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Badanie bardzo poważnego wypadku morskiego, w którym uczestniczyły statki 

„Transforza” i „Kuguar” 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 

 

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

 

W dniu 16 lutego 2015 r. na redzie portu Świnoujście o godz. 21:40 statek „Transforza” 

podjął pilota. Po minięciu główek portu Świnoujście wszedł na tor wodny Świnoujście – 

Szczecin i skierował się do Szczecina. Na mostku znajdowali się kapitan i pilot. Statkiem 

sterował ręcznie kapitan według wskazówek pilota. Statek płynął z prędkością około 8 w. 

W tym samym czasie holownik „Kuguar” płynął torem wodnym Świnoujście – Szczecin   

z portu Police do portu w Świnoujściu. Jednostka miała zacumować po wschodniej stronie 

Świny przy Nabrzeżu Portowców. Załogę holownika stanowili kierownik holownika (szyper), 

starszy mechanik i 2 starszych marynarzy. Dodatkowo na holowniku przebywał pasażer. 

Około godz. 22:11 statek „Transforza” minął latarnię morską w Świnoujściu i pilot zgłosił 

przejście statku kapitanom promów miejskich. O godz. 22:14 szyper holownika Kuguar 

mijając północny cypel wyspy Mielino poinformował kapitanów promów miejskich               

o przejściu i celu podróży. Holownikiem sterował  starszy marynarz według poleceń szypra. 

Holownik płynął z prędkością około 7 w. 

Na wysokości nabrzeża Władysława IV statek „Transforza” rozpoczął zmianę kursu         

w lewo. Statek zaczął stopniowo przechodzić najpierw do środka, a następnie na wschodnią 

stronę toru wodnego. Około godz. 22:18 na trawersie północnego krańca półwyspu Kosa 

doszło do kolizji z holownikiem Kuguar. Gruszka dziobowa statku „Transforza” wbiła się     

w podwodną część kadłuba holownika z lewej burty za śródokręciem. W wyniku kolizji 

holownik nabrał wody, utracił pływalność i zatonął.  

Załoga holownika i jego pasażer znaleźli się w wodzie. Po kilkunastu minutach zostali 

podjęci przez łódź pilotową „Pilot-63” oraz łódź ratowniczą „R-2” ze statku „Pasat” 

należącego do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR). Osoby podjęte   

z wody zostały przekazane ratownikom medycznym i przyjęte do szpitala w Świnoujściu          

z rozpoznaniem wychłodzenia organizmu.  

Po kolizji statek „Transforza” został zacumowany przy Nabrzeżu Portowców.                  

Po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń i nieszczelności kadłuba statek otrzymał zgodę 

na kontynuowanie podróży do Szczecina. W dniu 17 lutego 2015 r. statek został poddany 

szczegółowej inspekcji PSC i na skutek stwierdzonych uchybień zatrzymany w porcie. 

Akwen wokół zatopionego wraku holownika „Kuguar” został otoczony zaporą 

przeciwrozlewową, którą utrzymywano do dnia 26 lutego 2015 r.  Wrak wydobyto z wody    

w dniu 11 marca 2015 r. 
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2. Informacje ogólne 

 

2.1. Dane statków 

 

2.1.1. Statek „Transforza” 

 

Bandera:       gibraltarska 

Właściciel:       Industrial Shipping AS, Oslo (Norwegia) 

Armator: TransAtlantic Ship Management AB, 

Göteborg (Szwecja) 

Instytucja klasyfikacyjna:     DNV-GL 

Typ statku:       drobnicowiec 

Sygnał rozpoznawczy:    ZDNJ2 

Nr identyfikacyjny IMO:     9199402 

Pojemność brutto (GT):    3244 

Rok budowy:       2000 

Moc maszyn:      2880 kW (MAK 6 M 32) 

Szerokość:       16,30 m 

Długość całkowita:     99,95m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Minimalna obsada załogowa:    8 osób 

