
 

 

 

 

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH 

 

 

 

 

RAPORT KOŃCOWY 38/15 

 

bardzo poważny wypadek morski 

 

ŁÓDŹ RYBACKA ŁEB - 94 

 

 

zatonięcie łodzi rybackiej i utonięcie członka załogi  

na Morzu Bałtyckim na wschód od portu Łeba w dniu 23 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

 

 

Listopad 2016 

 



                                   Raport końcowy - WIM 38/15  

2 
 

 

 

Badanie bardzo poważnego wypadku łodzi rybackiej „Łeb-94” prowadzone było na 

podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 poz. 1320) 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 

ul. Chałubińskiego 4/6  

00-928 Warszawa 

tel. +48 22 630 19 05, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 

mailto:pkbwm@mgm.gov.pl
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1. Fakty 

 

 W dniu 23 sierpnia  2015 r. o godz. 05:05 motorowa łódź rybacka „ŁEB-94” wyszła         

z Łeby w morze na łowisko na wschód od portu w celu zbiórki sieci rybackich postawionych 

dzień wcześniej. Sieci wraz ze złowioną rybą składano na rufie łodzi. Po zebraniu sieci około 

godz. 07:30 łódź popłynęła z powrotem w kierunku portu. 

 Po około 30 minutach rybak będący na rufie zauważył, że rufa łodzi zalewana jest wodą. 

Poinformował o tym szypra i zaczął wybierać wodę wiadrem. Woda napływała bardzo 

szybko i po około minucie łódź przegłębiła się na rufę i zatonęła.  

 Szyprowi udało się powiadomić przez UKF dyżurnego Bosmanatu w Łebie o tonięciu 

łodzi i potrzebie pomocy. Szyper i rybak znaleźli się w wodzie bez pasów ratunkowych. 

Szyper utrzymywał się na wodzie przy pomocy pławki do oznakowania sieci rybackiej. 

Rybak zdołał uchwycić się koła ratunkowego, które wypłynęło z zatopionej łodzi.  

 Przed przybyciem pomocy rybak stracił szypra z pola widzenia. Rybaka podjął z wody 

statek ratowniczy SAR „Huragan” i udzielił mu niezbędnej pomocy. 

 W trakcie prowadzonej akcji poszukiwawczo ratowniczej nie zdołano odnaleźć 

zaginionego szypra. Ciało szypra odnaleziono w dniu 9 września 2015 r. na plaży koło 

Władysławowa. 

  

 

2. Informacje ogólne 

 

2.1. Dane łodzi  

 

Nazwa statku:      ŁEB-94 

Bandera:      polska 

Armator:      Mieczysław Dendera  

Instytucja klasyfikacyjna:     PRS S.A. 

Typ statku:       łódź pokładowa typ Conrad 900 

Sygnał rozpoznawczy:    SPK 2187 

Pojemność brutto (GT):    6,86 

Rok budowy:       1991 

Moc silnika:      70 kW (Andrychów, SW-400 M2/1) 

Szerokość:       2,88  m 

Długość całkowita:     9,10  m 
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Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  laminat poliestrowo-szklany  

Minimalna obsada załogowa:    2 osoby 

 

 

Zdjęcie nr 1. Łódź pokładowa „ŁEB-94” 

 

2.2.  Informacje o podróży łodzi  

 

Port przeznaczenia:     Łeba 

Rodzaj żeglugi:  żegluga krajowa ograniczona do 12 Mm 

przy sile wiatru do  6° B i stanie morza 4  

Informacje o załodze:     2 osoby narodowości polskiej   

 

2.3. Informacje o wypadku 

 

Rodzaj:      bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia:     23.08.2015 godz. 08:30  

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 54° 47,54΄ N; λ = 017° 37,21΄ E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia: Morze Bałtyckie,  

