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Badanie bardzo poważnego wypadku morskiego statku rekreacyjnego „Slaggo”
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 8 lipca 2016 r. około godz. 13:00 duński kuter rybacki „Onkel Sam” wypłynął
z portu Nexø na wyspie Bornholm (Dania) z wziętym na hol drewnianym szwedzkim
statkiem „Slaggo” i skierował się do portu w Darłowie, gdzie holowana jednostka miała
przejść remont. Warunki pogodowe podczas holowania były dobre. Na pokładzie „Slaggo”
nie było załogi.
Około godz. 20:00 załoga kutra zauważyła znaczne przegłębienie statku holowanego na
dziób. Szyper kutra „Onkel Sam” poinformował telefonicznie właściciela statku „Slaggo”, że
potrzebna będzie pomoc dla ratowania tonącej jednostki.
Właściciel statku telefonicznie zgłosił o godz. 20:40 do MRCK Gdynia, że około 10 mil
morskich na północ od portu Darłowo jednostka holowana przez duński kuter nabiera wody,
zaczyna tonąć i potrzebuje pomocy.
O godz. 20:52 z portu w Darłowie wypłynął statek ratowniczy „Tajfun”. Na pokład
statku załadowano przenośną pompę przeciwpożarową do odpompowywania wody.
Około godz. 21:00 statek „Slaggo” zatonął. Po 20 minutach na miejsce zdarzenia przybył
statek ratowniczy „Tajfun”.
Ponieważ holowany statek nie był obsadzony załogą, a załoga kutra „Onkel Sam” nie
potrzebowała pomocy, statek ratowniczy „Tajfun” zawrócił do portu w Darłowie.
O godz. 23:10 kuter „Onkel Sam” zacumował w porcie w Darłowie.

Zdjęcie nr 1. Statek „Slaggo”
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2. Informacje ogólne
2.1. Dane statku
Nazwa statku:

Slaggo

Bandera:

szwedzka

Właściciel:

Wojciech Jurzyk

Typ statku:

statek rekreacyjny

Sygnał wywoławczy:

SDNO

Pojemność brutto (GT):

64

Rok budowy:

1961

Moc maszyn:

294 kW (Caterpillar 3412, 1983)

Szerokość:

6,01 m

Długość całkowita:

20,09 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

drewno

2.2. Informacje o podróży statku
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Nexø

Port przeznaczenia:

Darłowo

Informacje o załodze:

statek bez załogi

2.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

bardzo poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

08.07.2016 godz. 21:00 LT

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 54º 32,3ʼ N; λ = 016º 12,0ʼ E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Morze Bałtyckie, około 8 Mm na północ
od portu Darłowo

Pogoda w trakcie zdarzenia:

kierunek wiatru W 1 – 2º B, stan morza 1,
widzialność bardzo dobra, temp.
powietrza 22º C, temp. wody 20º C

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia:

statek holowany bez załogi

Skutki zdarzenia dla statku:

statek w wyniku rozszczelnienia
drewnianego kadłuba zatonął
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2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Do akcji ratowniczej zaangażowany był statek ratowniczy „Tajfun” Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, który na miejsce zdarzenia przybył po około 30 minutach.

Zdjęcie nr 2. Statek ratowniczy „Tajfun”

3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 8 lipca 2016 r. około godz. 13:00 duński kuter rybacki „Onkel Sam” wypłynął z
portu Nexø. Na holu miał drewniany statek „Slaggo”. Zespół skierował się do portu Darłowo.