Typ rejestratora VDR:    S-VDR NetWave NW4000S 

 

 

Zdjęcie nr 1. Statek „Transforza” 



PKBWM                                                                                                                 Raport końcowy - WIM 07/15 

6 

 

2.1.2. Holownik „Kuguar” 

 

Bandera:       polska 

Właściciel:  Otto Wulf GmbH & Co KG, Cuxhaven 

(Niemcy) 

Armator: Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o. & 

Co. Sp. k., Szczecin (Polska) 

Instytucja klasyfikacyjna:     Polski Rejestr Statków 

Typ statku:       holownik 

Sygnał rozpoznawczy:    SPS2088 

Pojemność brutto (GT):    115,19 

Rok budowy:       1969 

Moc maszyn:  589 kW (S.K.L. 6NVD 48A-2U) 

Szerokość:       6,83 m 

Długość całkowita:     25,64 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Minimalna obsada załogowa:    4 osoby 

 

 

Zdjęcie nr 2. Holownik „Kuguar” 
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2.2. Informacje o podróży statków 

 

 2.2.1. Statek „Transforza” 

 

Port zawinięcia w czasie podróży:   Raahe (Finlandia) 

Port przeznaczenia:     Szczecin  

Rodzaj żeglugi:     żegluga międzynarodowa  

Informacje o załodze:     1 Estończyk, 7 Rosjan 

Informacja o pasażerach:    bez pasażerów 

 

2.2.2. Holownik „Kuguar” 

 

Port zawinięcia w czasie podróży:   Police  

Port przeznaczenia:     Świnoujście 

Rodzaj żeglugi:     przybrzeżna bez ograniczeń 

Informacje o załodze:     4 Polaków  

Informacja o pasażerach:    1 pasażer narodowości polskiej 

 

2.3.  Informacje o wypadku 

 

Rodzaj:      bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas wypadku:     16.02.2015 22:18 LT (21:18 UTC) 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia  φ = 53°54,34’ N; λ = 014°15,70’ E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Zatoka Pomorska – cieśnina Świna  

Charakter akwenu:     morskie wody wewnętrzne, tor wodny 

Pogoda w trakcie zdarzenia:    wiatr S 5–7º B, widzialność bardzo dobra,  

        prąd wychodzący 1,6 w, temperatura  

        powietrza –1° C, temp. wody +5° C 

Stan eksploatacyjny statku „Transforza”:  statek załadowany wyrobami stalowymi 

Stan eksploatacyjny statku „Kuguar”: holownik w drodze z portu Police do  

Świnoujścia, bez obiektu holowanego 

Skutki wypadku dla statku „Transforza”: statek nie odniósł uszkodzeń 

Skutki wypadku dla holownika „Kuguar”:     holownik doznał uszkodzenia poszycia 

kadłuba z  lewej burty poniżej linii 

wodnej na wysokości maszynowni, nabrał 

wody i zatonął (zdjęcie nr 5) 
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Zdjęcie nr 3. Wystający z wody maszt zatopionego holownika „Kuguar” 

 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

 W działaniach ratowniczych uczestniczyły: MPCK Świnoujście, statki ratownicze „Pasat” 

i „Czesław II”, łódź pilotowa „Pilot-63”, łódź ratownicza „R2” oraz ambulans państwowego 

ratownictwa medycznego ze stacji pogotowia ratunkowego w Świnoujściu. 

 MPCK otrzymało informację o zaistniałym wypadku i osobach znajdujących się w wodzie 

w dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 22:22. Do akcji skierowało statek „Pasat”, który o godz. 

22:35 odcumował od Nabrzeża Nr 13 i popłynął w kierunku miejsca wypadku. W tym czasie 

do tonącego i dryfującego z prądem holownika podeszła łódź pilotowa „Pilot-63”, podjęła     

4 rozbitków z wody i przewiozła ich na brzeg. O godz. 22:43 do pozostającego w wodzie, 

piątego rozbitka podeszła zwodowana ze statku „Pasat” łódź ratunkowa „R-2”. Podjętego      

z wody rozbitka przekazano na statek ratowniczy „Czesław II”. O godz. 23:05 statek 

„Czesław II” przekazał go ratownikom medycznym na brzegu.  

