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Badanie bardzo poważnego wypadku jachtu żaglowego „Portowiec Gdański 

III” 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 4403 290, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 
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1. Fakty 

 

W dniu 2 lipca 2017 r. o godz. 11:30 jacht żaglowy „Portowiec Gdański III” opuścił 

przystań w Wisłoujściu i wypłynął na Zatokę Gdańską z zamiarem udania się w pobliże mola 

w Sopocie, gdzie załoga chciała przyglądać się paradzie jednostek żaglowych. Na pokładzie 

znajdowały się 2 osoby – kapitan, będący stałym opiekunem klubowym tego jachtu i 

towarzyszący mu żeglarz, okazjonalnie uczestniczący w pływaniu na tej jednostce. 

W główkach Nowego Portu odstawiono silnik i postawiono pełne ożaglowanie - grot 

i genuę. 

Bardzo silny wiatr wiał z NW, co zmusiło załogę do halsowania na wiatr. Kapitan 

skierował jednostkę w kierunku Brzeźna i zajął się przygotowaniem wnętrza jachtu do 

żeglugi w ciężkich warunkach, zabezpieczając wyposażenie przed uszkodzeniami w trakcie 

przechyłów oraz pracy jachtu na wysokiej fali. Ster objął członek załogi, stosując się do 

poleceń kapitana. Jeszcze przed dotarciem w pobliże Brzeźna kapitan uznał, że jacht niesie 

zbyt dużo żagla i genuę zwinięto do 1/2 powierzchni. Grot pozostał niezarefowany więc 

sternik nadal miał trudności z opanowaniem nawietrzności jachtu. 

W pobliżu Brzeźna wykonano zwrot przez sztag i jacht przyjął kurs prowadzący 

z powrotem w kierunku toru wodnego prowadzącego do Nowego Portu. Załogant sterował 

z trudnością, a kapitan nadal porządkował wnętrze, chwilami wychodząc do kokpitu 

by wyrzucić za burtę skorupy stłuczonych talerzy. W pobliżu toru wodnego kapitan ponownie 

wyszedł na pokład i stojąc na ławie kokpitowej prawoburtowej bakisty zajął się nieokreśloną 

czynnością, schylony nad pokładem prawej burty. 

W pewnym momencie kapitan wydał sternikowi polecenie, by nie wchodził na tor wodny, 

gdyż od północy torem szła pogłębiarka, zbliżająca się do Nowego Portu. W trakcie 

manewrów podjętych przez sternika doszło do niekontrolowanego zwrotu przez rufę. 

Przelatujący bom grota uderzył stojącego na ławie kokpitowej kapitana, który wypadł za 

burtę. Próba przytrzymania przez załoganta wypadającego za burtę kapitana nie powiodła się. 

Jacht odpłynął, oddalając się od pozostałego w wodzie kapitana, nie posiadającego żadnych 

osobistych środków ratunkowych ani asekuracyjnych. 

Pozostały na jachcie załogant wyrzucił koło ratunkowe i usiłował manewrować na 

żaglach, by podejść do rozbitka. Mimo trudności w opanowaniu jachtu w silnym wietrze 

i mimo zerwania się szotów genuy, co dodatkowo utrudniało manewry, za drugim podejściem 

udało się zaczepić bosakiem odzież pływającego z głową zanurzoną pod wodą kapitana, ale 
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hak plastikowego bosaka zsunął się, nie pozwalając utrzymać ciała przy burcie. Dryfujący 

rozbitek i jacht oddalili się od siebie. 

Widząc zbliżający się od strony Sopotu katamaran „Sta Maria”, niezdolny do dalszych 

manewrów załogant „Portowca Gdańskiego III” machaniem rąk o godz. 13:13 zwrócił uwagę 

załogi katamarana i wskazał im dryfującego rozbitka. 

O godz. 13:17 z katamaranu „Sta Maria” zauważono rozbitka w wodzie w odległości  

20-30 m od jachtu. Katamaran podszedł do rozbitka, a jego załoga podjęła go na pokład 

rufowy i przystąpiła do resuscytacji, powiadamiając drogą radiową (Mayday) Witowo Radio. 

