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Badanie bardzo poważnego wypadku kolizji jachtu motorowego „Flipper”
z jachtem żaglowym „Karukera” 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 44 03 286, tel. kom. +48 664 987 987
e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl
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Rysunek nr 1 Rejon wypadku z dnia 2018-07-30.
1. Fakty
W dniu 30 lipca 2018 r. ok. godz. 11:42 CEST na wodach Adriatyku, ok. 3 Mm na WSW od
Zatoki Trašte (Czarnogóra) doszło do kolizji jachtu motorowego Flipper (typ Azimut 50,
bandera brytyjska (Jersey)) z jachtem żaglowym Karukera (typ Bavaria 46, bandera polska).
Przy szybkości ok. 21 w Flipper uderzył w lewą burtę Karukery w pobliżu rufy. W wyniku
tego uderzenia dwie z jedenastu osób znajdujących się na pokładzie Karukery zginęły.
Pozostałe osoby nie wymagały pomocy medycznej. Jacht Karukera został bardzo poważnie
uszkodzony i został odholowany do pobliskiego portu Zelenika. Jacht Flipper doznał
niewielkich uszkodzeń kadłuba w okolicy dziobnicy oraz lewej burty i dotarł do portu
Zelenika o własnych siłach.
W chwili kolizji jacht Karukera niósł jeszcze postawiony grotżagiel i był napędzany
pracującym „cała naprzód” silnikiem, usiłując gwałtownym skrętem w prawo zejść z kursu
zbliżającego się niemal wprost od dziobu Flippera.
Dla wszystkich osób zarówno na pokładzie Flippera, jak i Karukery, pojawienie się drugiej
jednostki w sytuacji bezpośrednio zagrażającej kolizją było zaskoczeniem lub zgoła (na
Flipperze) nie zostało zauważone aż do momentu uderzenia. Karukera rozpoczęła manewr
uniku – awaryjne, maksymalne obroty silnika i skręt w prawo – kilkanaście sekund przed
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kolizją, a Flipper aż do uderzenia nie wykonał żadnej zmiany kursu lub prędkości.
Jacht motorowy Flipper wyszedł wcześniej tego dnia z Mariny Montenegro (miejscowość
Tivat) i zmierzał z Zatoki Kotorskiej do Budvy. Jacht żaglowy Karukera wyszedł
z kotwicowiska w Zatoce Trašte (miejscowość Bigovo) i halsował na wiatr, zmierzając do SW
części wybrzeża Półwyspu Luštica z zamiarem zakotwiczenia w pobliżu znajdujących się tam
atrakcyjnych turystycznie jaskiń.

Rysunek nr 21 Trasy jednostek do chwili kolizji (na chorwackiej mapie MK-27)

2. Informacje ogólne
2.1. Dane jachtu
2.1.1. Karukera
Nazwa

Karukera

Bandera

polska

trasa m/y Flipper została naniesiona na podstawie archiwalnych zapisów AIS, dostarczonych przez EMSA.
Trasa s/y Karukera na podstawie zapisów obrazów radarowych VTMIS i relacji uczestników wypadku.
1
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Właściciel

Piotr M.

Instytucja klasyfikacyjna

-

Typ jachtu

Bavaria 46

Sygnał rozpoznawczy

-

Nr identyfikacyjny IMO

brak

Wyporność

ok. 12 000 kg

Rok budowy

1998

Moc maszyn

silnik wbudowany 44,1 kW

Szerokość

4,48 m

Długość całkowita

13,98 m

Materiał kadłuba

laminat poliestrowo-szklany

Minimalna obsada załogowa

nie określono

2.1.2. Flipper
Nazwa

Flipper

Bandera

Brytyjska (States of Jersey)

Właściciel

Ixia Asset Management Ltd.

Instytucja klasyfikacyjna

-

Typ jachtu

Azimut 50

Sygnał rozpoznawczy

2IXO2

Nr identyfikacyjny IMO

brak

Wyporność (mLDC)

24 850 kg

Rok budowy

2015

Moc maszyn

2 silniki wbudowane 493 kW każdy

Szerokość

4,63 m

Długość całkowita

15,88 m

Materiał kadłuba

laminat poliestrowo-szklany

Minimalna obsada załogowa

nie określono
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2.2. Informacje o podróży jachtu
2.2.1. Karukera
Porty zawinięcia w czasie podróży