 Wszystkie osoby podjęte z wody zostały przewiezione do szpitala miejskiego                    

w Świnoujściu z rozpoznaniem wychłodzenia. Ze szpitala zostali wypisani następnego dnia. 

Po zakończeniu akcji ratowania rozbitków, statek ratowniczy „Czesław II” wspólnie          

z łodzią ratowniczą „R-2” rozwinął zaporę olejową wokół pozycji, w której zatonął holownik 

„Kuguar”. Statek „Czesław II” rozpoczął usuwanie wód zaolejonych.  
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Po uszczelnieniu wraku „Kuguara” i zatrzymaniu wycieków ropopochodnych przez 

nurków, akcję usuwania zanieczyszczeń przerwano w dniu 21 lutego 2015 r. o godz. 13:05. 

Wznowiono ją ponownie w dniu 25 lutego 2015 r. i zakończono następnego dnia o godz. 

14:45 zwijając zaporę. Usunięto łącznie 13,2 m
3
 wód zaolejonych. 

W dniach 6 – 10 marca 2015 r. statek „Czesław II” prowadził prace zabezpieczające 

akwen wokół wraku holownika w związku przygotowywaną operacją jego wydobycia przez 

dźwig pływający „Maja”, stawiając zapory olejowe, oraz usuwał pojawiające się w miejscu 

zatonięcia holownika zanieczyszczenia olejowe.  

Po wydobyciu w dniu 11 marca 2015 r. w godzinach popołudniowych wraku holownika 

„Kuguar”, kontynuowano usuwanie zanieczyszczeń olejowych wydobywających się z wraku. 

 

 

Zdjęcie nr 4. Wydobywający się na powierzchnię wody olej z wraku „Kuguara” 

 

Akcję usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wody i zwijania zapory olejowej zakończono 

w tym samym dniu o godz. 19:00. Zebrano dodatkowo 19,2 m
3
 wód zaolejonych. 

 

 

 

„Kuguar” na zawiesiach wzdłuż burty dźwigu „Maja” 
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3. Opis okoliczności wypadku 

 

Statek drobnicowy „Transforza” po zakończeniu załadunku wyrobów stalowych w Raahe  

w Finlandii wyruszył w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 20:00 w podróż do Szczecina.           

Po trzech dniach żeglugi, w dniu 16 lutego o godz. 21:40 na redzie Świnoujścia statek podjął 

pilota. Na mostku znajdował się tylko kapitan, który sterował statkiem. Uruchomiony był 

radar oraz komputer (laptop) z wgraną niecertyfikowaną elektroniczną mapą nawigacyjną. 

Radiotelefony UKF włączone były na kanałach 12 i 68. Statek płynął z prędkością około 8 w. 

Ruchomy mostek statku ustawiony był w środkowym położeniu.  

W tym samym dniu o godz. 16:10 dyspozytor Zakładu Usług Żeglugowych (ZUŻ)            

w Szczecinie otrzymał telefoniczne zlecenie wykonania usługi wyprowadzenia o godz. 19:00 

statku „Omskiy-137” z portu barkowego w Policach. Do wykonania usługi dyspozytor 

wyznaczył holownik „Kuguar”. Po stawieniu się na holowniku załogi oraz wzięciu pasażera, 

którym był pilot wyznaczony do przyprowadzenia następnego dnia z morza do portu             

w Szczecinie holownika „Amon” z pontonem „Partner-1”, holownik „Kuguar” odbił o godz. 

17:20 od nabrzeża Warsztatowego w Szczecinie i wypłynął do portu w Policach. O godz. 

