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Badanie bardzo poważnego wypadku łodzi rybackiej „MIZ-20” 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 r. 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
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1. Fakty
W dniu 1 czerwca 2015 r. łódź rybacka „MIZ-20” o godz. 04:30 wyszła na łowisko na
Zatokę Pomorską. W ciągu dnia wykonano trzy zaciągi, łowiąc w sumie co najmniej 4,5 tony
ryb, które składowano na pokładzie w skrzynkach na śródokręciu i w lastach na rufie.
Po ostatnim zaciągu, wieczorem, w trakcie porządkowania sieci, przez slip na rufie łodzi
zaczęła wchodzić woda. Woda spowodowała upłynnienie i przesunięcie ładunku ryby na prawą
burtę, a w konsekwencji przechył łodzi. Łódź zaczęła szybko nabierać wody. Szyper wezwał
pomoc przez telefon. W krótkim czasie łódź przegłębiła się mocno na rufę i zaczęła tonąć.
Stanęła w pozycji pionowej i oparła się o dno zatoki (zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1. Wystająca z wody część dziobowa zatopionej łodzi „MIZ-20”
Załoga znalazła się w wodzie. Jeden z rybaków, pomimo pomocy szypra, który starał się go
podtrzymywać, nie był w stanie utrzymać się na powierzchni wody i utonął. Szyper zdołał
podpłynąć do wraku łodzi, otworzyć tratwę ratunkową i do niej wejść. Drugi rybak utrzymywał
się na powierzchni wody trzymając się pustych pływających pojemników.
Po kilku minutach przybyła łódź Straży Granicznej „SG-068”. Podjęła z wody rybaka,
a z tratwy szypra. Obu przetransportowano do portu i przekazano ratownikom medycznym.
Ciało zaginionego rybaka z zatoniętej łodzi „MIZ-20” zostało odnalezione w dniu 12 czerwca
2015 r. na redzie portu Świnoujście w pobliżu toru wodnego.
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2. Informacje ogólne
2.1. Dane łodzi
Nazwa statku:

MIZ-20

Bandera:

polska

Armator:

Mirosław Jama

Instytucja klasyfikacyjna:

Polski Rejestr Statków S.A.

Typ statku:

łódź rybacka

Sygnał rozpoznawczy:

SPS 2486

Pojemność brutto (GT):

12,33

Rok budowy:

1989 / 2010 (przebudowa)

Moc maszyn:

70 kW (Scania D8 M01)

Szerokość:

3,76 m

Długość całkowita:

11,99 m

Wolna burta (przy maksymalnej nośności):

0,44 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

2 osoby

Zdjęcie nr 2. Łódź rybacka „MIZ-20”
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2.2. Informacje o podróży łodzi
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Świnoujście

Port przeznaczenia:

Świnoujście

Rodzaj żeglugi:

żegluga przybrzeżna rozszerzona do 30 mil
morskich przy sile wiatru do 6° B i stanie
morza do 4

Informacje o załodze:

3 osoby narodowości polskiej

2.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

bardzo poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

01.06.2015 godz. 21:07

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 53° 56,94’ N; λ = 014° 17,47’ E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Morze Bałtyckie, Zatoka Pomorska

Charakter akwenu:

przybrzeżny, morze terytorialne

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr SE 3°B, widzialność dobra, temp.
powietrza 13,9° C, temp. wody 13° C
martwa fala od strony zatoki

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia:

łódź z ładunkiem ryby (około 4,5 – 5 ton),
wybieranie ryb z sieci

Udział czynnika ludzkiego:

załoga łodzi

Skutki zdarzenia dla ludzi:

śmierć jednej osoby w wyniku utonięcia

Skutki zdarzenia dla statku:

zatonięcie łodzi w wyniku utraty stateczności
i nabrania wody

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
W akcji ratowania rozbitków uczestniczyły jednostki Straży Granicznej oraz Służby SAR.
Do poszukiwania zaginionego członka załogi łodzi poza jednostkami wymienionych służb
zaangażowana była motorówka Policji, statki znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia oraz
statki wychodzące albo wchodzące do portu torem podejściowym.
W dniu 1 czerwca 2015 r. około godz. 21:05 szyper łodzi „MIZ-20” zadzwonił na numer
alarmowy 112, poinformował, że jego łódź tonie i wezwał pomocy. Powiadomione o wypadku
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MPCK Świnoujście o godz. 21:07 wydało polecenie wyjścia do akcji łodzi ratowniczej „R2” ze
statku ratowniczego SAR „Pasat”.
Pierwsza na miejsce zdarzenia, znajdujące się około 1 Mm na NE od główki wschodniego
falochronu portu Świnoujście, przypłynęła łódź Straży Granicznej „SG-068” (zdjęcie nr 3).