Zdjęcie nr 3. Kuter rybacki „Onkel Sam”, który holował statek „Slaggo”
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Warunki pogodowe podczas podróży z Bornholmu do Darłowa były dobre. Prędkość
kutra wraz z holowanym statkiem wynosiła około 6 w.
Około godz. 20:00 załoga kutra zauważyła znaczne przegłębienie holowanego statku na
dziób. Szyper kutra „Onkel Sam” zmniejszył prędkość jednostki do 4 w oraz poinformował
telefonicznie właściciela holowanego statku o sytuacji oraz o konieczności wezwania pomocy
dla ratowania jednostki nabierającej wody. Zespół holowniczy znajdował się około 8,5 mil
morskich na północ od portu Darłowo.
Właściciel statku powiadomił telefonicznie MRCK Gdynia, że około 10 mil morskich od
Darłowa holowany na trasie z Nexø do Darłowa przez kuter rybacki statek nabiera wody
i pilnie potrzebuje pomocy. Inspektor operacyjny MRCK poinformował, że Służba SAR nie
ratuje mienia, ale skontaktował się z przełożonymi i aby zapobiec możliwemu rozlewowi
olejowemu z holowanego kutra po jego zatonięciu zdecydowano wysłać na miejsce zdarzenia
statek ratowniczy „Tajfun”.
Statek „Tajfun” wypłynął z Darłowa o godz. 20:52. Około godz. 21:00 holowany statek
„Slaggo” zatonął. Załoga kutra „Onkel Sam” odcięła linę holowniczą.
O godz. 21:20 statek ratowniczy „Tajfun” dopłynął na miejsce zdarzenia. Ratownicy
przeprowadzili wywiad z szyprem kutra „Onkel Sam”. Ponieważ na jednostce holowanej nie
było załogi i nikt nie potrzebował pomocy medycznej, statek ratowniczy Tajfun zawrócił do
portu w Darłowie. Kuter „Onkel Sam” również skierował się do portu w Darłowie, gdzie
zacumował w tym samym dniu o godz. 23:10.

Zdjęcie nr 4. Pozycja zatonięcia holowanego statku „Slaggo” na mapie nawigacyjnej
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Statek „Slaggo” zarejestrowany był w Szwecji jako statek rekreacyjny od dnia
23 sierpnia 2013 r. Wcześniej jednostka zarejestrowana była jako kuter rybacki.
Około 2 miesiące przed zaistnieniem wypadku statek zmienił właściciela, lecz nie został
przerejestrowany.
W czasie samodzielnej podróży statku „Slaggo” z portu Simrishamn w Szwecji do portu
Nexø na wyspie Bornholm w Danii drewniany kadłub statku zaczął przeciekać. To
spowodowało konieczność udzielenia statkowi pomocy z lądu. W porcie Nexø statek został
wydokowany w prywatnej stoczni Nexø Skibs- og Bådebyggeri A/S celem uszczelnienia
drewnianego kadłuba (zdjęcie nr 5).

Zdjęcie nr 5. Wydokowany statek „Slaggo” w porcie Nexø
Po dokonaniu niezbędnych napraw na Bornholmie właściciel statku postanowił
przeprowadzić go z Nexø do Darłowa. Operację holowania powierzył szyprowi duńskiego
kutra rybackiego „Onkel Sam”. W trakcie podróży, którą przewidziano na około 10 godzin,
przy bardzo dobrej, niemal bezwietrznej pogodzie holowany statek zatonął.
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Komisja ustaliła, że wrak statku „Slaggo” osiadł na głębokości około 31 m na pozycji
φ = 54˚32,309ʼ N; λ = 16˚11,959ʼ E, na północ od latarni morskiej Gąski.

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Komisja przeprowadziła oględziny podwodne wraku statku
„Slaggo”.

Zdjęcie nr 6. Nadbudówka zatopionego statku „Slaggo”
W wyniku oględzin nurkowie stwierdzili, że wrak statku skierowany jest dziobem
w kierunku zachodnim i leży na stępce, przechylony na lewą burtę (zdjęcia nr 6 i 7), mocno
opierając się o piaszczyste dno.

Zdjęcie nr 7. Przechylony na lewą burtę
wrak statku „Slaggo”; widok od rufy

Zdjęcie nr 8. Przechylony na lewą burtę wrak
statku „Slaggo”; widok od dziobu
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Podczas oględzin poszycia kadłuba statku w dostępnej widocznej części stwierdzono,
że kadłub statku nie został uszkodzony. Nie stwierdzono też braku steru oraz śruby
napędowej (zdjęcie nr 10).