Wobec niewielkiej odległości miejsca podjęcia rozbitka od portu, katamaran skierował się 

wprost do Nabrzeża Ziółkowskiego przy kapitanacie w Nowym Porcie, dokąd w minutę po 

zacumowaniu, o godz. 13:34, przybyła wezwana karetka Ratownictwa Medycznego. 

Ratownicy kontynuowali akcję resuscytacji, ale bez rezultatu. Wysłana do akcji łódź 

ratownicza służby SAR zawróciła, nie docierając na miejsce zdarzenia. 

Pozostały na jachcie załogant „Portowca Gdańskiego III” zdołał opuścić żagle, płynąc 

z wiatrem bez napędu wprowadził jacht do portu i zacumował przy nabrzeżu WOC. 

 

 

2. Informacje ogólne 

 

2.1. Dane jachtu 

 

Nazwa: Portowiec Gdański III 

Bandera: polska 

Właściciel: Jachtklub „Portowiec” Gdańsk, Polska 

Typ jachtu: Comfort 30 

Sygnał rozpoznawczy: SPG 4547 

Nr identyfikacyjny IMO: brak 

Wyporność: 3300 kg 

Rok budowy: 1977 

Moc maszyn: silnik wbudowany 12 kW (Yanmar) 

Szerokość: 3,03 m 

Długość całkowita: 9,09 m 
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Materiał, z którego zbudowano 

kadłub: 

 

laminat poliestrowo szklany 

 

 

Zdjęcie nr 1. Jacht s/y "Portowiec Gdański III" w Wisłoujściu. 

 

2.2.  Informacje o podróży jachtu 

 

Porty zawinięcia w czasie podróży: Gdańsk - Nowy Port, Marina Wisłoujście 

Port przeznaczenia: Sopot (okolice mola) 

Rodzaj żeglugi: przybrzeżna 

Informacja o załodze: 2 osoby narodowości polskiej 
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Rysunek 1. Trasa jachtu do miejsca wypadku, dryf i miejsce podjęcia rozbitka. 

 

2.3. Informacje o wypadku 

 

Rodzaj: bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia: 2 lipca 2017 r. około godz. 12:10 

Pozycja geograficzna zajścia: 

zdarzenia 

φ = 54° 25,22’ N ; λ = 018° 38,75’ E  

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia: Zatoka Gdańska, przy wejściu na tor wodny do 

Nowego Portu w Gdańsku 

Charakter akwenu:  wody przybrzeżne, 

 Pogoda w trakcie zdarzenia: wiatr NW 7º B, stan morza 3-4, temp. wody 7° C, 

temp. powietrza 5° C 
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Stan eksploatacyjny jachtu w trakcie 

zdarzenia: 

w drodze pod żaglami, żegluga rekreacyjna 

Skutki wypadku dla jachtu: drobne uszkodzenia ruchomego wyposażenia  

Skutki wypadku dla ludzi: kapitan jachtu zmarł wskutek utonięcia 

 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

2.4.1. Podmioty zaangażowane  

 

Na wezwanie w formie sygnalizacji rękoma
1
 z pokładu „Portowca Gdańskiego III” akcję 

ratowniczą podjęła załoga przepływającego w pobliżu katamarana wycieczkowego  

„Sta Maria”, wyławiając człowieka zza burty około godz. 13:17 i natychmiast przystępując do 

jego reanimacji. Resuscytację na pokładzie „Sta Marii” najpierw podjął członek załogi 

katamarana, a następnie kontynuował ją jeden z jego pasażerów. Katamaran „Sta Maria” na 

polecenie kapitanatu portu Gdańsk dobił w ciągu około 11 minut z reanimowanym rozbitkiem 

do Nabrzeża Ziółkowskiego przy kapitanacie w Nowym Porcie.  

                

              

Zdjęcie nr 2. Katamaran "Sta Maria". (źródło: www.rejsywave58.pl) 

 

W wyniku powiadomienia nadanego z „Sta Marii” drogą radiową (UKF kanał 16), 

                                                 
1
 Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu zał. IV pkt 1 k) jako sygnał wzywania 

pomocy przewiduje powolne i powtarzalne podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok. 
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odebranego przez Witowo Radio i MRCK Gdynia o godz. 13:10 do akcji polecono włączyć 

statek służby SAR „Kapitan Poinc”, z którego zwodowano łódź ratowniczą R-20. Ponieważ 

rozbitek znalazł się na lądzie przed jej przybyciem na miejsce zdarzenia, to R-20 odwołano 

i po 14 minutach powróciła na pokład statku ratowniczego. 

