31.  18.09.2017 r. – Pozwolenie radiowe ważne do 18.09.2027 r. 

32.  19.09.2017 r. – Świadectwo klasy PRS ważne do 29.08.2022 r, 

33.  29.09.2017 r. – Karta bezpieczeństwa ważna do 29.08.2022 r.  

34.  13.10.2017 r. – wypadek jachtu na trawersie wyspy Baltrum. 

5.3.2. Nadzór nad budową jachtu 

Zgodnie z wnioskiem z dnia 17 lipca 2014 r.  jednostka notyfikowana podjęła się certyfikacji 

wyrobu – jachtu „Prodigy 2” na zgodność z dyrektywą 94/25/WE. Poza zatwierdzaniem 
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dokumentacji nie było podejmowanych żadnych działań do 19 listopada 2015 r., gdy kadłub 

jachtu i pokład znajdował się już w siedzibie firmy KALIF YACHT. Jednostka notyfikowana 

nie była obecna przy budowie kadłuba w miejscu gdzie był on budowany, czyli w firmie 

Libra Yachts. W dniu 20 listopada 2015 r.  Kalif Yacht wystąpił w imieniu armatora jachtu  

o zmianę umowy o certyfikację wyrobu uwzgledniającą zmianę wykonawcy, nazwy modelu 

oraz miejsca budowy jachtu.  W roku 2016 r. były trzy wizyty jednostki notyfikowanej na 

budowie jachtu a w 2017 r. kolejne dwie przed przetransportowaniem jednostki do Gdańska. 

W Gdańsku przeprowadzono dwie próby przechyłów dla określenia parametrów 

statecznościowych jednostki. 

Pierwsza próba odbyła się w dniu 15 czerwca 2017 r.  

 

Rys. 3 Wykres krzywej ramion prostujących dla jachtu „Prodigy 2” dla stanu załadowania – 

na wyjście w morze, tj. 10 osób + 100% zapasów (15.06.2017 r.) 

Po przeprowadzonej operacji wydłużenia płetwy balastowej i przesunięciu baterii 

akumulatorów dokonano ponownej próby przechyłów w dniu 22 sierpnia 2017 r. 

Jednostka notyfikowana nie nadzorowała wydłużenia płetwy balastowej a jedynie 

zatwierdziła zmianę dokumentacji. 

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180



  RAPORT KOŃCOWY 96/17 

 

28 

 

 

Rys. 4 Wykres krzywej ramion prostujących dla jachtu „Prodigy 2” dla stanu załadowania – 

wyjście w morze, tj. 10 osób załogi + 100% zapasów (22.08.2017) 

Komisja po stwierdzeniu powyższych faktów uznała, że w tym przypadku jednostka 

notyfikowana łączyła funkcje nadzorcze: 

 Certyfikacyjne wynikające z certyfikacji wyrobu na zgodność z dyrektywą 

(pierwotnie 94/25/WE a później 2013/53/UE), 

 Klasyfikacyjne wynikające z przepisów klasyfikacyjnych PRS.  

Przepisy dotyczące obu tych nadzorów łącznie  nakładają obowiązek obecności na wszystkich 

etapach budowy jednostki i przeprowadzania stosownych kontroli jakości wykonania prac 

kadłubowych i wykończeniowych. W przypadku „Prodigy 2”  etap budowy kadłuba nie był 

nadzorowany. W ramach nadzoru PRS wykonał kontrolne pomiary twardości laminatu  

i stwierdził zgodność z wymaganiami przepisów. 

 

5.4. Wpływ czynników zewnętrznych na zaistnienie wypadku morskiego 

W czasie  zaistnienia wypadku panowały umiarkowane warunki do żeglugi – wiał wiatr 

umiarkowany z południowego zachodu o sile 3-4oB, stan morza 0,5 – 1,0m , widzialność 

pow. 10 Mm, zachmurzenie pełne, temp. wody +12oC. Warunki pogodowe nie miały wpływu 

na zaistnienie analizowanego wypadku. 