Charakter akwenu:     przybrzeżny, morze terytorialne 

Pogoda w trakcie zdarzenia: wiatr NE 2° B, stan morza 1, widzialność 

bardzo dobra, temp. powietrza 18 – 17° C, 

temp. wody 11 – 9° C 
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Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: łódź w drodze do portu z ładunkiem ryby  

około 1,4 t 

Udział czynnika ludzkiego: załoga łodzi 

Skutki zdarzenia dla ludzi: śmierć jednej osoby w wyniku utonięcia 

Skutki zdarzenia dla statku: łódź w wyniku nabrania wody zatonęła  

 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

W akcji ratowania rozbitków uczestniczyła Służba SAR, Straż Graniczna oraz służba 

ratownicza Marynarki Wojennej. Do poszukiwania zaginionego członka załogi poza 

jednostkami pływającymi wymienionych służb zaangażowane były jednostki rybackie „ŁEB-

21”, „ŁEB-83” i „DZI-54”, znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia, oraz śmigłowiec W-

3RM „Anakonda” z bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babie Doły. 

 

2.4.1.  Przebieg akcji ratowniczej 

 

W dniu 23 sierpnia 2015 r. około godz. 08:00 szyper łodzi „ŁEB-94” wywołał na UKF 

bosmanat portu Łeba wzywając pomocy w związku z tonięciem łodzi. Łódź znajdowała się 

około 5,5 Mm na ENE od główki falochronu portu Łeba. O godz. 08:33 bosman portu Łeba 

przekazał wiadomość do BSR Łeba o tym, że pokładowa łódź rybacka „ŁEB-94” potrzebuje 

pomocy. Tę samą informację odebrał kuter rybacki „ŁEB-83”. Kuter „ŁEB-21” przekazał 

informację o przybliżonej pozycji „ŁEB-94”. 

O godz. 08:40 wyszedł w morze morski statek ratowniczy „Huragan” z MSR Łeba. 

Jednostki rybackie „ŁEB-83” i „ŁEB-21” udały się również w miejsce zdarzenia. O godz. 

08:46 do akcji poszukiwawczo ratowniczej została włączona jednostka Straży Granicznej 

„SG-215”. O godz. 08:47 wystawiono obserwatorów na pokładzie statku „Huragan”                

i rozpoczęto poszukiwania. 

O godz. 09:01 zauważono rozbitka w wodzie i po 4 minutach podjęto go z wody 

udzielając niezbędnej pomocy, zabezpieczając przed dalszym wychłodzeniem z pomocą 

śpiwora i folii termicznych.  

O godz. 09:07 „Huragan” rozpoczął poszukiwania zaginionego szypra. W rejon zdarzenia 

przybyła jednostka Straży Granicznej „SG-215” oraz jednostki  rybackie „ŁEB-21” i „ŁEB-

83”. O godz. 09:25 do akcji poszukiwawczej dołączyła łódź ratownicza „R-24” z BSR Łeba. 

O godz. 09:33 dołączyła łódź ratownicza „R-10” z BSR Łeba, a z Bazy Lotnictwa Morskiego 
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w Gdyni Babie Doły do poszukiwania rozbitka wystartował śmigłowiec W-3RM 

„Anakonda”.  

O godz. 09:40 do akcji poszukiwawczej dołączyła łódź rybacka „DZI-54” i za pomocą 

echosondy o godz. 09:43 zlokalizowała zatopioną łódź „ŁEB-94” na pozycji φ = 54° 47,54’ 

N;  λ = 017° 37,21’ E.  

Po 17 min od startu załoga śmigłowca rozpoczęła poszukiwania w rejonie wypadku. 

Poszukiwania prowadziła do godz. 11:35. Przeszukano obszar około 20 km² powierzchni 

morza. O godz. 11.55 śmigłowiec ratowniczy wylądował na lotnisku w Gdyni.  

O godz. 09:53 rozpoczęto zespołowe poszukiwania trzema jednostkami. Statek 

„Huragan”, mając w odległości 2 kabli po lewej burcie łódź ratowniczą „R-24” a po prawej 

łódź „R-10”, rozpoczął poszukiwanie płynąc kursem 040° z prędkością 7 w. Inne jednostki 

poszukiwały rozbitka w miejscu zatonięcia łodzi.  

 

 

Rysunek 1. Mapa rejonu poszukiwań rozbitka z łodzi „ŁEB-94” 
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O godz. 14:51, z uwagi na niską temperaturę wody (około 10° C) w związku z brakiem 

szans na odnalezienie rozbitka żywego, jednostki nawodne SAR otrzymały z MRCK Gdynia 

polecenie dokończenia poszukiwań na bieżącym halsie i zakończenie aktywnych poszukiwań. 