Zdjęcie nr 9. Kadłub wraku w części rufowej

Zdjęcie nr 10. Ster i śruba napędowa wraku

Drewniana podwodna konstrukcja kadłuba statku w dolnej części obita była blachą, która
w znacznej części uległa odkształceniu i odchylona od poszycia kadłuba (zdjęcia nr 11 i 12).

Zdjęcie nr 11. Odgięte blachy poszycia statku
na burcie w części dziobowej

Zdjęcie nr 12. Odgięte blachy przy stewie
dziobowej wraku statku „Slaggo”

Z wraku statku w części dziobowej wychodził łańcuch kotwiczny (zdjęcie nr 14), który
prawdopodobnie był używany jako hol podczas holowania.

Zdjęcie nr 13. Winda kotwiczna na pokładzie
dziobowym statku „Slaggo”

Zdjęcie nr 14. Łańcuch kotwiczny statku
„Slaggo”
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Część poszycia kadłuba w części nadwodnej, szczególnie nadburcie, była zniszczona.
Widoczne były prześwity pomiędzy deskami. W części podwodnej poszycie nosiło ślady
licznych napraw i uszczelnień z widocznymi jaśniejszymi elementami drewnianych klepek.

Zdjęcie nr 15. Stan poszycia lewa burta

Zdjęcie nr 16. Uszczelnienia na burcie

W sterówce na lewej burcie stwierdzono brak szyb, które najprawdopodobniej zostały
zniszczone przez napierają wodę w trakcie tonięcia. Wewnątrz sterówki widoczne były
zwisające na przewodach radiotelefony oraz urządzenia nawigacyjne.
Na pokładzie wraku brak było środków ratunkowych tj. tratwy ratunkowej oraz kół
ratunkowych.
Podczas oględzin nie stwierdzono żadnych pływających elementów wraku. Nurkowie
stwierdzili nieznaczny wyciek paliwa lub oleju, niezagrażający środowisku.
Na pokładzie wraku „Slaggo” znajdował się przenośny agregat prądotwórczy (zdjęcie nr 17)
najprawdopodobniej służący do zasilania w prąd elektryczny pompę zęzową, która wraz
z wężami użytkowymi (zdjęcie nr 10) tworzyła prowizoryczny system odpompowywania wody,
która dostawała się do zęz statku.

Zdjęcie nr 17. Przenośny agregat
prądotwórczy na pokładzie wraku

Zdjęcie nr 18. Węże użytkowe na pokładzie
wraku
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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 statku
„Slaggo” była utrata pływalności spowodowana zalaniem wodą wnętrza jednostki w wyniku
rozszczelnienia drewnianego kadłuba częściowo obitego blachą. Odgięcie blach od
drewnianego poszycia na skutek naporu wody doprowadziło do rozszczelnienia kadłuba i dużego
przecieku. Przeciek wody spowodował duże przegłębienie statku na dziób, a w ostateczności

szybkie zatonięcie statku.
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni na prośbę Urzędu Morskiego w Słupsku
zamieściło informację o pozycji wraku statku „Slaggo” w Wiadomościach Żeglarskich1.
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Wiadomości Żeglarskie Nr 28/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.
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7. Wykaz stosowanych terminów technicznych i skrótów
LT (local time) – czas lokalny
MRCK – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
W – kierunek wiatru (zachodni)
w – węzeł (prędkość)

8. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku
Dokumenty statku
Materiały z wysłuchania świadków zdarzenia
Raport z przeprowadzonych prac nurkowych i materiały filmowe z oględzin podwodnych
wraku statku „Slaggo” wykonane przez przedsiębiorstwo „Baltica”

9. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Tadeusz Gontarek – członek PKBWM
członek zespołu: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM
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