Zdjęcie nr 3. Łódź Straży Granicznej „SG-068” (źródło: Vessel Finder)
Łódź „SG-068” podjęła członka załogi łodzi „MIZ-20” z wody, a jej szypra z tratwy ratunkowej.
Zwodowana o godz. 21:12 łódź ratownicza „R2” dopłynęła w rejon zdarzenia o godz. 21:18.
Do godz. 21:22 przeszukano tratwę ratunkową, wystającą część łodzi rybackiej „MIZ-20” oraz
miejsca, w których na wodzie utrzymywały się pływające części wyposażenia łodzi. Od godz.
21:23

łódź

ratownicza

„R2”

rozpoczęła

przeszukiwanie

rejonu

wypadku

metodą

powiększającego się kwadratu, przyjmując za punkt odniesienia miejsce koncentracji
pływających skrzynek na ryby.
O godz. 21:35 łódź Straży Granicznej „SG-068” przetransportowała rozbitków do nabrzeża
Władysława IV w Świnoujściu, gdzie oczekiwały na nich ambulanse Ratownictwa Medycznego.
Przed zabraniem rozbitków do szpitala kapitan statku ratowniczego „Pasat” przeprowadził
z obu uratowanymi członkami załogi łodzi wywiad.
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O godz. 21:39 do poszukiwania przyłączyła się motorówka „Malwina”, która otrzymała
zadanie przeszukiwania rejonu na wschód od toru podejściowego do Świnoujścia kursami
równoległymi na kierunku północ-południe, rozpoczynając od główki wschodniego falochronu,
z długością halsu 1Mm.
O godz. 21:40 do poszukiwania zgłosił się kuter rybacki „ŚWI-47”, który otrzymał zadanie
przeszukiwania rejonu na zachód od toru podejściowego do Świnoujścia kursami równoległymi
na kierunku północ-południe, rozpoczynając od główki wschodniego falochronu, z długością
halsu 1Mm.
O godz. 21:43 do poszukiwania zgłosił się statek żaglowy „Bonawentura”, który otrzymał
zadanie przeszukiwania rejonu na zachód od miejsca oddalonego 0,5 Mm od wraku „MIZ-20”
kursami równoległymi na kierunku północ-południe.
O godz. 21:45 do poszukiwania zgłosiła się motorówka policyjna, która otrzymała zadanie
przeszukiwania kursami równoległymi na kierunku północ-południe.
O godz. 21:47 do poszukiwania zgłosiła się łódź Straży Granicznej „SG-068”, która
otrzymała zadanie przeszukiwania rejonu na wschód od wraku łodzi „MIZ-20” kursami
równoległymi na kierunku północ-południe, rozpoczynając od główki wschodniego falochronu
z długością halsu 1Mm.
O godz. 22:15 statek ratowniczy „Pasat” po przybyciu na miejsce zdarzenia podjął na pokład
łódź ratowniczą R2.
O godz. 22:25 do poszukiwania zgłosiła się łódź Straży Granicznej „SG-004”, która
otrzymała zadanie przeszukiwania kursami równoległymi rejonu pomiędzy torem podejściowym
do Świnoujścia, pozycją wraku łodzi „MIZ-20”, a falochronem wschodnim.
O godz. 22:28 statek ratowniczy „Pasat” rozpoczął przeszukiwanie metodą powiększającego
się kwadratu z pozycji wraku łodzi „MIZ-20” kursem 030°, z długością halsu 1 kabel i odstępem
1 kabla między halsami przy prędkości 5w. Przeszukiwanie prowadzono wzrokowo i w paśmie
podczerwieni.
Od godz. 23:00 rozpoczęto zwalnianie jednostek z akcji poszukiwania zaczynając od kutra
„ŚWI-47”, następnie o godz. 23:32 zwolniono motorówkę „Malwina” i kolejno: o godz. 23:21
łódź Straży Granicznej „SG-068” (polecając jej odholowanie tratwy ratunkowej do portu),
o godz. 23:33 żaglowiec „Bonawentura”, o godz. 23:34 łódź Straży Granicznej „SG-004”
i o godz. 23:40 motorówkę policyjną. Poszukiwania nie dały pozytywnego rezultatu.
Następnego dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 00:26 prom „Skania” zgłosił przeszukanie toru
podejściowego od pary pław „15-16” do pary pław „13-14” z negatywnym rezultatem.
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O godz. 01:10 MPCK Świnoujście poleciło przerwanie poszukiwań przez statek SAR
„Pasat”. O godz. 01:26 „Pasat” przeprowadził powtórną inspekcję wraku, który pozostawał w tej
samej pozycji: φ = 53° 56,94’ N; λ = 014° 17,47’ E. O godz. 02:00 „Pasat” zacumował przy
Nabrzeżu Nr 13 w Świnoujściu. Wcześniej, o godz. 01:48 statek „North Star” zgłosił
przeszukanie toru podejściowego do Świnoujścia bez rezultatu.
W dniu 2 czerwca 2015 r. o godz. 07:30 statek ratowniczy „Pasat” wznowił poszukiwania
zaginionego rybaka w obszarze wyznaczonym przez następujące pozycje: A [φ = 53° 57,86’ N;
λ = 014° 18,75’ E], B [φ = 53° 59,29’ N; λ = 014° 16,35’ E], C [φ = 53° 57,55’ N; λ = 014°
13,82’ E] oraz D [φ = 53° 56,63’N; λ = 014° 15,99’ E] przyjmując założenie, że znos człowieka
w wodzie wynosi 0,1 w.
Wyznaczony obszar przeszukiwano wzrokowo przez 2 obserwatorów wystawionych na
pokładzie pelengowym oraz w paśmie podczerwieni z pomocą urządzenia FLIR, stosując
metodę kursów równoległych, z pierwszym halsem na kursie 315° z prędkością 7 w.
Poszukiwania zaginionego rybaka zakończono na polecenie MPCK Świnoujście o godz.
09:50 bez pozytywnego rezultatu.