 

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180



  RAPORT KOŃCOWY 96/17 

 

29 

 

6. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania 

Jacht „Prodigy 2”, który uległ wypadkowi, nosił banderę polską i był zarejestrowany jako 

żaglowy jacht komercyjny. Mimo, że został zbudowany zasadniczo w celu odbycia 

rekreacyjnej podróży naokoło świata, to przedsięwzięcie budowy jachtu ewoluowało - od 

pierwotnego planu zbudowania metodą one-off mieczowego jachtu 56-stopowego - do 

komercyjnego planu podjęcia produkcji jachtów 60-stopowych z LPS z finkilem, dla których 

„Prodigy 2” miała być prototypem. W tym celu późniejszy kapitan „Prodigy 2” powołał firmę 

„Quale sp. z o.o.” oraz firmę armatorską „Quale Yachts”. Następnie utworzona została firma 

„Kalif Yacht Kamila Błazucka” z Torunia, która podjęła się budowy kompletnego jachtu 

według projektu istniejącej od 2001 r. firmy konstruktorskiej „Cors” z Gdańska, 

doświadczonej w projektowaniu mniejszych jachtów12. 

6.1. Projekt jachtu 

Przedstawiona do zatwierdzenia jednostki notyfikowanej dokumentacja jachtu „Prodigy 2” 

była połączeniem projektów wykonanych dla  modeli jachtów: „Libra 58”, „CORS 60”,  

„Kalif 58” i „Quale 60”. Ostatecznie model jachtu został nazwany „Quale 60”. Dokumentacja 

była zatwierdzana w okresie od 31.10.2014 r. do 19.08.2017 r. Zarówno projektant jak  

i jednostka notyfikowana wykonali stosowne obliczenia dla weryfikacji konstrukcji  

i wymiarowania elementów w oparciu o Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich13. 

Dla celów analizy tego wypadku Komisja dokonała sprawdzenia obliczeń 

wytrzymałościowych pasa stępkowego monolitycznego poszycia kadłuba jachtu balastowego 

”Prodigy 2” na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 12215.  

Przyjęto następujące założenia projektowe dotyczące balastu jachtu. 

                                                 
12 Wg www.kulinski.navsim.pl: „Niezliczona ilość projektów: żagli, takielunków, balastów i innych, łódź 

robocza ŁR 4 – projekt i konstrukcja, "Conrad 20" - współkonstrukcja, "Dar Przemyśla" - współprojektant i 

współkonstrukcja, Conrad 46 - współkonstrukcja, TS CONRAD 777 (CORS QTC) - współprojekt, 

współkonstrukcja, własnoręczna budowa, PINICA ALU 8m (Austria) – projekt i konstrukcja, PINICA 12m 

(Austria) – współprojekt i współkonstrukcja, Motorcat 30 - współprojekt i konstrukcja, Hybryda SPIRIT 640 - 

współprojekt i konstrukcja, CORS 730 - projekt, konstrukcja, własnoręczna budowa, CORS 500 - projekt, 

konstrukcja, własnoręczna budowa, CORS T3 - projekt, konstrukcja, własnoręczna budowa, Trimaran TNT 34 - 

współprojekt, współkonstrukcja, CORS T2 - projekt, konstrukcja, własnoręczna budowa, CORS 27 - projekt i 

konstrukcja, KALIF 58 stóp -- projekt i konstrukcja, Tender 725 (Holandia) - projekt i konstrukcja.” 
13 Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. II Kadłub (1996 ze zm. Nr 1/1998) i  cz. III 

Wyposażenie i stateczność (1996 – tekst ujednolicony, stan na 01.12.2013r.) wyd. PRS Gdańsk, 
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Nazwa  Wartość 

Wersja balastu Balast stalowo ołowiany  Wersja długa B 

 Masa całkowita balastu 7200 kg 

Masa odlewu ołowianego balastu 6000 kg 

Masa stali okrętowej klasy A 

balastu 

Ok. 1000 kg 

Wysokość kila  2247 mm / 2277 mm 

Wysokość środka ciężkości kila od 

mocowania 

1574 mm 

Ilość śrub mocujących kil do 

recesu 

19 sztuk M30x150 z niepełnym gwintem, mat. A2 

Ilość nakrętek mocujących kil do 

recesu 

19 sztuk M30 , mat. A2 

Ilość przeciwnakrętek 

mocujących kil do recesu 

19 sztuk M30 , mat. A2 

Maksymalny rozstaw śrub 

mocujących kil do recesu 

293 mm 

Długość recesu 2706 mm 

 

Przeprowadzona analiza obliczeniowa umożliwiła sformułowanie następujących wniosków: 

 1. Dokumentacja techniczna pasa stępkowego monolitycznego poszycia kadłuba jachtu 

balastowego "Prodigy2” oraz konstrukcji balastu stalowo-ołowianego wraz z mocowaniem 

wykonana przez firmę CORS  na zlecenie firmy Kalif Yacht,  jest prawidłowo wykonana  

i zgodna z  wymaganiami normy PN-EN ISO 12215. 