Witowo Radio o godz.13:16 również powiadomiło kapitanat portu Gdańsk, skąd 

telefonicznie wezwano karetkę Ratownictwa Medycznego o godz. 13:20. Karetka przybyła na 

Nabrzeże Ziółkowskiego o godz. 13:34. Zespól ratowniczy przejął działania reanimacyjne.  

 

 

3. Opis okoliczności wypadku 

 

Dnia 2 lipca 2017 r. opiekun klubowego jachtu „Portowiec Gdański III”, stacjonującego 

w Marinie Wisłoujście, zamierzał na jachcie oglądać paradę jednostek w pobliżu mola 

w Sopocie. Miało to być tylko krótkie pływanie - przewidziano wyjście z Wisłoujścia na 

Zatokę Gdańską, przejście pod Sopot na godz. 12:30 i powrót do Wisłoujścia. 

      W godzinach przedpołudniowych 2 lipca opiekun jachtu, będący również stałym 

kapitanem jednostki, samochodem zabrał z domu mającego mu towarzyszyć załoganta. 

W drodze do przystani nie omawiano panujących warunków meteorologicznych ani porannej 

prognozy pogody, której załogant nie znał, a kapitan o niej nie wspomniał. W opinii kapitana 

zapowiadało się krótkie, kilkugodzinne pływanie nie wymagające szczególnych przygotowań 

ani planowania. Po szybkim i pobieżnym sklarowaniu jachtu około godz. 11:30 oddano cumy 

i na silniku jacht opuścił marinę kierując się do wyjścia na Zatokę. Nie włączono radiostacji 

UKF i nie zgłoszono
2
 wyjścia do Kapitanatu Portu. W główkach portu postawiono pełne 

żagle, grot i genuę, oraz odstawiono silnik. Wbrew przyjętym na jachcie zwyczajom, po 

odstawieniu silnika, kapitan nie pozostawił kluczyków w stacyjce ani w umówionej jaskółce, 

lecz schował je do szuflady, nie informując o tym załoganta. Jacht skierowano w stronę 

Brzeźna, żeglując na wiatr prawym halsem w bardzo silnym wietrze z NW. Wobec silnych 

przechyłów i gwałtownych ruchów jachtu spowodowanych znacznym zafalowaniem, we 

wnętrzu jachtu, szybko zapanował chaos. Rozmaite przedmioty rozleciały się po kabinie, 

a kilka talerzy potłukło się. Wymagało to szybkiego działania, które podjął kapitan, 

zostawiając ster załogantowi, który miał kłopot z opanowaniem przeżaglowanego w tych 

                                                 
2
 Zgodnie z Przepisy portowymi- Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 

r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1314) § 62 ust.2 oraz § 102 ust.1 taki obowiązek ciążył na kapitanie jachtu 
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warunkach jachtu. 

W pobliżu Brzeźna wykonano zwrot przez sztag na lewy hals. Krótko przed zwrotem 

zarefowano genuę, zwijając ją do 1/2 powierzchni. Grot pozostał pełen i jacht nadal sprawiał 

trudności sternikowi, wykazując silną nawietrzność. 

Załogant sterował, a kapitan był zajęty porządkami w kabinie, chwilami wychodząc na 

pokład. Prawdopodobnie krótko po godz. 12:00 kapitan znalazł się w kokpicie, wszedł na 

prawoburtową bakistę i - schylony nad pokładem na zewnątrz kokpitu - podjął jakąś 

czynność, nie wyjaśniając załogantowi, co zamierza. Widząc, że jacht zbliża się do toru 

wodnego, którym do portu płynie pogłębiarka
3
, kapitan wydał sternikowi polecenie, by „nie 

wchodził na tor”. 