O godz. 14:53 polecenie MRCK Gdynia przekazano do wszystkich innych jednostek 

biorących udział    w poszukiwaniu rozbitka.  

W dniu 23 sierpnia 2015 r. o godz. 15:02 zakończono poszukiwania. 

 

 

Zdjęcie nr 2. Statek ratowniczy „Huragan” 

 

 

3. Opis okoliczności wypadku 

 

W dniu 23 sierpnia  2015 r. o godz. 05:05 z portu Łeba wyszła w morze na łowisko na 

wschód od portu pokładowa łódź rybacka „ŁEB-94”. Celem wyjścia było zebranie sieci 

postawionych dzień wcześniej. Załogę łodzi stanowiły dwie osoby: szyper i rybak.  

Sieci wraz ze złowioną rybą złożono na rufie łodzi. Po wybraniu sieci około godz. 07:30 

szyper skierował łódź do portu w Łebie. Łódź płynęła do portu z prędkością około 7 w. Po 

około 30 min. rybak będący na rufie zauważył przegłębianie się łodzi na rufę oraz pojawienie 

się wody na pokładzie w części rufowej. Poinformował o tym szypra i zaczął wybierać wodę 

wiadrem. Woda napływała szybciej niż rybak ją wybierał.  
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Szyper wezwał pomoc drogą radiową informując o sytuacji dyżurnego bosmana w Łebie. 

Po kilkudziesięciu sekundach od przekazania informacji łódź przegłębiła się mocno na rufę    

i zatonęła. Szyper i rybak znaleźli się w wodzie bez pasów ratunkowych, w niedużej 

odległości od siebie około 10 m, utrzymując kontakt wzrokowy. 

Szyper utrzymywał się na wodzie korzystając z plastikowej pławy do oznakowania sieci. 

Rybak zdołał uchwycić się koła ratunkowego, które wypłynęło z zatopionej łodzi.  

Zanim nadeszła pomoc szyper zniknął pod powierzchnią wody.  

Po około 30 min.  od zatonięcia „ŁEB-94” o godz. 09:05 rybaka podjął z wody statek 

ratowniczy SAR „Huragan”, który udzielił mu niezbędnej pomocy i rozpoczął akcję 

poszukiwania szypra.  

W akcję poszukiwania włączyły się dwa inne kutry rybackie, łódź Straży Granicznej oraz 

jednostka Marynarki Wojennej, a także śmigłowiec W-3RM „Anakonda”. 

O godz. 12:18 statek „Huragan” przekazał rozbitka na łódź ratowniczą „R-24”, która 

przetransportowała go do portu w Łebie. Poszukiwanie szypra kontynuowano do godz. 15:02, 

kiedy na polecenie MRCK Gdynia akcja została zakończona. 

 

 

Zdjęcie nr 3. Pozycja zatonięcia łodzi rybackiej „ŁEB-94” na planie sytuacyjnym 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku  

z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

 

Komisja dokonała trzykrotnie podwodnych oględzin stanu kadłuba łodzi oraz 

przeprowadziła próbę jej podniesienia z dna morskiego. Pierwsze zewnętrzne oględziny 

wraku, przeprowadzone 4 dni po wypadku, pokazały łódź leżącą na stępce z niewielkim 

przechyłem na lewą burtę. W kadłubie wraku nie było widocznych rozszczelnień                     

i mechanicznych uszkodzeń. W części rufowej łodzi znaleziono znaczną ilość sieci                 

z zalegającym w nich ułowem  (zdjęcie nr 4). 

 

  

Zdjęcie nr 4. Zatopiona łódź „ŁEB-94”. Zdjęcia z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

 Drugie, szczegółowe oględziny wraku łodzi i jej wnętrza, dokonane przez nurków 

Komisji tydzień po wypadku, wykazały ubytki w gumowej części układu chłodzenia silnika   

z tzw. mokrym wydechem. Stan ogólny łodzi był dobry. Łódź leżała na głębokości piętnastu 

metrów. Komisja zdecydowała o podniesieniu wraku. 

Ze względu na pogarszające się warunki pogodowe operacja podniesienia została odłożona.  