Zdjęcie nr 4. Miejsce zatonięcia łodzi rybackiej „MIZ–20” na planie sytuacyjnym
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3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 1 czerwca 2015 r. o godz. 04:30 łódź rybacka „MIZ-20” wypłynęła z basenu
Bosmańskiego portu Świnoujście na połów. Wybrano łowisko w kwadratach C1, C2, D1 i D2 na
Zatoce Pomorskiej (załącznik nr 1). Załogę łodzi stanowiły 3 osoby: szyper i 2 rybaków.
Wykonano trzy zaciągi ryby. Złowiono w sumie co najmniej 4,5 tony ryb. Rybę składowano
w około 100 skrzynkach na pokładzie na śródokręciu i na rufie w lastach.
Po ostatnim zaciągu łódź położono w dryfie ustawiając się prawą burtą do wiatru. Gdy
załoga na rufie rozpoczęła wybieranie ryby z sieci i porządkowanie włoku, na rufę zaczęła
wchodzić woda przez slip rufowy, powodując przemieszczenie się ryb będących luzem oraz
przechył na prawą burtę i coraz większe nabieranie wody przez łódź.
Załoganci bezskutecznie próbowali przeciwdziałać przechyłowi przerzucając skrzynki z rybą
z prawej na lewą burtę. Po około 10 minutach od chwili gdy woda zaczęła wchodzić do łodzi,
łódź przegłębiła się na rufę do pozycji pionowej i osiadła na dnie. Nad powierzchnią wody
pozostało około 1,5 m części dziobowej łodzi.
Zanim załoga znalazła się w wodzie, bez pasów ratunkowych, około godz. 21:05 szyper
zdołał wezwać pomoc dzwoniąc na numer alarmowy 112 i do armatora. Jeden z rybaków zaczął
tracić siły i tonąć. Chcąc ratować tonącego szyper podtrzymywał go przez pewien czas na
powierzchni wody, lecz sam tracąc siły nie był w stanie go utrzymać. Załogant zniknął pod
powierzchnią wody i więcej się nie pojawił. Szyper dopłynął do wystającego z wody dziobu
zatopionej łodzi, zdołał otworzyć tratwę ratunkową i wejść do niej. Trzeci członek załogi
utrzymywał się na powierzchni wody trzymając się pustych pojemników pochodzących
z zatopionej łodzi.
Chwilę potem na miejscu zdarzenia pojawiła się łódź Straży Granicznej „SG-068”. Podjęła
jednego z rozbitków z wody,