 

 

Sternik, z trudnością manewrując jachtem na wysokiej fali usiłował zastosować się do 

tego polecenia, ale utracił kontrolę nad jachtem. W wyniku tego jacht wykonał 

niekontrolowany zwrot przez rufę, a przelatujący nad kokpitem bom grota z wielką siłą 

uderzył stojącego na bakiście kapitana. Kapitan wypadł za burtę po zawietrznej, prawej 

                                                 
3
 Była to DC Ostend (99 m LOA, GT 3751), jedyna w tym czasie jednostka tego typu w rejonie. 

 
Rysunek 2. Jednostki w rejonie w przypuszczalnej chwili wypadku (AIS-SWIBZ). 
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stronie. Załogant usiłował bezskutecznie złapać za nogę wypadającego kapitana, który znalazł 

się za burtą. Obaj członkowie załogi nie mieli na sobie kamizelki ratunkowej czy 

asekuracyjnej, ani szelek bezpieczeństwa. 

Uderzenie bomem kapitana prawdopodobnie nastąpiło w trakcie odpadania i żeglugi 

pełnym wiatrem, kiedy doszło do dwóch, szybko po sobie następujących przerzuceń żagla 

z jednego halsu na drugi. Możliwe, że po pierwszym niekontrolowanym zwrocie z lewego 

halsu na prawy, kapitan podniósł się z pochylonej nad pokładem pozycji, by zareagować, 

a w tym samym momencie działanie fali i kontrujący ruch sterem spowodowały ponowne 

przerzucenie bomu i uderzenie nim kapitana. 

Pozostały na jachcie załogant usiłował udzielić wciąż przytomnemu, jak mu się zdawało, 

kapitanowi pomocy. Wyrzucił w jego kierunku luźne koło ratunkowe, ale nie zauważył, by 

kapitan je złapał lub by płynął w jego kierunku. Zamierzał uruchomić silnik, ale nie mógł 

odnaleźć kluczyków startowych, których nie było w stacyjce ani w zwykłym miejscu w 

jaskółce. Zamierzał wezwać pomoc drogą radiową, ale nie mógł znaleźć ręcznego 

radiotelefonu UKF, który również nie leżał w zwykłym miejscu, gdyż spadł przy 

gwałtownych ruchach jachtu. W tym czasie jacht dryfował w bardzo silnym wietrze wśród 

wysokich, stromych fal. 

Załogant usiłował podejść do widocznego na powierzchni kapitana, manewrując pod 

żaglami. Pierwsze podejście nie powiodło się. Po chwili zerwał się szot genuy. W drugim 

podejściu kapitan znalazł się w zasięgu bosaka, ale próba zaczepienia haka za odzież nie 

powiodła się. Rozbitek, jak się wydawało - nieprzytomny, oddalił się, dryfując kilkadziesiąt 

metrów od jachtu. 

Załogant skupił się wtedy na obserwacji rozbitka i machaniem rąk chciał zwrócić na 

siebie uwagę zbliżającego się od strony Sopotu katamarana „Sta Maria”. Sygnały z „Portowca 

Gdańskiego III” zauważono na „Sta Marii” o godz. 13:15, początkowo interpretując je jako 

prośbę o pomoc dla tej jednostki, ale o godz. 13:17 dostrzeżono pływającego w wodzie 

człowieka w odległości około 2 kabli. 

 „Sta Maria” niezwłocznie skierowała się do człowieka w wodzie, jednocześnie nadając 

drogą radiową (UKF kan. 16) wezwanie MAYDAY w niebezpieczeństwie. Na wezwanie 

odpowiedziało Witowo Radio i w porozumieniu z MRCK Gdynia skierowało na miejsce łódź 

ratowniczą służby SAR oraz powiadomiło kapitanat portu Gdańsk. 

„Sta Maria”, manewrując na silnikach, podeszła do człowieka rufą. Niedającego oznak 
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życia kapitana wyciągnięto na schodek rufowy i natychmiast przystąpiono do uciskania klatki 

piersiowej. Początkowo robił to członek załogi, a po kilkudziesięciu uciskach działanie to 

przejął jeden z pasażerów. 