2. W projekcie technicznym przyjęta wartość grubości poszycia monolitycznego kadłuba 

jachtu w miejscu mocowania balastu (reces) jest przyjęta prawidłowo i spełnia  wymagania 

wytrzymałościowe normy  ISO 12215  z dużym zapasem (ponad dwukrotnym zapasem 

grubości). 

3. W projekcie technicznym przyjęta wartość powierzchni przylegania całej płetwy  

balastowej do monolitycznego poszycia kadłuba jachtu w miejscu mocowania balastu (reces) 

jest przyjęta prawidłowo i spełnia  wymagania wytrzymałościowe normy ISO 12215 odnośnie 
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dopuszczalnej siły nacisku z dużym zapasem (ponad dwunastokrotnym zapasem 

wytrzymałości). 

4. Przyjęta przez projektanta w projekcie technicznym wartość wskaźnika wytrzymałości 

przekroju dennika  spełnia wymagania normy  ISO 12215 odnośnie minimalnej wartości 

wskaźnika wytrzymałości przekroju dennika z dużym zapasem (ponad czterokrotnym 

zapasem wytrzymałości). 

5. Przyjęta przez projektanta w projekcie technicznym wartość średnicy śrub mocujących 

balast do konstrukcji kadłuba spełnia wymagania wytrzymałościowe normy  ISO 12215  z 

dużym zapasem (ponad czterokrotnym zapasem wytrzymałości).  

 

W dokumentacji projektowej również trzy inne elementy zostały poddane analizie: 

1) Grubości laminatu kadłuba (omówione w 5.2 Czynniki mechaniczne), 

2) Rozmiary podkładek pod śruby mocujące kil, 

3) Promień krawędzi elementów poszycia dennego w okolicach recesu. 

Na arkuszu 03/17 planów jachtu CORS 60 podane zostały następujące wymiary podkładek 

A4 gr. 10 mm: 

- podkładki pod pojedyncze śruby – szt.15 o wymiarach 96 x 96 (mm), 

- podkładki podwójne – szt. 2 o wymiarach 180 x 96 (mm) 

 

Zdjęcie 11. Widok na zerwany reces i warstwy laminatu z prawej burty (źródło: GMA-3664) 
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Na zdjęciu nr 11 wyraźnie są widoczne „przeciągnięcia” podkładek podwójnych (2 szt.)  

i pojedynczych (3 szt.) przez wewnętrzną warstwę poszycia kadłuba. Zgodnie z przepisami 

PRS, wymiary podkładek pod śruby mocujące kil nie powinny być mniejsze jak czterokrotna 

wartość średnicy śrub mocujących.  W tym przypadku użyte były śruby M30  a zatem 

minimalny wymiar średnicy podkładek powinien wynosić nie mniej jak 120 mm14. Aby 

spełnić ten wymóg podkładki winny mieć wymiar minimalny 106 x 106 (mm).  

Kolejnym elementem poddanym analizie był niewielki, bo zaledwie 5 mm promień krawędzi 

poszycia dennego w miejscu przejścia w reces podany na ark. 09/16  dla projektu „Kalif 58”. 

Komisja uzyskała potwierdzenie, że wartość ta jest przez wszystkich zainteresowanych  

w procesie budowy i nadzoru (projektant, budowniczy i jednostka notyfikowana) 

przyjmowany jako wskazówka, a nie ścisły wymóg. Proces technologiczny jest bowiem 

determinantą krzywizny możliwej do uzyskania przy układaniu warstw laminatu w zależności 

od zastosowanego rodzaju zbrojenia i kierunku jego ułożenia. 

6.2. Budowa jachtu 

Budowa jachtu rozpoczęła się teoretycznie od momentu złożenia przez wykonawcę – Libra 

Yacht Sailnet Service, Wąbrzeżno – wniosku z 17 lipca 2014r.  do PRS o certyfikację wyrobu 

i ocenę zgodności z wymaganiami dyrektywy 94/25/WE zmienionej dyrektywą 2003/44/WE. 