 Trzecie oględziny wraku łodzi, przed jej podniesieniem, przeprowadzone w dwa i pół 

tygodnia po wypadku, potwierdziły uszkodzenie w części układu wydechowego, a ponadto 

pokazały znaczne zniszczenia łodzi, w tym całkowite zerwanie nadbudówki. Wrak niemal    

w całości owinięty był sieciami z zepsutym ułowem. Komisja zdecydowała o niepodnoszeniu 

uszkodzonej łodzi. 

Komisja przyjęła za bardzo prawdopodobne, że to przez uszkodzony układ chłodzenia 

silnika dostała się do wnętrza łodzi woda zaburtowa, która spowodowała utratę jej 

pływalności. Przegłębiona na rufę łódź, na skutek nierównomiernego rozmieszczenia na 

pokładzie ułowu, po przyjęciu dodatkowej ilości wody zaburtowej dostającej się do wnętrza 

kadłuba przez uszkodzony układ chłodzenia, ulegała coraz większemu przegłębieniu na rufę, 

co doprowadziło do utraty pływalności i w efekcie jej szybkiego zatonięcia. 
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Poniżej porównano dwa stany załadowania łodzi, dla pokazania wpływu wody 

wpompowywanej przez silnik do wnętrza łodzi na jej przegłębienie i utratę pływalności
1
.  

1. Stan załadowania nr 1 – statek pusty wyposażony, 3 osoby załogi, 10% zapasów          

i 100% ułowu 

 

Lp. Wyszczególnienie P [t] z od PP [m] x od PR [m] P  z [tm] P  x [tm] 

1. jednostka pusta wyposażona 2,844 0,80 4,08 2,264 11,604 

2. załoga – 3 osoby + bagaż 0,270 2,00 5,70 0,540 1,539 

3. woda pitna 0,002 1,30 5,10 0,003 0,010 

4. paliwo 10% 0,032 0,40 5,20 0,013 0,166 

5. sprzęt połowowy na pokładzie 0,240 1,30 2,60 0,312 0,624 

6. ułów 1,400 1,00 2,00 1,400 2,800 

 RAZEM 4,79 0,95 3,50 4,531 16,743 

 

Tabela 1. Dane załadowania łodzi – stan załadowania nr 1 

 

Objaśnienia oznaczeń użytych w tabeli: P – masa; z – odległość od płaszczyzny podstawowej 

(PP); x – odległość od pionu rufowego (PR). 

 

 

Wykres nr  1. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania nr 1 

 

                                                 
1
 Obliczenia hydrostatyczne wykonano programem komputerowym CHGK stworzonym na Wydziale 

Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Geometrię kształtu przyjętą dla programu wykonano 

na podstawie linii teoretycznych kadłuba łodzi typu „Conrad 900 M”. W obliczeniach przyjęto masę oraz 

wysokość środka ciężkości pustej łodzi zgodnie z  „Protokołem z próby przechyłów z dnia 14 listopada 1991 r.” 
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Objaśnienia oznaczeń użytych na wykresie: D – wyporność, TD – zanurzenie dziobu, TR – 

zanurzenie rufy, ZG – wysokość środka masy (od PP), G – środek masy,  GM – wysokość 

metacentryczna, Xv – położenie środka wyporu (od owręża), l – ramię stateczności 

dynamicznej, φz – kąt zalewania, krzywa zielona – ramię stateczności statycznej, krzywa 

brązowa – ramię stateczności dynamicznej. 

 

 

Rysunek 2. Zanurzenie statku w stanie załadowania nr 1: TD = 0,696 m; TR = 0,839 m 

 

2. Stan załadowania nr 2 – statek pusty wyposażony, 2 osoby załogi, 10% zapasów, 

100% ułowu i woda zaburtowa wewnątrz łodzi 

  

Lp. Wyszczególnienie P [t] z od PP [m] x od PR [m] P  z [tm] P  x [tm] 