W tym czasie kapitan „Sta Marii” prowadził korespondencję radiową z Witowo Radio, 

skąd po kilku minutach otrzymał instrukcje dostarczenia rozbitka do Nabrzeża Ziółkowskiego 

w Nowym Porcie, dokąd też skierowano wezwaną karetkę pogotowia. 

O godz. 13:24 „Sta Maria” zacumowała przy nabrzeżu, a po około 1 minucie przybył 

ambulans ratownictwa medycznego i ratownicy przejęli czynności reanimacyjne, które 

kontynuowano jeszcze przez około 30 minut, ale bez uzyskania powrotu czynności 

życiowych. 

Jacht „Portowiec Gdański III” wszedł do portu, wprowadzony przez załoganta po 

opuszczeniu żagli, bez napędu i zacumował przy nabrzeżu samochodowców. Tam załogant 

odnalazł kluczyki do stacyjki silnika i przeprowadził jacht do Nabrzeża Ziółkowskiego. 

 

 

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

z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

 

„Portowiec Gdański III” to turystyczny jacht żaglowy typu Comfort 30, produkowany 

seryjnie w latach 1972 - 1980 przez stocznie: szwedzką Comfortbåtar AB oraz brytyjską 

Robertson and Sons Ltd. Łącznie wyprodukowano około 1000 jednostek tego typu
4
. Jacht 

należy do klubu żeglarskiego „Portowiec Gdański” i jest objęty ofertą czarterową klubu.  

W zakończonym wypadkiem rejsie załoga składała się z dwóch osób. Jacht prowadził jego 

opiekun klubowy, doświadczony 66-letni żeglarz, sternik jachtowy, instruktor i egzaminator 

klubowy. Drugim członkiem załogi był 68-letni żeglarz, ostatnio okazjonalnie uczestniczący 

jako załogant w krótkich pływaniach na „Portowcu Gdańskim III”, najczęściej na Zatoce 

Gdańskiej. Załogant posiadał patent sternika jachtowego wydany w 1972 r. W poprzednich 

latach uczestniczył na „Portowcu Gdańskim III”  w rejsie do Łeby. 

Jacht „Portowiec Gdański III” posiadał GPS jako wyposażenie „dodatkowe”, a zgodnie z 

pozwoleniem radiowym
5
 wyposażony był w radiotelefon UKF z urządzeniem DSC. 

Wychodząc na 2-3 godzinne pływanie w warunkach dobrej widzialności na doskonale 

                                                 
4
 źródło: www.SailBoatData.com 

5
 zezwolenie radiowe nr OGD.ZKE.5101.37/2017.2  wydane przez UKE delegatura w Gdyni 
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znany sobie akwen przybrzeżny, kapitan uznał prawdopodobnie za zbędne korzystanie 

z jakichkolwiek środków łączności lub nawigacji. GPS i stacjonarny radiotelefon UKF nie 

były włączone. Jedynym dostępnym urządzeniem był ręczny radiotelefon UKF, ale ten 

zagubił się w zakamarkach jachtu w czasie kołysania i załogant w chwili największej 

potrzeby nie mógł użyć go w celu wezwania pomocy. Stałym miejscem przechowywania tego 

radiotelefonu była półka w kabinie, a nie specjalny uchwyt w pobliżu zejściówki. 

 

4.1. Czynniki mechaniczne 

 

       W trakcie manewrów podchodzenia do człowieka za burtą zerwał się szot genuy, co 

utrudniło opanowanie i manewrowanie jachtem.  

       Słaba wytrzymałość plastikowego haka na bosaku nie pozwoliła na skuteczne 

przytrzymanie człowieka za burtą przy kadłubie jachtu co opóźniło jego wydobycie z wody. 

  

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

 

 Jacht wyszedł w morze bez należytego przygotowania. Przede wszystkim nie sprawdzono 

i nie przeanalizowano prognozy pogody. Tego dnia należało spodziewać się silnego, 

przeciwnego wiatru i znacznego zafalowania, co powinno od razu skłonić do postawienia 

zarefowanych żagli, przygotowania wnętrza jachtu na silne kołysanie jeszcze przed wyjściem 

za główki oraz do zaopatrzenia się załogi na pokładzie w osobiste środki ratunkowe.  

