Marek Szymankiewicz

Sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
Szanowny Panie
W imieniu Zarządu Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP dziękujemy za
przesłanie raportu końcowego nr 16/15 w sprawie poważnego wypadku morskiego s/y Zjawa IV.
W nawiązaniu do otrzymanego raportu, a szczególnie do zaleceń, uprzejmie informujemy, że:
1. Załogi płynące na s/y Zjawa IV otrzymały instrukcję działania zaworów i rozmieszczenia pomp.
Można uznać, że to zalecenie zostało wykonane,
2. Aktualnie, po doświadczeniach oceanicznych i zmianie wyposażenia pokładowego jest
aktualizowana instrukcja obsługi jachtu, która zostanie wdrożona 15 lipca 2016 roku,
3. Zjawa iV zawinie do Gdyni w listopadzie 2016 roku. Przed kolejnym sezonem, zostanie na niej,
zgodnie z Państwa zaleceniem, przygotowana procedura uruchomienia jednostki po
długotrwałej eksploatacji oraz wykonane zostaną rejsy próbne przed sezonem,
4. Po powrocie z wyprawy w listopadzie 2016 roku zostanie na s/y Zjawa IV zainstalowany alarm
wysokiego poziomu wody zęzowej.
Wszystkie wspomniane instrukcje i procedury będą do wglądu przez PKBWM na Państwa wezwanie.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że dopiero teraz zauważyliśmy małą nieścisłość w raporcie. W
rozdziale 4.2 napisano, że załoga nie wiedziała o posiadaniu wydajnej mechanicznej pompy zęzowej.
Nie jest to prawdą, ponieważ oficer - mechanik, przed rejsem sam tę pompę instalował, montował i
sprawdzał jej działanie podczas inspekcji. Nie są nam znane powody dla których jej nie użył.
Podobnie nie jest prawdą, ze przed feralnym rejsem nie było rejsów próbnych. Mamy zaprotokołowane
próby silnikowe i próbne wyjścia w morze, a dwa dni przed rozpoczęciem OnkoRejsu odbył się rejs kurs ratowniczy organizowany przez Szkołę Żeglarstwa Sekstant pod komenda kpt. Macieja
Sodkiewicza.
Jednocześnie pragniemy zapewnić o gotowości współpracy CWM ZHP z PKBWM i liczymy na dalszą
dobrą współprace w przyszłości,
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