1. jednostka pusta wyposażona 2,844 0,80 4,08 2,264 11,604 

2. załoga – 2 osoby + bagaż 0,180 2,00 5,70 0,360 1,026 

3. woda pitna 0,002 1,30 5,10 0,003 0,010 

4. paliwo 10% 0,032 0,40 5,20 0,013 0,166 

5. sprzęt połowowy na pokładzie 0,240 1,30 2,60 0,312 0,624 

6. ułów 1,400 1,00 2,00 1,400 2,800 

7. woda wewnątrz łodzi 1,500 0,80 0,75 1,200 1,125 

 RAZEM 6,20 0,90 2,80 5,551 17,355 

 

Tabela 2. Dane załadowania łodzi – stan załadowania nr 2 
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Wykres nr  2. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania nr 2 

 

 

Rysunek 3. Zanurzenie statku w stanie załadowania nr 2: TD = 0,349 m; TR = 1,204 m  

 

Z porównania obu stanów załadowania wynika, że całkowita nośność łodzi została bardzo 

szybko wykorzystana na skutek napływu wody do wnętrza łodzi. Dodatkowa masa wewnątrz 
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kadłuba spowodowała utratę pływalności łodzi i takie jej przegłębienie, że łódź zatonęła 

zanurzając się rufą pod wodę. 

 

4.1. Czynniki mechaniczne 

 

Czynnikiem mechanicznym, który przyczynił się do zatonięcia łodzi ŁEB-94 był ubytek  

w części gumowej rury przewodu wydechowego układu chłodzenia silnika, tzw. mokrego 

wydechu.  

Chłodzenie silnika w tzw. mokrym wydechu polega na chłodzeniu go wodą zaburtową 

pobieraną pompą wody zaburtowej, wtłaczaną do bloku silnika oraz chłodnicy oleju                

i przekładni, a następnie wydalaną wraz ze spalinami za burtę.  

Schemat obiegu wody chłodzącej silnik łodzi motorowej pokazano na rysunku nr 4. 

 

Rysunek 4. Schemat obiegu wody chłodzącej w silniku łodzi motorowej 

 

W układach chłodzenia silników SW–400 M2/1, takich w jaki wyposażona była łódź 

motorowa ŁEB-94, stosowane są pompy wody o wydajności 150 l/min przy obrotach silnika 

2200 obrotów/min. Przy prędkości obrotowej silnika ok. 1500 obrotów/min – najczęściej 

spotykanych obrotów silnika podczas utrzymywania prędkości marszowej w trakcie 

powrotów do portu w normalnych warunkach pogodowych – wydajność pompy wody 

chłodzącej silnik wynosi około 90 l/min. W przybliżeniu można przyjąć, że z taką 

wydajnością do wnętrza łodzi dostawała się woda zaburtowa. 

Na rysunku nr 5 pokazano różne sposoby napędu pomp wody chłodzącej silnik. 
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Rysunek 5. Sposoby napędu pomp wody chłodzącej w układzie chłodzenia silnika 

 

Według Komisji woda zaburtowa z uszkodzonego układu chłodzenia silnika, która 

spływała w kierunku rufy przegłębionej ułowem łodzi i zalewała skrajnik rufowy, mogła nie 

uruchomić pompy zęzowej albo wydajność tej pompy mogła być mniejsza niż wydajność 

pompy wody chłodzącej.  

Zgodnie z Przepisami klasyfikacji i budowy łodzi motorowych PRS
2
 wymagana 

wydajność pompy zęzowej dla tej wielkości łodzi wynosi 3,4 m
3
/h – czyli 56 l/min. Przy 

założeniu, że pompa zęzowa działała poprawnie, to różnica wydajności wynosiła  

od 35 do 40 l/min. W ciągu jednej godziny pracy pompy wtłaczała ona od 2 do 2,4 tony wody 

do wewnątrz kadłuba. W związku z istniejącym przegłębieniem na rufę woda spływała do 

części rufowej powodując podtopienie łodzi, co w efekcie umożliwiło bezpośredni napływ 

wody zaburtowej przez rufę łodzi. To jeszcze bardziej zwiększyło masę wody przegłębiającej           

i spowodowało zatopienie łodzi.  

Przy założeniu większej różnicy w wydajnościach tych pomp lub niezadziałaniu pompy 

zęzowej, czas w jakim wnętrze łodzi zostało zalane mógł być w rzeczywistości krótszy. Tym 

samym okres od uszkodzenia układu wydechowego do chwili zatonięcia mógł w skrajnym 

przypadku wynosić od 15 do 20 minut. 