 Nawet, jeśli przyjąć, że w związku z doskonałą znajomością akwenu kapitan nie włączył 

urządzeń nawigacyjnych w celu śledzenia pozycji jednostki, to jacht w morzu powinien 

prowadzić nasłuch radiowy
6
 i przynajmniej w tym celu powinien mieć włączone i gotowe do 

pracy środki łączności radiowej. 

   W szczególnie trudnych warunkach kapitan nie powinien powierzyć sterowania mniej 

doświadczonej osobie, by samemu zająć się porządkami we wnętrzu kabiny. 

 Jacht zbliżał się do toru wodnego, żeglując na wiatr lewym halsem. Polecenie, jakie 

wydał kapitan sternikowi „Nie wchodź na tor” było nieprecyzyjne. Według opinii Komisji 

kapitan powinien jednoznacznie określić działania jak sternik ma zmienić kurs, czy ma 

przygotować się do zwrotu przez sztag, czy odpaść i przygotować się do zwrotu przez rufę. 

W rezultacie sternik zaczął odpadać w sposób niezdecydowany, prawdopodobnie czekając na 

                                                 
6
 ITU Radio Regulations 31.18, 52.244, IMO MSC.131(75).  
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akceptującą reakcję kapitana i utracił na fali kontrolę nad jachtem w pobliżu kursu wiatrem 

pełnym. 

 Przed wyjściem w morze kapitan nie wyjaśnił załogantowi, jakie środki sygnalizacyjne 

i łączności znajdują się na jachcie oraz gdzie są przechowywane. W rezultacie załogant nie 

był w stanie wezwać pomocy służb ratowniczych ani licznych pobliskich jednostek inaczej, 

niż wymachując rękami. 

 Po odstawieniu silnika kapitan wyjął kluczyki ze stacyjki i umieścił je w nieznanym 

załogantowi miejscu w kabinie. W rezultacie załogant był zmuszony do jednoosobowego 

opanowania jachtu pod żaglami i manewrowania nim w trudnych warunkach bez możliwości 

użycia silnika.  

4.3. Czynniki organizacyjne 

 

Brak procedur umożliwiających zaznajomienie się z prognozą pogody przez żeglarzy 

obsadzających jachty na terenie przystani klubowej przed odcumowaniem od kei. 

Pozostawienie prowadzenia jachtu
7
 załogantowi, podczas wychodzenia z portu, przez 

kapitana było czynnikiem, który miał wpływ na przebieg wypadku. Spowodowało to 

doraźność kontroli i gwałtowność działania sterującego jachtem. 

 

4.4. Wpływ czynników zewnętrznych,  w tym związanych ze środowiskiem 

         morskim, na zaistnienie wypadku morskiego 

 

Bardzo silny wiatr i silne zafalowanie, typowo dodatkowo rozbudowujące się przy 

silnych wiatrach z kierunków północnych przy południowym brzegu Zatoki Gdańskiej były 

głównymi czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku „Portowca Gdańskiego III” w dniu 

2 lipca 2017 r. 

W czasie rejsu panowały trudne warunki do żeglugi – wiatr NW 7º B, stan morza 3-4. 

Według zapisów w dziennikach portowych o godz. 10:00 w główkach Nowego Portu 

zanotowano wiatr NNW 7-13 m/s (4º-6º B). Kapitan innego jachtu
8
, wychodzącego z główek 

portowych około godz. 13:00, odnotował wiatr o podmuchach 25-30 w. Katamaran 

wycieczkowy „Sta Maria” z uwagi na warunki pogodowe odbył rejs do Sopotu i z Sopotu bez 

użycia żagli, korzystając tylko z napędu mechanicznego. 

                                                 
7
 Zgodnie z art. 59 Kodeksu Morskiego na kapitanie spoczywa obowiązek osobistego prowadzenia statku. 

8
 S/y „Bury Kocur”  
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Na stacjach brzegowych najwyższe porywy wiatru zanotowano między godziną 11:00 

a 11:30 w Gdyni i w Gdańsku Porcie Północnym, 7° w skali B (16 m/s). Stan morza na 

Zatoce Gdańskiej - 3 (wysokość fali od 0,7 do 1,0 m). 