Kotor - Tivat - Bigova

Port przeznaczenia

nie określono

Rodzaj żeglugi

przybrzeżna

Informacja o załodze

6 osób dorosłych, 5 dzieci od 7 do 10 lat

Informacja o pasażerach

nie określono

2.2.2. Flipper
Porty zawinięcia w czasie podróży

Tivat

Port przeznaczenia

Budva

Rodzaj żeglugi

przybrzeżna

Informacja o załodze

1 osoba – zawodowy skipper

Informacja o pasażerach

4 osoby dorosłe, 1 dziecko 13 lat

2.3. Informacje o wypadku morskim
Rodzaj

bardzo poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia

30 lipiec 2018 r. ok. godz. 11:42 CEST

Pozycja geograficzna zajścia
zdarzenia

λ = 42° 21’ N, λ = 018° 37’ E

Rejon geograficzny zajścia
zdarzenia

Adriatyk

Charakter akwenu:

wody przybrzeżne

Pogoda w trakcie zdarzenia

wiatr W 1º B, stan morza 1-2, widzialność bardzo dobra,
niebo bezchmurne

Stan eksploatacyjny jachtów w m/y Flipper – żegluga rekreacyjna, w drodze;
trakcie zdarzenia
s/y Karukera – żegluga rekreacyjna w drodze

www.pkbwm.gov.pl
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Skutki wypadku dla jachtu

Skutki wypadku dla ludzi

m/y Flipper – drobne uszkodzenia dziobnicy i burty;
s/y Karukera – poważne uszkodzenia kadłuba i
wyposażenia
s/y Karukera - kapitan i I oficer zmarli natychmiast bądź
niemal natychmiast po kolizji w wyniku obrażeń

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Powiadomienia o wypadku i wezwania pomocy dokonali kilka minut po kolizji z pokładu m/y
Flipper skipper (za pomocą radiostacji UKF) i znajdujący się na pokładzie Flippera jego
armator (drogą telefoniczną) a także skipper z s/y Mamma (za pomocą radiostacji UKF).
Powiadomienia odebrały ośrodek ratownictwa w miejscowości Bar, który z kolei przekazał
informację o wypadku do Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji a także służby
portowe w Montenegro i Kotorze.
Na miejscu zdarzenia w kilka minut po kolizji znalazł się płynący w pobliżu jacht żaglowy
Mamma (bandera łotewska), który udzielił pomocy w podjęciu z wody jednej z ciężko
poszkodowanych osób. Osoba ta zmarła wkrótce z doznanego jeszcze w wodzie upływu krwi.
Skipper jachtu Mamma udzielił następnie pomocy osobom na Karukerze w ocenie uszkodzeń
jachtu, zatrzymaniu pracującego silnika i w przygotowaniu do ewakuacji.
Druga z ciężko poszkodowanych osób – kapitan i właściciel Karukery – zginął w wyniku
uderzenia. Ciało kapitana, które znajdowało się po kolizji w wodzie zostało doholowane przez
II oficera i podjęte na pokład m/y Flipper dryfującego po kolizji w pobliżu miejsca zdarzenia.
Na miejsce wypadku zadysponowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości
Radovići, motorówkę ratowniczą z Porto Montenegro, motorówkę z przystani Zelenika,
helikopter MUP oraz 3 inne niewielkie jednostki pływające. Pierwszy na miejscu zjawił się
zastęp Straży Pożarnej. Przybyły helikopter, po otrzymaniu informacji, że dwóm zmarłym
osobom nie można już udzielić pomocy, a pozostałe osoby nie wymagają ewakuacji
medycznej, odleciał do Zeleniki.
Na polecenie policji obie jednostki biorące udział w kolizji oraz jacht Mamma udały się do
przystani Zelenika, gdzie policja i prokuratura oraz administracja morska rozpoczęły
prowadzenie czynności formalnych. Flipper i Mamma dotarły tam o własnych siłach,
Karukera – na holu za jedną z motorówek.

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie nr 1 Flipper po kolizji

Zdjęcie nr 2 Karukera po kolizji

Zdjęcie nr 1 uszkodzenia na dziobie Flippera2

2

Zdjęcia nr 1-5 przekazał Komisji Aleksandar Bozovic
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Zdjęcie nr 2 uszkodzenia na lewej burcie Flippera

Zdjęcie nr 3 uszkodzenia Karukery (widok z pokładu)

www.pkbwm.gov.pl
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Zdjęcie nr 4 widok części rufowej lewej burty Karukery3

3

Autor zdjęcia – W. Karaś
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3. Opis okoliczności wypadku morskiego
W dniu 30 lipca 2018 r. ok. godz. 10:20 jacht motorowy Flipper wyszedł z Mariny
Montenegro i skierował się ku otwartemu morzu, by – płynąc początkowo wzdłuż wybrzeża
Półwyspu Luštica – dotrzeć do portu Budva. Na wodach zatok Tivatski Zaliv i Hercegnowski
Zaliv Flipper stosował się do ograniczenia szybkości, wynoszącego tam dla jachtów 10 w.
W cieśninie Kumbor prawidłowo zwolnił do przepisanej szybkości dopuszczalnej wynoszącej
tam 6 w. Po wyjściu na otwarte morze i po minięciu wyspy Mamula m/y Flipper obrał kurs
prowadzący w kierunku Budvy i zaczął systematycznie przyspieszać, aż do osiągnięcia
szybkości 21-22 w w momencie kolizji.