a drugiego z tratwy ratunkowej. Obu rozbitków

przetransportowano do portu i przekazano do oczekujących tam dwóch ambulansów
Państwowego Ratownictwa Medycznego, które przewiozły ich do szpitala miejskiego
w Świnoujściu.
Akcja ratownicza prowadzona przez MPCK Świnoujście trwała do dnia 2 czerwca 2015 r. do
godz. 09:50, z przerwą między godz. 01:10 a 07:30. W wyniku akcji nie odnaleziono
zaginionego rybaka. Jego ciało zostało odnalezione w dniu 12 czerwca 2015 r. na Zatoce
Pomorskiej w pobliżu toru wodnego do Świnoujścia.
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4.

Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku

z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
W trakcie prowadzonego badania Komisja ustaliła, że łódź „MIZ-20” została poddana
przeglądowi technicznemu zgodnie z zasadami klasyfikacji łodzi motorowych PRS dwa lata
przed wypadkiem. Przegląd obejmował podwodną część kadłuba i klasyfikator nie miał
zastrzeżeń co do stanu technicznego jednostki.
Komisja dokonała oględzin kadłuba łodzi po jej zatonięciu na Zatoce Pomorskiej. Nurkowie
nie stwierdzili pęknięć w kadłubie, przez które mogłaby dostać się woda do jego wnętrza.
Znaleźli natomiast pęknięcia w poszyciu w nadwodnej części wraku, na pokładzie w części
rufowej, ale powstały one najprawdopodobniej podczas uderzenia o dno, gdy łódź tonęła.
Łódź posiadała aktualne świadectwo klasy wydane przez PRS w dniu 16 kwietnia 2014 r.
(załącznik nr 2) oraz ważną kartę bezpieczeństwa wydaną po przeprowadzeniu inspekcji
bezpieczeństwa przez Urząd Morski w Szczecinie w dniu 5 lipca 2013 r. (załącznik nr 3).
Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie bezpieczeństwa łódź powinna być wyposażona
w 2 koła ratunkowe, 5 pasów i 5 kombinezonów ratunkowych. Szybkie przegłębianie się łodzi
na rufę, nabieranie wody i w konsekwencji utrata stateczności spowodowały, że członkowie
załogi znajdujący się na rufie znaleźli się w wodzie bez dostępu do środków ratunkowych
znajdujących się w większości w dziobowej części łodzi i na śródokręciu.
4.1. Analiza stateczności łodzi
Komisja wykonała obliczenia stateczności łodzi „MIZ-20” w różnych stanach załadowania.
Obliczenia hydrostatyczne wykonano przy pomocy programu komputerowego CHGK. Zapis
geometrii kształtu przyjęty dla programu wykonano na podstawie linii teoretycznych kadłuba
łodzi1. W obliczeniach przyjęto masę oraz wysokość środka ciężkości statku pustego zgodnie
z „Protokołem z próby przechyłów z dnia 10 czerwca 2010 r.”.
Do analizy stateczności łodzi przyjęto 4 następujące stany załadowania:
1) stan załadowania „0” – statek pusty wyposażony (stan nieeksploatacyjny);
2) stan załadowania „1” – statek pusty wyposażony, 5 osób załogi i 100% zapasów;
3) stan załadowania „2” – statek pusty wyposażony, 5 osób załogi, 10% zapasów i 100% ułowu;
4) stan załadowania „3” – statek pusty wyposażony, 3 osoby załogi, zapasy i ułów po trzech
zaciągach.
1

Według danych PRS: Rysunek nr NC-10-08 – Łódź rybacka „MIZ-20” po modernizacji.
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Ad. 1. Stan załadowania – „0” statek pusty wyposażony (stan nieeksploatacyjny)
Lp.