                                                 
2
 PRS Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi motorowych – 2013, część IV - Urządzenia maszynowe, rozdział 7- 

Instalacja zęzowa, tabela 7.10. 
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4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

 

Szyper łodzi „ŁEB–94”, pomimo wieloletniego doświadczenia zawodowego, nie 

przewidział możliwości rozszczelnienia gumowego przewodu w układzie chłodzenia silnika   

i związanych z tym skutków. Przed wypłynięciem w morze nie przeprowadził doraźnej 

kontroli stanu technicznego instalacji systemu chłodzenia silnika lub zignorował ewentualne 

oznaki uszkodzenia. 

Niezałożenie przez szypra i rybaka kamizelek ratunkowych w trakcie prowadzenia prac 

na pokładzie przy zbieraniu sieci było zaniechaniem, które przyczyniło się do utonięcia 

jednego z nich. 

 

 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania 

 

W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, że przyczyną zatonięcia łodzi było 

zalanie jej wnętrza wodą zaburtową pochodzącą z nieszczelnego układu chłodzenia silnika 

napędowego i utrata przez łódź pływalności. 

Żaden z członków załogi łodzi nie miał na sobie w chwili tonięcia łodzi pasa ratunkowego. 

Łódź była dobrze wyposażona w środki ratunkowe. W sterówce łodzi były zarówno 

kombinezony ratunkowe, jak i pasy ratunkowe. Jedno z kół ratunkowych było przywiązane 

do elementów konstrukcji łodzi i nie było gotowe do natychmiastowego użycia. 

Komisja zauważa, że wypadek o podobnych skutkach wydarzył się 3 miesiące wcześniej 

na Zatoce Pomorskiej. Członkowie załogi łodzi rybackiej MIZ-20, która przegłębiła się na 

rufę, nabrała wody, wywróciła się i zatonęła, również nie mieli na sobie kamizelek 

ratunkowych i nie skorzystali z indywidualnych środków ratunkowych, w które wyposażona 

była łódź. W obu wypadkach nieużycie indywidualnych środków ratunkowych zdecydowało 

o życiu rybaków, którzy w wyniku utraty sił nie byli w stanie samodzielnie utrzymać się na 

powierzchni wody do czasu przybycia ratowników na miejsce zdarzenia. 

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają, aby rybacy podczas pracy na pokładzie 

mieli na sobie kamizelki ratunkowe. W opinii Komisji armatorzy łodzi rybackich powinni 

jednak zaopatrzyć członków załóg swoich łodzi w lekkie i niekrępujące ruchów kamizelki 

wypornościowe i nakazać rybakom pracującym na pokładzie otwartym przy połowie ryb, 

zbieraniu i porządkowaniu sieci, aby w trakcie tego rodzaju prac na pokładzie, niezależnie od 

warunków atmosferycznych, mieli kamizelki na sobie. 
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10. Wykaz stosowanych terminów i skrótów 

 

BSR – brzegowa stacja ratownicza 

CHGK – charakterystyka geometrii kształtu kadłuba (moduł programu statecznościowego) 

ENE – kierunek  wschodnio-północnowschodni 

Mm – mila morska  
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MRCK – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne 

MSR – Morska Stacja Ratownicza 

ENE – kierunek wiatru (północno-wschodni ku wschodowi) 

w – węzeł (prędkość) 

 

 

11. Źródła informacji 

 

Powiadomienie o wypadku 

Dokumenty łodzi  

Materiały z wysłuchania świadka 

Materiały i dokumenty otrzymane od armatora 

Ekspertyza sporządzona przez PRS S.A. (ekspert instytucjonalny PKBWM) 

Raporty z prac nurkowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo „Baltica” 

 

 

12. Skład zespołu badającego wypadek 

 

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili: 

kierujący zespołem: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM 

członek zespołu: Tadeusz Gontarek – członek PKBWM 

członek zespołu: Cezary Łuczywek – przewodniczący PKBWM 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 

Karta bezpieczeństwa łodzi ŁEB-94 
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Załącznik nr 2 

Plan ogólny łodzi ŁEB-94 (typ Conrad 900) 

 


