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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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1.  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 za pomocą statkowej łodzi ratowniczej. 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 

2. Informacje ogólne 

2.1. Dane jachtu 

 

Nazwa jachtu:      Prodigy 2 

Bandera:      polska 

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

Instytucja klasyfikacyjna:     PRS  

Typ jachtu:       kuter 

Sygnał rozpoznawczy:    SPG 4690 

Nr indentyfikacyjny IMO:    brak 

Wyporność (mLDC):     30,81 t 

Rok budowy:       2017  

Moc maszyn:      silnik wbudowany 102,9 kW 

       (Vetus – Detz DTA44-455A) 

                                                 
1 trasa jachtu „Prodigy 2” według danych AIS zarejestrowanych przez firmę Vesselfinder LTD. 



  RAPORT TYMCZASOWY 96/17 

 

5 

 

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) 

2.2. 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 

 

 

Zdjęcie nr 1. Jacht "„Prodigy 2” (źródło: Andrzej Podwysocki, MarineTraffic.com) 
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2.3. 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 

Skutki wypadku dla jachtu: zatonięcie jachtu 

Skutki wypadku dla ludzi:    załoga nie odniosła obrażeń 

2.4. 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 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 wciągnął ich na 

swój pokład i udał się do bazy w Wilhelmshaven dla udzielenia rozbitkom 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 3 

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

stwierdzeniu braku takiej potrzeby załogę jachtu przetransportowano do miejscowego hotelu. 
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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”, przy czym po godz. 06:33 jacht zdryfował na obszar o głębokości poniżej 5m 

i z uwagi na własne zanurzenie jednostka monitorująca pozostawała poza izobatą 5m. 

 

Zdjęcie nr 2. Wrak jachtu "Prodigy 2” dryfujący po wypadku  

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 
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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. 

 

3. 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 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 

5,88 w, 6,30 w, 6,62 w, 6,93 w, 8,08 w, 8,75 w. 

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 na ogół wprost w kierunku 

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

prowadzono na ploterze elektronicznym z mapami Navionics, z dwoma wyświetlaczami 
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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° 45.9675' N λ = 007° 22.1200' 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°.  

 

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 

                                                 
2 trasa jachtu „Prodigy2” według danych AIS zarejestrowanych przez firmę Vesselfinder LTD. 
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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. 

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.  
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Zdjęcie nr 3. Jacht "„Prodigy 2””bez załogi na burcie (źródło: Marcin Ciszewski) 

 

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 za pomocą statkowej łodzi ratowniczej. 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. Działanie fal doprowadziło do całkowitego 

zniszczenia jachtu. 

Oderwanej od kadłuba wraz z częścią poszycia płetwy balastowej nie odnaleziono. 
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Zdjęcie nr 4. Wrak jachtu wyrzucony na brzeg wyspy Langeoog  

 

4. Wstępna analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku  

W wyniku dotychczas przeprowadzonego badania Komisja nie mogła jednoznacznie ustalić 

przyczyn tego wypadku i stanęła na stanowisku, że dla ustalenia wszystkich przyczyn tego 

wypadku niezbędne są dalsze badania związane oceną wytrzymałości kadłuba jachtu 

i zgodności etapów projektowania, budowy i nadzoru jachtu z dyrektywą RCD3 

i powiązanymi z nią normami. 

5. Spis ilustracji 

Ilustracja nr 1. Trasa jachtu w dniu wypadku ........................................................................... 4 

Ilustracja nr 2. Szczegółowy zapis trasy w rejonie awarii…………………………………………9 

                                                 
3 RCD – (Recreational Craft Directive) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 

listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 

94/25/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 90 i Dz. Urz. UE L 297 z 13.11.2015, str. 9). 
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Zdjęcie nr 4. Wrak jachtu wyrzucony na brzeg wyspy Langeoog.………………………….……12 

 

7. Źródła informacji 

 

Powiadomienie o wypadku, 

Dokumenty jachtu wydane przez: PZŻ, PRS, UKE i UM w Gdyni,  

Materiały i dokumenty otrzymane od: projektanta, budowniczego i PRS, 

Zdjęcia i filmy otrzymane od: członków załogi, firmy Stefan Zucker & Partner GmbH, PRS 

i budowniczego, 

Wysłuchania PKBWM, 

Raporty z przebiegu akcji SAR, 

Opinie eksperckie sporządzone przez: 

– firmę GMA – Werkstoffpruefung.GmbH na zlecenie firmy Stefan Zucker & Partner GmbH 

– A. Banaszka – eksperta PKBWM 

– P. Carlsona – eksperta PKBWM 

8. Skład zespołu badającego wypadek 

W okresie do dnia 23 kwietnia 2018 r.: 

kierujący zespołem    – Eugeniusz Chodań – przewodniczący PKBWM 

członek zespołu         – Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM; 

W okresie po dniu 23 kwietnia 2018 r.: 

kierujący zespołem   – Tadeusz Wojtasik – z-ca przewodniczącego PKBWM 

członek zespołu         – Eugeniusz Chodań – przewodniczący PKBWM 

 

9. Przewidywany termin opublikowania raportu końcowego 

Przewiduje się, że Komisja w ciągu 6 miesięcy przygotuje projekt raportu końcowego 

i prześle do konsultacji zainteresowanym stronom. W związku z tym raport końcowy 

powinien ukazać się do dnia 31 marca 2019 r. 