Wyszczególnienie

1. jednostka pusta wyposażona

P
[t]
23,620

z od PP
[m]
1,20

x od PR
[m]
4,43

Pz
[tm]
28,344

Px
[tm]
104,637

2. załoga (osoby + bagaż)

0,000

0,00

0,00

0,007

0,000

3. woda pitna

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

4. paliwo

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

5. sprzęt połowowy na pokładzie

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

6. ułów

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

RAZEM 23,620

1,20

4,43

28,344

104,637

Tabela 1. Stan załadowania „0”
Objaśnienia oznaczeń użytych w tabeli: P – masa; z – odległość od płaszczyzny podstawowej
(PP); x – odległość pionu rufowego (PR).

Wykres nr 1. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „0”
Objaśnienia oznaczeń użytych na wykresie: D – wyporność, Td – zanurzenie dziobu, Tr –
zanurzenie rufy, ZG – wysokość środka ciężkości (od PP); GM – wysokość metacentryczna,
Xv – położenie środka wyporu (od owręża), Φz – kąt zalewania, l max – maksymalne ramię
stateczności statycznej; krzywa zielona – ramię stateczności statycznej, brązowa – dynamicznej.
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Rysunek 1. Zanurzenie statku w stanie załadowania „0”: Td = 1,083 m; Tr = 1,229 m
Ad. 2. Stan załadowania „1” – statek pusty wyposażony, 3 osoby załogi i 100% zapasów.
Lp. Wyszczególnienie

P [t]

z od PP[m] x od PR[m] P  z [tm] P  x [tm]

1. Jednostka pusta wyposażona

23,620

1,20

4,43

28,344

104,637

2. Załoga + zapasy (5 osób)

0,525

3,10

7,30

1,628

3,833

3. Paliwo, fekalia

3,128

1,20

0,79

3,748

2,463

4. Siatki i osprzęt

0,200

4,00

0,68

0,800

0,136

5. Deski trałowe

0,250

2,40

1,23

0,600

0,308

6. Lód luzem

2,500

0,25

4,75

0,625

11,875

7. Skrzynki

0,680

0,91

4,75

0,619

3,230

RAZEM 30,90

1,18

4,09

36,363

126,480

Tabela 2. Stan załadowania „1”
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Wykres nr 2. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „1”

Rysunek 2. Zanurzenie statku w stanie załadowania „1”: Td = 1,099 m; Tr = 1,424 m
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Ad. 3. Stan załadowania „2” – statek pusty wyposażony, 5 osób 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

23,620

1,20

4,43

28,344

104,637

2. Załoga + zapasy (5 osób)

0,385

3,10

7,30

1,194

2,811

3. Paliwo, fekalia

0,811

0,78

2,13

0,635

1,727

4. Siatki i osprzęt

0,200

4,00

0,68

0,800

0,136

5. Deski trałowe

0,250

2,40

1,23

0,600

0,308

6. Ułów na pokładzie

0,750

1,90

5,37

1,425

4,028

7. Ułów w ładowni

4,800

0,91

4,75

4,368

22,800

RAZEM 30,82

1,21

4,43

37,365

136,445

Tabela 3. Stan załadowania „2”

Wykres nr 3. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „2”
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Rysunek 3. Zanurzenie statku w stanie załadowania „2”: Td = 1,251 m; Tr = 1,364 m
Ad. 4. Stan załadowania „3” – statek pusty wyposażony, 3 osoby załogi, zapasy i ułów po trzech
zaciągach.

1. Jednostka pusta wyposażona

P
[t]
23,620

z od PP
[m]
1,20

x od PR
[m]
4,43

Pz
[tm]
28,344

Px
[tm]
104,637

2. Załoga + zapasy (3 osoby)

0,240

3,10

7,30

0,744

1,752

3. Paliwo, fekalia

0,637

0,44

1,55

0,282

0,983

4. Siatki i osprzęt

0,200

4,00

0,68

0,800

0,136

5. Deski trałowe

0,250

2,40

1,23

0,600

0,308

6. Ułów na pokładzie w skrzynkach

3,000

2,20

4,25

6,600

12,750

7. Ułów w lastach na rufie

1,500

2,40

-0,75

3,600

-1,125

RAZEM 29,45

1,39

4,06

40,970

111,441

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 4. Stan załadowania „3”
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Wykres nr 4. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „3”