Rysunek nr 3 Zarejestrowane szybkości m/y Flipper w dniu wypadku.
Na odcinku od wyspy Mamula do miejsca kolizji miały miejsce korekty kursu w lewo,
związane z kształtem mijanej linii brzegowej. Jak wynika z zeznań złożonych przed
prokuratorem, dla wszystkich na pokładzie Flippera (oprócz skippera) wstrząs związany
z uderzeniem w kadłub Karukery był zaskoczeniem. Żadna z osób (łącznie ze skipperem) nie
wiedziała, skąd pod dziobem ich jachtu motorowego pojawił się jacht żaglowy.
M/y Flipper prowadził zawodowy skipper, stale obsługujący tę jednostkę dla rosyjskiego
armatora. Oprócz skippera na pokładzie znajdował się sam armator oraz czterej członkowie
jego rodziny , w tym dwójka dzieci.

www.pkbwm.gov.pl
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Tego samego dnia ok. godz. 10:30 jacht żaglowy Karukera oddał cumę z boi, na której
spędził noc i wyszedł na wody Zatoki Trašte z zamiarem dotarcia w okolice zatoki Zlatna
Luka. Był to trzeci dzień po zaokrętowaniu obecnych na pokładzie gości na wakacyjny rejs
z dziećmi. Wobec wiatru wiejącego z zachodu, po okrążeniu na silniku Przylądka Trašte, ok.
godz. 11:03 postawiono żagle (fok i grot). Jacht obrał kurs 240° i płynął na żaglach
beidewindem prawego halsu z szybkością ok. 3-4 w. Postawienie żagli i obsadę
poszczególnych stanowisk zarządzał, jak zwykle, kapitan. Krótko przed godz. 11:39 I oficer
zauważyła, że jacht niekorzystnie oddala się od celu podróży i wychodzi zbyt daleko
w morze. Jednocześnie wiatr osłabł, a szybkość jachtu znacząco spadła. Kapitan zarządził
manewr polegający na wykonaniu zwrotu przez sztag i polecił zwinięcie żagli, by
kontynuować podróż na silniku. Ster objęła I oficer, doświadczona żeglarka (kapitan
jachtowy). Zwrot wykonano ok. godz. 11:39. Kapitan uruchomił silnik na wolnych obrotach
i jałowym biegu, sterowała nadal I oficer. Jacht żeglował teraz lewym halsem. Niektóre
pozostałe osoby zajęły się obsługą lin i kabestanów, by zwinąć foka.
Rozmieszczenie osób na pokładzie przedstawia Rysunek 4.

Rysunek nr 4 Rozmieszczenie osób na pokładzie Karukery w czasie kolizji.
Bezpośrednio po zwrocie i po zwinięciu foka stojąca na sterze I oficer zauważyła wprost
przed dziobem zbliżający się z dużą prędkością jacht motorowy, płynący kursem przeciwnym
i okrzykiem powiadomiła o tym pozostałych. W ocenie osób znajdujących się wówczas na
Karukerze kursy zbliżających się jednostek prowadziły je wprost na siebie, a odległość
wynosiła – w subiektywnej ocenie różnych osób – od 50 do 150 m.
www.pkbwm.gov.pl
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Pojawienie się m/y Flipper w tak niewielkiej odległości było zaskoczeniem dla wszystkich na
pokładzie Karukery. Wcześniej, przed zwrotem o godz. 11:39, zauważono w dużej odległości
jacht motorowy ale nie był on przedmiotem meldunków ani rozmów.
Kapitan Karukery niezwłocznie – w ciągu kilku sekund – zarządził odejście w prawo
i przestawił manetkę silnika na maksymalne obroty w przód. Ster wyłożono prawo na burtę.
M/y Flipper bez zauważalnej zmiany kursu uderzył dziobem w okolice rufy na LB Karukery
i prześliznął się środkową częścią swego kadłuba po części rufowej Karukery (por. Rysunek
5).

Rysunek nr 5 Położenie jednostek w chwili kolizji.
Tuż przed zderzeniem dwie osoby z Karukery, znajdujące się w pobliżu burt, wyskoczyły za
burtę nurkując, by uciec z drogi taranującego jacht kadłuba (na Rysunku 4 osoby te są
oznaczone jako „II” na LB i „D” na PB).
Dwie osoby na Karukerze – stojąca za sterem I oficer i siedzący obok niej kapitan (na
Rysunku 4 osoby te są oznaczone jako „I” i „K”) – znalazły się na drodze kadłuba Flippera
i z ciężkimi obrażeniami zostały wyrzucone w morze.
Pozostałe osoby na Karukerze nie doznały obrażeń i nie odczuły w czasie kolizji silnego
szarpnięcia kadłuba. Nikt nie upadł ani nie wypadł za burtę w wyniku wstrząsu.