Poranna prognoza numeryczna z systemu GFS na godz. 11:00 UTC przewidywała 

w pobliżu Gdańska wiatr zaledwie o sile 4° B, ale z podmuchami do 20 w. Prognoza ta ma 

charakter globalny i nie uwzględnia lokalnych uwarunkowań w pobliżu wybrzeża. Wskazanie 

regularnego wiatru o szybkości 20 w na obszernym akwenie Południowego Bałtyku powinno 

sugerować bardzo wietrzną pogodę także przy brzegu. 

 

 

 

Rysunek 3. Prognoza GFS na godz. 11:00 UTC dostępna od północy z 1 na 2 lipca 2017 r. 

   Źródło: www.ncdc.noaa.gov 
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5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania 

 

Wypadnięcie za burtę i śmierć kapitana jachtu „Portowiec Gdański III” nastąpiły na skutek 

nieprzygotowania jachtu i załogi do wyjścia w morze oraz na skutek niezachowania 

ostrożności w pracy na pokładzie i przy prowadzeniu jednostki. Przed wyjściem w morze nie 

włożono osobistych środków ratunkowych i nie przygotowano do natychmiastowego użycia 

innych środków asekuracyjnych. Podobnie nie sklarowano jachtu tak, aby po wyjściu za 

główki portu nie trzeba było mocować ruchomego sprzętu i sprzątać jego wnętrza.    

Problemem, który podczas badania wypadku bardzo się uwydatnił jest formalne 

określenie rodzaju uprawianej żeglugi przez jacht. Według certyfikatu wystawionego przez 

PZŻ jacht był zarejestrowany do użytku rekreacyjnego. Jednak Jachtklub Portowiec oferował 

(i oferuje nadal jacht do wynajmu – nie jest istotne czy z załogą czy bez załogi) czyli 

należałoby zaklasyfikować ten jacht do użytku komercyjnego.  

 

 

Rysunek 5. Fragment strony internetowej klubu w zakładce czarter/jachty morskie 

Można przyjąć, że właściciel niejako przygotowywał jacht w kierunku zmiany klasyfikacji 

jednostki o czym świadczy  uzyskanie licencji radiowej. Jednak w dniu, w którym nastąpił 

wypadek formalnie był to jacht rekreacyjny z pełną swobodą stosowania lub nie przepisów 

o bezpieczeństwie morskim, a mimo to wystawiony do komercyjnego czarterowania. 
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Przedstawioną nierzetelność rejestracji jachtów morskich w trakcie prowadzonych badań 

PKBWM napotyka dość często, ale dotychczas dotyczyło to wypadków niebędących bardzo 

poważnymi wypadkami, więc nie znalazło to odniesienia w postaci obserwacji, uwag czy 

zaleceń w publikowanych raportach. 

Nawet, jeśli przyjąć, że doskonała znajomość akwenu nie skłoniła kapitana do włączenia 

urządzeń nawigacyjnych w celu śledzenia pozycji jednostki, to wieloletnie doświadczenie 

wskazywało na konieczność włączenia urządzeń radiokomunikacyjnych, ale zostało ono 

zignorowane. 

Opóźnienia w dotarciu do rozbitka należy w części uznać za nieuniknione. Jacht był 

w ruchu i posiadał znaczną prędkość, więc niemożliwe było natychmiastowe jego 

zastopowanie. Jednak niedostępność kluczyków niezbędnych do uruchomienia silnika oraz 

radiotelefonu UKF to dwa elementy, które zadecydowały o przedłużeniu przebywania 

w wodzie człowieka za burtą.  

Innym problemem z zakresu bezpieczeństwa żeglugi było nieużycie radiotelefonu lub 

środków pirotechnicznych oczywiście pod warunkiem, że te znajdujące się na burcie jachtu 

w chwili zaistnienia wypadku nadawały się do użytku. Tym bardziej, że był to kolejny, 

w niedługim czasie (po s/y „Ichtiander” i s/y „Zita”)
9
, wypadek wypadnięcia członka załogi 

za burtę ze skutkiem śmiertelnym, który nastąpił w bezpośrednim pobliżu uczęszczanego toru 

wodnego i/lub w pobliżu przepływających statków, a w którym uczestnicy wypadku nie byli 

w stanie szybko zasygnalizować potrzeby pomocy.  