Rysunek 4. Zanurzenie statku w stanie załadowania „3”: Td = 0,986 m; Tr = 1,514 m
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4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Szyper łodzi „MIZ-20” posiadał wieloletnie doświadczenie. Nie przewidział jednak skutków
związanych z umieszczeniem dużej ilości ładunku ryby jedynie na pokładzie łodzi.
Komisja uznała, że błędem było niezaładowanie części ryby do ładowni łodzi oraz
umieszczenie znacznej jej części (około 1,5 tony) w lastach na pokładzie rufowym. To
spowodowało znaczne przegłębienie łodzi na rufę, ułatwiło wejście wody morskiej na pokład
i utratę stateczności.
Dodatkowo, szyper dopuszczał przy połowach w dniu wypadku do 10-cio krotnego
przekroczenia wartości dopuszczalnego przez klasyfikatora łodzi jednorazowego zaciągu ryby
(załącznik nr 2).

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
„MIZ-20” było niewłaściwe rozmieszczenie ładunku ryby na łodzi.
Cały ładunek umieszczony był na pokładzie, co spowodowało znaczne podniesienie środka
ciężkości załadowanej łodzi, a tym samym spowodowało zmniejszenie (pogorszenie) własności
statecznościowych.
Umieszczenie ładunku ryb w lastach na rufie, w ilości około 1,5 tony, spowodowało
dodatkowe znaczne przegłębienie łodzi na rufę, co ułatwiło wdarcie się wody morskiej od
martwej fali przychodzącej od strony otwartej zatoki, przez slip rufowy łodzi, która stała po
ostatnim zaciągu w dryfie na kursie południowo-wschodnim.
Woda, która weszła na pokład na rufie, przy już niespełnionych kryteriach stateczności,
spowodowała dodatkowe obniżenie stateczności przez dalsze podniesienie środka ciężkości łodzi
oraz wpływ swobodnej powierzchni wody na pokładzie. Spowodowało to w efekcie całkowitą
utratę stateczności i przewrócenie się łodzi.
Analiza stateczności łodzi „MIZ-20” dla stanu załadowania nr „3”, oparta na uzyskanych
informacjach o rozmieszczeniu ładunku ryb podczas powrotu z łowiska po trzecim zaciągu
w dniu 1 czerwca 2015 r. (zarówno od członków załogi łodzi, jak i po podwodnych oględzinach
jej wraku) wskazuje, że podstawowe kryteria stateczności, tj. maksimum ramienia prostującego
oraz zakres krzywej ramion, nie były spełnione. Przedstawiony na wykresie nr 4 przebieg
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krzywej ramion prostujących (GZ) i jego maksymalna wartość = 0,21 m (tabela nr 5) wynika
właśnie z faktu niewłaściwie rozmieszczonego na łodzi ładunku złowionych ryb.
Wyszczególnienie

kryterium stan 0

stan 1

stan 2

stan 3

Wyporność

-

23,62

30,90

30,82

29,45

Zanurzenie dziobu TD

-

1,08

1,10

1,25

0,99

Zanurzenie rufy TR

-

1,23

1,42

1,36

1,51

Początkowa wysokość metacentryczna GM0

 0,25[m]

1,05

0,90

0,88

0,71

Ramię stateczności statycznej GZ

> 0,25[m]

0,37

0,29

0,27

0,21

> 60

> 60

> 60

> 60

55

Zakres krzywej ramion prostujących

Tabela 5. Zestawienie wyników analizowanych stanów załadowania
Komisja zauważa ponadto, że taki stan załadowania, tj. ładunek ryb na pokładzie oraz ryby
w lastach na rufie łodzi, nie był rozpatrywany wcześniej przez klasyfikatora i nie był
przewidziany w zatwierdzonej przez niego w dniu 6 lipca 2010 r. „Informacji o stateczności” dla
łodzi „MIZ-20”.