www.pkbwm.gov.pl
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Po kolizji dwaj pływający wpław w pobliżu Karukery żeglarze, który nie odnieśli obrażeń,
przystąpili do ratowania dwojga ciężko poszkodowanych, holując ich do znajdujących się
w bezpośrednim pobliżu jednostek – Flippera i Mammy. Ciało nieżyjącego już kapitana
podjęto na Flippera, a konającą I oficer na Mammę. Załogi obu jednostek przystąpiły do
udzielania pomocy i czynności resuscytacyjnych, ale nie przyniosły one skutku. Niemożność
uratowania obojga potwierdziła na miejscu lekarka, uczestnicząca w rejsie na Karukerze.
Osoby, które wyskoczyły w porę z Karukery, powróciły na swój jacht, częściowo korzystając
z pomocy jachtu Mamma, by sprzątnąć grota i opanować awarię steru i silnika. Wyrzucono za
burtę butle gazowe, zastopowano silnik, odcinając dopływ paliwa (panel sterowania silnikiem
został uszkodzony). W czynnościach tych pomógł członek załogi jachtu Mamma. Wobec
wyrwy w burcie i przecieku do wnętrza jachtu ewakuowano z Karukery wszystkie osoby.
Flipper, Mamma oraz przybyłe na pomoc motorówki z nieobsadzoną Karukerą na holu udały
się do portu Zelenika.
4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku morskiego
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Analizę zdarzeń oparto na zapisach elektronicznych AIS i VTMIS zarejestrowanych przez
służby lądowe oraz na relacjach osób znajdujących się na pokładzie Karukery i Mammy.
Podstawowym źródłem wskazującym szczegółowe ruchy jednostek bezpośrednio przed
kolizją jest zapis obrazów ekranu VTMIS zarejestrowany w systemie. Szczegółowe parametry
ruchu jednostek, zwłaszcza dla manewrującej i nieposiadającej nadajnika AIS Karukery, nie
powinny być interpretowane literalnie, ale odczytany obraz pozwala na formułowanie
uzasadnionych wniosków.
Rysunek 6 przedstawia sytuację bezpośrednio po zwrocie z godz. 11:39, ok. 2 minuty przed
kolizją, kiedy to na Karukerze zwijano foka. Obiekt oznaczony na tym rysunku jako „Track
1318968” oznacza s/y Karukerę. Na Karukerze w tym czasie jeszcze nie dostrzeżono szybko
zbliżającego się Flippera.
Rysunek 7 przedstawia sytuację ok. godz.10:40 po położeniu się Karukery na kurs ok. 330⁰
w odległości ok. 700m od płynącego kursem 131⁰ Flippera
Rysunek 8 przedstawia sytuację tuż przed momentem kolizji.
Rysunek 9 przedstawia nakres, wskazujący drogę Flippera i Karukery do ok. kilku –
kilkunastu sekund przed kolizją, sporządzony przez nałożenie kolejnych obrazów VTMIS.
W przedstawionej sytuacji Karukera rozpoczyna manewr uniku w prawo.
www.pkbwm.gov.pl
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Rysunek nr 6 Sytuacja po zwrocie Karukery z godz. 11:39 CEST.

Rysunek nr 7 Sytuacja po zakończeniu zwrotu Karukery z godz. 11:40 CEST

www.pkbwm.gov.pl
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Rysunek nr 8 Sytuacja tuż przed momentem kolizji.