Wnioskujący wybrał moduł oceny zgodności B i wskazał jako miejsce budowy halę przy  

ul. M. Skłodowskiej Curie w Toruniu. Do maja 2015r. zostały wykonane modele i wtedy 

zamawiający zadecydował o zmianie wykonawcy. Nowym wykonawcą została firma Kalif 

Yacht Kamila Błazucka z Osielska, a kierownikiem technicznym budowy została osoba 

mająca wcześniejsze doświadczenie z budowy aluminiowego megajachtu „Intuition” (typ 

„Conrad 76”). Nowy wykonawca, zatrudnił kilku szkutników pracujących u poprzedniego 

wykonawcy, przystąpił do wykonania form, a następnie procesu laminowania kadłuba  

i pokładu w hali u poprzedniego wykonawcy jachtu. Kadłub poniżej linii wodnej był 

monolitycznym laminatem, a burty wykonano w technice sandwich, stosując przekładkę 

PVC. Po zakończeniu procesu laminowania i rozformowaniu kadłuba i pokładu laminaty 

zostały przewiezione do nowej hali przy ul. Polnej w Toruniu.  

                                                 
14 Pkt 4.1.2 Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. III Wyposażenie i stateczność   (1996 – tekst 

ujednolicony, stan na 01.12.2013r.) wyd. PRS Gdańsk 
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Zdjęcie 12. Rozformowanie kadłuba jachtu (źródło: http://kalifyacht.eu/projekty.php) 

Z przeprowadzonego procesu została zachowana dokumentacja zdjęciowa. Nie zostały 

zachowane zapisy dokumentujące warunki otoczenia w jakich odbywała się budowa15 i nie 

wykonano płyty kontrolnej oraz wymaganych badań wytrzymałościowych.16 Po 

przewiezieniu laminatów do nowej hali przy ul. Polnej w Toruniu, kontynuowana była przez 

okres ok. 15 miesięcy budowa jachtu przy udziale podwykonawców. Nie było sporządzonej 

procedury zapewnienia zgodności17 i instrukcji pracy dla poszczególnych etapów budowy 

jachtu. Na zakończenie budowy jachtu nie opracowano raportu z końcowej inspekcji18.  

                                                 
15 Pkt 3 Normy PN-EN ISO 12215-4:2005. Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych 

kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja 
16 Pkt 4.6 Przepisów klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. II Kadłub (1996 ze zm. Nr 1/1998) wyd. PRS 

Gdańsk 
17 Pkt 10 Normy PN-EN ISO 12215-4:2005. Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych 

kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja 
18 Pkt 9 Normy PN-EN ISO 12215-4:2005. Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych 

kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja 

http://kalifyacht.eu/projekty.php
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W dniu 9 maja 2017 r. jacht został przetransportowany do Gdańska do stoczni Galeon 

Wiślince, gdzie został zamontowany ster i płetwa balastowa (płetwa i bulbkil)19. Po 

zwodowaniu jacht przepłynął do przystani AZS w Górkach Zachodnich dla zamontowania 

masztu i otaklowania jednostki. Po próbie przechyłów w dniu 15 czerwca 2017r. jacht odbył 

dwudniowe, krótkie rejsy po Zatoce Gdańskiej. Wyniki prób potwierdziły, że jacht był – wg 

opinii właściciela - zbyt „miękki” (mała wartość GM), a ponadto miał niewielki trym na rufę 

co przy średnim zanurzeniu ok. 2,6m powodowało zbyt małe zanurzenie dziobu dla 

efektywnej pracy steru strumieniowego. W okresie od 11 do 13 sierpnia 2017 r. w Jastarni 

została przeprowadzona operacja wydłużenia płetwy balastowej poprzez zamontowanie 

wstawki pomiędzy płetwę i bulbkil. 

 

 

Zdjęcie 13. Rozłączenie płetwy od bulbkila (źródło: budowniczy jachtu) 

                                                 
19 Pkt 3.4 Normy PN-EN ISO 12215-9:2012. Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych 

kadłuba -- Część 9: Wystające elementy podwodnej części kadłuba jednostki żaglowej 
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Jednocześnie z operacją przedłużania płetwy balastowej dokonano przesunięcia baterii 

akumulatorów z miejsca tuż za recesem, do przodu o ok. 2,7m. Po obu zmianach jacht pływał 

na równym kilu przy zanurzeniu ok. 3 m. W trakcie postoju w Gdańsku jacht został 

wyposażony w żurawiki na rufie i przed wypłynięciem w planowany rejs, w łódź typu RIB. 