 

 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

 Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie 

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą 

przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:  

6.1. Armator jachtu  

 

Zaleca się armatorowi jachtu: 

                                                 
9
 Raporty badania bardzo poważnych wypadków obu jachtów dostępne na stronie internetowej Komisji. 
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- dokonanie rejestracji jachtu jako jachtu przeznaczonego do użytku komercyjnego i podjęcie 

konsekwentnie dalszych działań określonych prawem, jeśli armator planuje czarterowanie 

jachtu, 

- przeszkolenie opiekunów i kapitanów swych jachtów w zakresie procedur przygotowania do 

wyjścia w morze ze szczególnym uwzględnieniem meteorologicznego przygotowania 

podróży oraz sprawdzenia wyposażenia i przeszkolenia załóg co do rozmieszczenia i sposobu 

użycia sprzętu, 

- usunięcie albo zastąpienie tabliczki z niewłaściwym sygnałem rozpoznawczym jachtu. 

 

 

Zdjęcie nr 3.Tabliczka z niewłaściwym sygnałem rozpoznawczym”KLO21” 

 

6.2. Zarządca jachtowej przystani w Wisłoujściu 

 

PKBWM zaleca wywieszanie aktualnych informacji pogodowych w miejscu ogólnie 

dostępnym dla żeglarzy korzystających z przystani w Wisłoujściu. 

 

 

7. Spis zdjęć 

 

Zdjęcie nr 1. Jacht s/y "Portowiec Gdański III" w Wisłoujściu. ................................................ 5 

Zdjęcie nr 2. Katamaran "Sta Maria". (źródło: www.rejsywave58.pl) ...................................... 7 

Zdjęcie nr 3.Tabliczka z niewłaściwym sygnałem rozpoznawczym”KLO21” ........................ 17 
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8. Spis rysunków 

 

Rysunek 1. Trasa jachtu do miejsca wypadku, dryf i miejsce podjęcia rozbitka. ...................... 6 

Rysunek 2. Jednostki w rejonie w przypuszczalnej chwili wypadku (AIS-SWIBZ). ................ 9 

Rysunek 4. Prognoza GFS na godz. 11:00 UTC dostępna od północy z 1 na 2 lipca 2017 r. . 14 

Rysunek 5. Fragment strony internetowej klubu w zakładce czarter/jachty morskie (źródło 

http://www.portowiec.com/2015-03-16-23-54-48/jachty-morskie) ......... 15 

 

 

9. Wykaz stosowanych terminów i skrótów 

 

B (Beaufort) – skala prędkości wiatru 

COLREGS – konwencja o zapobieganiu zderzeniom (na morzu) 

DSC (Digital Selective Call) – cyfrowe selektywne wywołanie 

GFS (Global Forecast System) – model prognozy pogody publikowany przez amerykańskie 

centrum informacji środowiskowych  

GPS (Global Positioning System) – globalny system pozycjonowania 

kabel –  0,1 Mm 

Mm – mila morska 

MRCK – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni  

NW (north west) – północno zachodni, tu kierunek wiatru 

NNW (north north west) – północny północno zachodni, tu kierunek wiatru 

PZŻ – Polski Związek Żeglarski 

SAR (Search and Rescue) – służba poszukiwania i ratownictwa 

ŚWIBŻ – System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi 

UKF – ultrakrótkie fale radiowe (tu: pasmo morskie) 

w – węzeł (prędkość) 

 

10. Źródła informacji 

 

Powiadomienie o wypadku 

Materiały z wysłuchania świadków  

Materiały od właściciela jachtu 

file:///D:/Raport%20końcowy%20Portowiec%20Gdański.docx%23_Toc511846655
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Materiały z Kapitanatu Portu Gdańsk 

Raport z przebiegu akcji SAR  

Archiwalne zapisy AIS w systemie SWIBŻ 

Opinia ekspercka sporządzona przez pana Piotra Carlsona– eksperta PKBWM  

 

 

11. Skład zespołu badającego wypadek 

 

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili: 

kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz – sekretarz Komisji 

członek zespołu: Eugeniusz Chodań – Przewodniczący Komisji  

 