Rysunek nr 9 Nakres ilustrujący drogę jednostek
www.pkbwm.gov.pl
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Należy zwrócić uwagę, że ślad drogi jednostek, prezentowany w systemie VTMIS, nie jest
historią wszystkich poprzednich pozycji, ale uśrednionym w czasie, przybliżonym wektorem.
Na Rysunku 9 jest to wyraźnie widoczne w odniesieniu do manewrującej Karukery, natomiast
nie ma znaczenia w przypadku jachtów Flipper i Mamma, które podążają niezmienionym
kursem.
Zwraca uwagę sprzeczność między relacjami osób z Karukery a zapisami VTMIS, dotycząca
szybkości jachtu przed i w trakcie zwijania foka. Według relacji ustnych silnik jachtu
pracował na luzie i na wolnych obrotach, nie napędzając śruby, a wiatr już całkowicie ustał.
W tych warunkach Karukera nie płynęłaby 2 minuty przed kolizją z szybkością wskazywaną
przez VTMIS – 3,3 w. Sprzeczność ta może być wynikiem uśredniania parametrów przez
VTMIS lub błędnej oceny sytuacji ze strony składających relację osób.
4.1. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
4.1.1. Manewry przed kolizją
Zwrot Karukery rozpoczęty o godz. 11:39 został wykonany najprawdopodobniej bez
świadomości kapitana Karukery o szybkości zbliżania się jachtu motorowego. Manewr ten
nie został zauważony przez osobę prowadzącą jacht motorowy Flipper.
Dokładne parametry ruchu wykonującej awaryjny manewr ucieczkowy Karukery nie są
znane. Przy założeniu kursu Karukery 330⁰ i kursu Flippera 130⁰ przed kolizją o godz. 11:41
wzajemna sytuacja jednostek przedstawiała się następująco.
Z miejsca obserwacji skippera Flippera w odległości ok 300 – 400 m i kilka stopni w prawo
od dziobu znajdował się jacht żaglowy (niosący grota) idący na przecięcie kursu motorówki
z prawej na lewą. Żagiel, który dla kierującego Flipperem przy tych kursach mógł być
widoczny w ograniczonym zakresie, to w fazie manewru awaryjnego zwrotu w prawo
Karukery był wyraźnie widoczny.
Z miejsca obserwacji kapitana Karukery jacht motorowy mógł być przesłonięty w czasie
zrzucania foka a potem przez maszt. Najwcześniej spostrzegła motorówkę I oficer w momencie kiedy Karukera przecinała kurs nadpływającego Flippera - widząc zbliżającą się
jednostkę jako kierującą się wprost na jej jacht.
Zwrot w prawo, na kilkanaście sekund przed kolizją, polecony przez kapitana Karukery
i wykonany poprzez wychylenie steru prawo na burtę i maksymalną pracę silnika naprzód
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spowodował zmianę kursu o ok. 40-50⁰ przy niewielkim przesunięciu bocznym Karukery
z toru ruchu Flippera.
Powyższy manewr Karukery nie podlega analizie w kategoriach poprawności, słuszności, ani
nawet skuteczności. Kapitan Karukery miał na ocenę sytuacji kilka sekund i nie wiedział, czy
na Flipperze w ogóle zauważono Karukerę, a nawet, jeśli tak – czy Flipper wykona
jakąkolwiek zmianę kursu.
Ostateczny wynik rozwoju tej sytuacji w momencie zauważenia Flippera zależał już
wyłącznie od złożonego splotu wielu okoliczności. Do kolizji mogło nie dojść w ogóle,
a mogła ona przynieść jeszcze bardziej tragiczne konsekwencje.
Skipper Flippera zauważył jacht po raz pierwszy w odległości ok 300 m przed dziobem, czyli
ok. 25 s przed kolizją i uznał, że podąża on w tym samym kierunku a zwrot Karukery
w prawo odebrał jako zwrot jachtu w lewo pod dziób Flippera. Poczynione obserwacje nie
skutkowały podjęciem jakichkolwiek manewrów przez kierującego Flipperem do momentu
kolizji.
4.1.2. Załoga i jej kwalifikacje
Formalne listy załogi i pasażerów, przedstawione i zatwierdzone przy odprawie dla obu
jednostek zawierały po jednej osobie. Odpowiadało to uwzględnieniu na każdej jednostce
osoby prowadzącej. Pozostałych osób nie zgłoszono ani jako załogi ani jako pasażerów.
Karukerę prowadził jej właściciel doświadczony żeglarz, instruktor żeglarstwa, prowadzący
działalność gospodarczą w zakresie szkoleń żeglarskich i organizacji rejsów. Posiadał patent
PZŻ jachtowego sternika morskiego (od 03.07.2012) i morskiego sternika motorowodnego
(od 15.10.2012). Karukerę przyprowadził samotnie z Grecji do Kotoru, by 28 lipca 2018
zaokrętować dalsze 10 osób przybyłe z Polski na wakacyjny rejs. W toku badania nie
ustalono, by kapitan i jacht posiadali pozwolenia i certyfikaty radiowe zgodne
z wyposażeniem jednostki.
Właściciel Karukery żeglował wcześniej wielokrotnie po tych wodach i znał je dobrze.
Wśród 10 zaokrętowanych w Kotorze osób było 5 osób dorosłych i 5 dzieci w wieku od 7 do
10 lat. Wśród osób dorosłych znalazła się kapitan jachtowy z bardzo dużym doświadczeniem
i dwóch jachtowych sterników morskich z mniejszym doświadczeniem. 3 spośród osób
dorosłych zwyczajowo objęły funkcje oficerskie (I: nawigacja , II: technika, III:
zaopatrzenie/finanse), ale wobec tego, że nie planowano żeglugi całodobowej, ani długich
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odcinków trasy, nie wdrożono podziału na wachty i oficerowie nigdy nie prowadzili
samodzielnie jednostki w morzu. Wszystkie decyzje i przydział zadań należały do kapitana.
Kapitanem Flippera był zawodowy skipper posiadający uprawnienia do prowadzenia jachtów
do 100 ton brutto (Voditelj jahte) od 2012 r.4, wydane przez kapitanat portu Kotor5, oraz
ograniczone świadectwo operatora GMDSS. Obsługiwał on stale Flippera dla rosyjskiego
armatora.
Oprócz skippera na pokładzie znajdował się armator i czworo członków jego bliskiej rodziny,
w tym dwoje jego dzieci (20 i 13 lat).
4.2. Czynniki mechaniczne
Obydwa jachty uczestniczące w kolizji to jednostki profesjonalnie projektowane i seryjnie
budowane w renomowanych stoczniach. Ich cechy konstrukcyjne i właściwości nautyczne nie
miały wpływu na zajście badanego wypadku. Cechy, które mogłyby mieć wpływ na zajście
wypadku, to warunki widoczności i wyposażenie.
Obydwa jachty posiadały certyfikaty CE (Flipper – w kategorii projektowej „B”, Karukera –
w kategorii projektowej „A”)
Obydwa jachty posiadały certyfikaty rejestracyjne jednostek rekreacyjnych.
Czynniki mechaniczne nie miały wpływu na zaistnienie wypadku.
4.2.1. Wzajemna widoczność jednostek
Warunki widoczności z kokpitu Karukery były niczym nie utrudnione na burty. W kierunku
dziobu widoczność mógł ograniczać do momentu zwinięcia postawiony fok-genua, ponton
leżący na pokładzie dziobowym, podniesiony i oparty o przednią część nadbudówki, a także
osoby stojące lub siedzące w pobliżu dziobu (por. Rysunek 5). Szprycbuda była położona i nie
ograniczała widoczności do przodu.
Warunki widoczności z mostka (górnego stanowiska sterowania) Flippera były niczym nie
utrudnione. Okna dolnego, wewnętrznego stanowiska sterowania w salonie w dniu wypadku
były całkowicie zasłonięte nieprzejrzystymi siatkami przeciwsłonecznymi.
W trakcie zbliżania obie jednostki pozostawały we wzajemnej widoczności wzrokowej przez
4