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do armatora łodzi „MIZ-20” zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania
podobnym wypadkom w przyszłości.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi łodzi „MIZ-20” oraz
innych łodzi będących jego własnością lub współwłasnością:
1) przeszkolenie i zwrócenie uwagi zatrudnianym przez siebie szyprom, aby:
a) stosowali się do wytycznych i zasad eksploatacji łodzi zawartych w wydanej dla łodzi
„Informacji o stateczności” i rozmieszczali ładunek złowionych ryb zgodnie
z przewidzianymi tam stanami załadowania jednostki,
b) kontrolowali zanurzenie dziobu i rufy łodzi, aby nie powodować nadmiernego
przegłębienia łodzi złowioną rybą,
c) przy połowie włokiem nie przekraczali jednorazowego dopuszczalnego zaciągu
określonego w świadectwie klasy łodzi;
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2) zaopatrzenie członków załóg swoich łodzi w lekkie i niekrępujące ruchy kamizelki
wypornościowe i nakazanie rybakom pracującym na pokładzie otwartym przy połowie
ryb i porządkowaniu sieci, aby w trakcie tego rodzaju prac na pokładzie, niezależnie od
warunków atmosferycznych, mieli kamizelki na sobie.
Komisja zwraca uwagę armatora, że każda zmiana sposobu eksploatacji łodzi, w tym
wymiana urządzeń maszynowych, pokładowych lub połowowych, powinna być uzgodniona
z klasyfikatorem i dokonana odpowiednia zmiana danych w świadectwie klasy łodzi.

7. Spis zdjęć
Zdjęcie nr 1. Wystająca z wody część dziobowa zatopionej łodzi „MIZ-20”.................................4
Zdjęcie nr 2. Łódź rybacka „MIZ-20” .............................................................................................5
Zdjęcie nr 3. Łódź Straży Granicznej „SG-068” (źródło: Vessel Finder) .......................................7
Zdjęcie nr 4. Miejsce zatonięcia łodzi rybackiej „MIZ–20” na planie sytuacyjnym ......................9

8. Spis rysunków
Rysunek 1. Zanurzenie statku w stanie załadowania „0”: Td = 1,083 m; Tr = 1,229 m ...............13
Rysunek 2. Zanurzenie statku w stanie załadowania „1”: Td = 1,099 m; Tr = 1,424 m ...............14
Rysunek 3. Zanurzenie statku w stanie załadowania „2”: Td = 1,251 m; Tr = 1,364 m ...............16
Rysunek 4. Zanurzenie statku w stanie załadowania „3”: Td = 0,986 m; Tr = 1,514 m ...............17

9. Spis tabel
Tabela 1. Stan załadowania „0” .....................................................................................................12
Tabela 2. Stan załadowania „1” .....................................................................................................13
Tabela 3. Stan załadowania „2” .....................................................................................................15
Tabela 4. Stan załadowania „3” .....................................................................................................16
Tabela 5. Zestawienie wyników statecznościowych rozpatrywanych stanów załadowania .........19
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10.

Spis wykresów

Wykres nr 1. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „0” ........................................12
Wykres nr 2. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „1” ........................................14
Wykres nr 3. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „2” .......................................15
Wykres nr 4. Krzywe ramion prostujących dla stanu załadowania „3” ........................................17

11.

Wykaz stosowanych terminów i skrótów

CHGK – moduł charakterystyki geometrycznej kadłuba programu statecznościowego
GZ – ramię stateczności statycznej
lasta – przestrzeń na pokładzie wydzielona deskami ustawionymi pionowo
Mm – mila morska
MPCK – Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne
PRS – instytucja klasyfikacyjna
SW – kierunek wiatru (południowo – zachodni)
w – węzeł (prędkość)

12.

Źródła informacji

Powiadomienie o wypadku
Dokumenty łodzi
Materiały z wysłuchania świadków
Materiały i dokumenty otrzymane od armatora
Ekspertyza warunków hydrologiczno-meteorologicznych IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni
Raport z prac nurkowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo „Baltica”
Ekspertyza sporządzona przez PRS S.A. (ekspert instytucjonalny PKBWM)

13.

Skład zespołu badającego wypadek

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM
członek zespołu: Tadeusz Gontarek – członek PKBWM
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Załączniki
Załącznik nr 1

Kwadraty rybackie w południowo zachodniej części Bałtyku
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Załącznik nr 2
Świadectwo klasy łodzi MIZ-20
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Załącznik nr 3
Karta bezpieczeństwa łodzi MIZ-20
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