 

Zdjęcie 14. Połączenie wstawki z płetwą (źródło: budowniczy jachtu) 

Dodatkowa łódź ograniczała w istotny sposób możliwość użycia tratwy pneumatycznej 

zamocowanej na koszu rufowym. Instalacja łodzi nie była uzgodniona ani z klasyfikatorem 

ani z urzędem morskim wydającym dokument bezpieczeństwa20. Zmiana powyższa była 

                                                 
20 Pkt 19.1.4 Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. III Wyposażenie i stateczność  (1996 – tekst 

ujednolicony, stan na 01.12.2013r.) wyd. PRS Gdańsk 



  RAPORT KOŃCOWY 96/17 

 

36 

 

niezgodna z przepisami21. Wykonawca nie przekazał armatorowi Instrukcji obsługi jachtu 

mimo takiego obowiązku.22 

 

Zdjęcie 15. Mocowanie bulbkila do wstawki (źródło: budowniczy jachtu) 

Po zakończeniu procesu wyposażania jachtu i krótkim rejsie Kołobrzeg – Bornholm 

rozpoczęto podróż, która zakończyła się utratą płetwy balastowej i w konsekwencji jachtu  

w dniu 13 października 2017 r.  

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie 

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą 

                                                 
21 „Art. 24 - Jeżeli po przeprowadzeniu jednej z inspekcji, o których mowa w art. 20, zaszły istotne zmiany w 

kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu statku objętego inspekcją, statek ten nie może być użyty w żegludze bez 

poddania go ponownie odpowiedniej inspekcji” –  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

(tj. Dz.U. 2018 poz. 181) 
22 Pkt 2.5 zał. Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych. (Dz. U. 2016 poz. 807) 
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przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących 

podmiotów: 

7.1. Polski Rejestr Statków S.A. 

Komisja zaleca prowadzenie certyfikacji wyrobu na zgodność z postanowieniami 

dyrektywy 2013/53/UE w oparciu o  wymagania zasadnicze określone w zał. 1 do tejże 

dyrektywy  lub na bazie własnych przepisów klasyfikacji i budowy jachtów morskich przy 

zapewnieniu, że zawierają co najmniej identyczny poziom wymagań i są okresowo 

weryfikowane. Ponadto wskazuje na konieczność wyraźnego określenia momentu budowy 

jednostki od którego nie jest możliwe rozpoczęcie nadzoru PRS dla uzyskania znaku *  

w symbolu klasy23. 

7.2. Kalif Yacht Kamila Błazucka 

Komisja zaleca szczegółową analizę uwag wskazanych w niniejszym raporcie, zwłaszcza 

w odniesieniu do obowiązujących przepisów dla zapewnienia budowy kolejnych jachtów 

zgodnie z wymaganiami.   

8. Spis zdjęć 

Zdjęcie 1. Jacht „Prodigy 2” ..................................................................................................... 7 

Zdjęcie 2. Wrak jachtu „Prodigy 2” dryfujący po wypadku ...................................................... 9 

Zdjęcie 3. Jacht „Prodigy 2” bez załogi (źródło: członek załogi) ........................................... 12 

Zdjęcie 4. Wrak jachtu wyrzucony na brzeg wyspy Langeoog ................................................. 13 

Zdjęcie 5. Miejsce pobrania próbki materiału (źródło: GMA – 3664) .................................... 18 

Zdjęcie 6. Makroprzekrój pęknięcia przy przejściu w rejon recesu – miejsce pobrania próbki 

(źródło: GMA – 3664) .............................................................................................................. 19 

Zdjęcie 7. Pas poszycia wycięty przez właściciela jachtu (źródło: właściciel jachtu) ............. 21 

Zdjęcie 8. Widoczne wolne włókna szklane z dołączonymi „kroplami” żywicy  (źródło: GMA – 

3664) ......................................................................................................................................... 22 

Zdjęcie 9. Stan laminatu na kadłubie jachtu (źródło: Zucker & Partner Gmb) ...................... 23 

Zdjęcie 10. Ślady kleju poza pianką usztywnień (źródło: raport Zucker & Partner GmbH) ... 24 

                                                 
23 Pkt 3.2.1 11. Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich, cz. I Zasady klasyfikacji (2012 ze zm. Nr 

1/2013) wyd. PRS Gdańsk 
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