Uprawnienia do 100 ton brutto (Voditelj jahte) nadano ponownie w 2016 r.
Poziom szkoleń i wymagań egzaminacyjnych może być niedostateczny. Zeznając przed prokuratorem
w obecności adwokata oskarżony skipper Flippera stwierdził, że w jego opinii, o ile żaglówka z podniesionymi
żaglami ma na morzu pierwszeństwo, to żaglówka poruszająca się z pomocą silnika powinna ustąpić
„większemu statkowi”.
5

www.pkbwm.gov.pl

19

RAPORT KOŃCOWY 51/18

co najmniej 10 minut:
 Jacht Karukera wszedł w zasięg widoczności z mostka Flippera ok. 15 minut przed
kolizją, wyłaniając się z postawionymi żaglami zza masywu Rt Veslo. Jacht żeglował
wówczas kursem niemal prostopadłym pod obydwoma żaglami, które były widoczne
wcześniej,
 Flipper pojawił się w zasięgu widoczności Karukery ok. 10 minut przed kolizją,
 Decyzję o zwrocie z godz. 11:39 podjęto na Karukerze ok. 3-4 minuty przed kolizją.
Flipper znajdował się wówczas w odległości ok. 1,5 Mm i poruszał się stałym kursem.
4.2.2. Wyposażenie ratunkowe
Wyposażenie ratunkowe jednostek nie odegrało roli w trakcie wypadku. Przed kolizją na
Karukerze nikt, w tym dzieci, nie miał na sobie kamizelki ratunkowej czy asekuracyjnej
ani uprzęży bezpieczeństwa6. Po kolizji pozostałe na jachcie osoby włożyły kamizelki
ratunkowe do czasu zakończenia ewakuacji.
4.2.3. Wyposażenie łączności i wyposażenie nawigacyjne
Z wysłuchań uczestników rejsu i z materiału fotograficznego wynika, że w skład
wyposażenia jachtu Karukera wchodziły urządzenia stacjonarne, zainstalowane na
stanowisku nawigacyjnym w kabinie:
 stacjonarny radiotelefon UKF z DSC (mikrotelefon/manipulator nie był dostępny
z kokpitu),
 odbiornik GPS/ploter map Standard Horizon serii CP/CPF (wyświetlacz nie był
widoczny z kokpitu),
 nowo zainstalowany w 2018 r. ploter nawigacyjny w kabinie.
Oprócz tego nawigację prowadzono na smartfonie kapitana, na którym można było
obrazować w nieznanym dziś zakresie sytuację nawigacyjną. Smartfon był trzymany
w ręku lub był mocowany rzepami w pobliżu stanowiska sternika. W trakcie wypadku
utonął w morzu.
W kabinie przechowywano również:
 lornetkę,

6

Panowała wówczas bezchmurna i bezwietrzna pogoda.
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 przenośny (ręczny) radiotelefon UKF,
 akustyczny sygnalizator wykorzystujący pojemnik ze sprężonym gazem (ręczny
sygnał mgłowy).
Przedmioty te nie znajdowały się w kokpicie i nie zostały użyte w dniu wypadku.
Szczegóły i stan urządzeń nawigacyjnych na stanowiskach sterowania na Flipperze nie są
znane. Można przypuszczać, że jednostka posiadała radar (antena widoczna na zdjęciach),
sygnał dźwiękowy, stacjonarny radiotelefon UKF. Przenośny radiotelefon UKF –
wyłączony – znajdował się na mostku krótko po kolizji.

4.3. Czynniki organizacyjne
Na obu jednostkach uczestniczących w kolizji nie prowadzono obserwacji lub prowadzono ją
w niedostateczny sposób7.
Stanowisko sterowania na Karukerze nie było przygotowane do podjęcia natychmiastowej
łączności radiotelefonicznej i/lub sygnalizacji akustycznej. Dostęp do radiotelefonu, sygnału
akustycznego oraz lornetki wymagał zejścia do wnętrza kabiny.

4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego

Czynniki zewnętrzne nie miały wpływu na zaistnienie wypadku.
W czasie i miejscu, w którym zaszedł wypadek, przy bezchmurnej pogodzie, słońce
znajdowało się wysoko, ok. 66° nad horyzontem, i nie stanowiło przeszkody w skutecznej
obserwacji morza.
5. Opis

wyników

przeprowadzonego

badania,

w

tym

kwestii

dotyczących

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Po przeprowadzonej analizie Komisja uznała, że przyczyną kolizji jachtu żaglowego
Karukera i jachtu motorowego Flipper w dniu 30 lipca 2018 ok. godz.11:42 na wodach
Wg Władysława Rymarza, Międzynarodowe Prawo drogi Morskiej w zarysie, (TRADEMAR, Gdynia 2015)
wśród głównych przyczyn kolizji badanych w latach 1997-2006 3 pierwsze miejsca zajmują: niewłaściwa ocena
sytuacji – 24%, niewystarczająca lub brak obserwacji – 23%, niezauważenie innego statku aż do momentu
kolizji – 13% . Źródło: Capt. H. Gale MNI, Capt D. Patraiko FNI, Improving Navigational Safety, Seaways
03.2007.
7
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Adriatyku, ok. 3 Mm na WSW od Zatoki Traste był brak prowadzenia ciągłej obserwacji8
wzrokowej przez załogi obu jednostek, a ponadto do wypadku przyczyniło się:
 nie zachowanie bezpiecznej prędkości9 pozwalającej na wykrycie z odpowiednim
wyprzedzeniem jednostek żeglujących w sąsiedztwie,
 brak reakcji na bezpośrednie zagrożenia kolizją10 w chwili spostrzeżenia jachtu
żaglowego na kursie,
 niewystarczająca znajomość konwencji COLREG 7211 oraz wadliwa jej interpretacja.
Komisja dostrzega powtarzający się problem prowadzenia stałej obserwacji w trakcie żeglugi
statku, szczególnie w bardzo dobrych warunkach hydro-meteorologicznych.12
Komisja uznaje za przejaw złej praktyki morskiej analizę sytuacji nawigacyjnej jednostek
będących tylko w bezpośrednim sąsiedztwie. Należy analizować ruch jednostek znajdujących
się w większej odległości zakładając, że mogą poruszać się ze znacznie większą prędkością.
Zdobyte przez lata doświadczenie w tym zakresie pozwala na stwierdzenie, że doświadczony
nawigator przy prawidłowo prowadzonej obserwacji wzrokowej potrafi ocenić stopień ryzyka
zderzenia z obserwowaną jednostką. Z chwilą gdy powstaje jakakolwiek wątpliwość, albo
pewność, że istnieje potencjalne ryzyko zderzenia należy wykorzystać wszystkie inne
możliwości weryfikacji sytuacji i podjąć działania zgodne z wymaganiami prawideł
konwencji COLREG 72.
Obowiązek starannie prowadzonej obserwacji przy użyciu wszelkich dostępnych środków
szczególnie ciąży na kierujących jednostkami szybkimi. Bardzo istotna jest tu kwestia
wczesnego wykrycia wszelkich możliwych sytuacji zagrożenia kolizją lub nadmiernego
zbliżenia i podjęcia stosownych działań z dużym wyprzedzeniem. Zaobserwowanie obiektu
i nie podjęcie stosownych działań – z wyłączeniem przypadku, gdy jest to działanie celowe w opinii Komisji jest równoznaczne z brakiem obserwacji, ponieważ skutki są identyczne.
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich po przeprowadzonym badaniu kolizji
jachtów Karukera i Flipper uznała, że przyczyną wypadku był głównie brak prowadzonej
Prawidło 5 konwencji COLREG 72
Prawidło 6 konwencji COLREG 72
10
Prawidło 2 konwencji COLREG 72
11
Patrz Rozdz. 4.1.2
12
Patrz Raport końcowy nr 32/18 dot. kolizji drobnicowca Translontano z jachtem motorowym Hunter
(http://pkbwm.gov.pl/images/Raport_koncowy_PKBWM_PL---Translontano-final-28.05.2019.pdf)
8
9
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ciągłej obserwacji wzrokowej na obu jednostkach. Szczególnie na jachcie Flipper płynącym
z dużą szybkością, blisko 7. krotnie większą niż jacht Karukera, obserwacja wzrokowa
powinna być prowadzona nieprzerwanie i ze szczególną starannością.
Kilka lat temu jeden z doświadczonych inspektorów MAIB (Angielskiej Komisji Badania
Wypadków) stwierdził, że na przestrzeni dziesięciu lat w których badane były wypadki kolizji
statków w 43 % obsady mostka nawigacyjnego nie widziały przeciwnych jednostek, albo
zauważyły je zbyt późno13.
Podobnie, brak prowadzonej obserwacji doprowadził do kolizji statków w dwóch
przypadkach badanych przez PKBWM w 2018 r. (Translontano & Hunter oraz Begonia S &
Miętus II).
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich treść sporządzonego raportu kieruje
do szeroko rozumianego środowiska żeglarskiego, aby stała się ona asumptem do dyskusji
i wprowadzenia takiej organizacji wacht, które zapewnią prowadzenie starannej obserwacji
wokoło jachtu przez wyznaczonego członka załogi.

7. Spis zdjęć
Zdjęcie nr 1 Flipper po kolizji .................................................................................................... 8
Zdjęcie nr 2 Karukera po kolizji ................................................................................................ 8
Zdjęcie nr 3 uszkodzenia na dziobie Flippera ............................................................................ 8
Zdjęcie nr 4 uszkodzenia na lewej burcie Flippera.................................................................... 9
Zdjęcie nr 5 uszkodzenia Karukery (widok z pokładu) .............................................................. 9
Zdjęcie nr 6 widok części rufowej lewej burty Karukery ......................................................... 10

8. Spis rysunków14
Rysunek nr 1 Rejon wypadku z dnia 2018-07-30. ...................................................................... 3
Rysunek nr 2 Trasy jednostek do chwili kolizji (na chorwackiej mapie MK-27) ....................... 4
Rysunek nr 3 Zarejestrowane szybkości m/y Flipper w dniu wypadku. ................................... 11
Źródło: David Patraiko FNI, All available means - The Navigator, Issue no. 19, (October 2018) The Nautical
Institute
14
W rysunkach wykorzystano mapy i dane nawigacyjne obrazowane za pomocą programu nawigacyjnego
OpenCPN - www.opencpn.org.
13
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Rysunek nr 4 Rozmieszczenie osób na pokładzie Karukery w czasie kolizji. ........................... 12
Rysunek nr 5 Położenie jednostek w chwili kolizji. ................................................................. 13
Rysunek nr 6 Sytuacja po zwrocie Karukery z godz. 11:39 CEST. ......................................... 15
Rysunek nr 7 Sytuacja po zakończeniu zwrotu Karukery z godz. 11:40 CEST ........................ 15
Rysunek nr 8 Sytuacja tuż przed momentem kolizji.................................................................. 16
Rysunek nr 9 Nakres ilustrujący drogę jednostek .................................................................... 16

9. Spis skrótów

AIS – Automatic Identification System
CEST – Central European Summer Time
COG – Course Over Ground
COLREG 72 – Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu
zderzeniom na morzu (COLREG 1972)
DSC – Digital Selective Calling – System selektywnego wywołania
EMSA – European Maritime Safety Agency
GPS – Global Positioning System
IMO – International Maritime Organization
kbl – kabel (0,1 Mm)
LB – lewa burta
MOB – Man Over Board - „Człowiek za burtą”
Mm – mila morska
MMSI – Maritime Mobile Service Identity
MPDM – Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej (COLREG 72)
MUP – Ministarstvo Unutrašnjih Poslova (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki
Czarnogóry)
PB – prawa burta
NW – North-West – północno-zachodni (kierunek wiatru)
SAR – Search and Rescue - Służba poszukiwania i ratownictwa
SW – South-West – południowo-zachodni
SOG – Speed Over Ground
UKF – Ultrakrótkie fale (tu: pasmo morskie)

www.pkbwm.gov.pl

24

RAPORT KOŃCOWY 51/18

UTC – Universal Time Coordinated - czas uniwersalny skoordynowany
VTMIS – Vessel Traffic Management Information System

10. Uczestnictwo państw istotnie zainteresowanych
Wielka Brytania (MAIB) jako państwo bandery jachtu motorowego Flipper
11. Źródła informacji
Materiały z bezpośredniego wysłuchania uczestników wypadku z s/y Karukera.
Materiały przygotowawcze z postępowania karnego przed wymiarem sprawiedliwości
w Republice Czarnogóry, w tym dokumentacja fotograficzna.
Oświadczenie kapitana jachtu Mamma
Zapisy archiwalne AIS ruchu m/y Flipper wg EMSA oraz vesselfinder.com.
Zapis VTMIS ruchu jachtów Karukera, Flipper i Mamma
Opinia ekspercka sporządzona przez Piotra Carlsona

12. Skład zespołu badającego wypadek
Kierujący zespołem – Tadeusz Wojtasik – Przewodniczący Komisji
Członek zespołu – Monika Hapanionek – członek Komisji
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