19:30 po obróceniu statku „Omskiy-137” i jego wyjściu z portu holownik „Kuguar” popłynął 

za statkiem „Omskiy-137” w kierunku Świnoujścia. Na mostku holownika znajdował się 

szyper oraz marynarz, który sterował holownikiem. Radar holownika nie był włączony. Do 

nawigacji wykorzystywano komputer z wgraną przez szypra prywatną elektroniczną mapą 

nawigacyjną. 

O godz. 22:11, gdy statek „Transforza” mijał latarnię morską Świnoujście, pilot zgłosił na 

kanale 12 UKF do promów miejskich fakt zbliżania się statku do przystani promowych. Taki 

sam komunikat nadał o godz. 22:14 szyper holownika „Kuguar”, informując jednocześnie     

o celu podróży (Nabrzeże Portowców). Komunikat „Kuguara” słyszał pilot statku „Transforza”. 

Około godz. 22:15 z mostka statku „Transforza” zauważono najpierw na ekranie radaru 

echo statku przed dziobem, a następnie wzrokowo światło masztowe i oba światła burtowe 

holownika idącego z przeciwnego kierunku, znajdującego się na wysokości pierwszego 

stanowiska promowego w Przystani Promów Morskich.  

O godz. 22:17  wychodzący w morze statek „Omskiy-137” minął rufę statku „Transforza”. 

„Transforza” rozpoczął zmianę kursu w lewo. Po chwili szyper z „Kuguara” usłyszał na 

kanale 12 UKF wezwanie pilota „Transforzy”, aby przeszedł na prawo. W trakcie 

wykonywania zwrotu w prawo nastąpiło zderzenie. Statek „Transforza” uderzył gruszką 

dziobową w podwodną część lewej burty „Kuguara” za śródokręciem (zdjęcie nr 5).  
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Zdjęcie nr 5. Uszkodzenia burty holownika „Kuguar” 

 

Zderzenie nastąpiło w połowie czwartego kilometra toru wodnego Świnoujście – Szczecin, 

w pozycji φ = 54°54,34’N; λ = 014°15,70’E. 

Po zderzeniu statek „Transforza” z holownikiem „Kuguar” na gruszce dziobowej zaczął 

obracać się w prawo w kierunku Półwyspu Kosa. Kapitan „Transforza” zapracował maszyną 

cała wstecz. Holownik „Kuguar” odłączył się od dziobu statku „Transforza”. 

 

 

Zdjęcie nr 6. Dziób statku „Transforza” 
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Mechanik z „Kuguara” zauważył wodę zalewającą podłogę w przedziale maszynowym. 

Krzykiem ostrzegł załogę, że statek nabiera wody, zamknął drzwi od maszynowni i na 

pokładzie z prawej burty zerwał zawór odcinający paliwo. Szyper holownika polecił załodze 

zabrać koła ratunkowe i przejść na pokład w części dziobowej. 

Holownik przez kilka minut utrzymywał się na wodzie i dryfował z prądem. Członkowie 

załogi i pasażer weszli na odbojnicę na dziobie holownika. Jego rufa coraz bardziej zanurzała 

się w wodzie. Załoga i pasażer znaleźli się w wodzie. Holownik „Kuguar” zatonął na pozycji 

φ = 54°54,4553’N; λ = 014°15,7906’E. Osiadł na dnie na głębokości około 13,6 m. 

 

Zdjęcie nr 7. Miejsce zatonięcia „Kuguara” po przeprowadzonym badaniu sonarowym dna 

 

Podczas akcji ratowniczej podjęto z wody wszystkich pięciu rozbitków. Wszyscy zostali 

przewiezieni do szpitala miejskiego w Świnoujściu z rozpoznaniem wychłodzenia organizmu. 

Wcześniej policja przeprowadziła badania zawartości alkoholu w wydychanym przez nich 

powietrzu. Badanie wykazało u trzech członków załogi „Kuguara” stan po użyciu  alkoholu. 

U czwartego – szypra holownika badanie wykazało stan nietrzeźwości. Ze szpitala zostali 

wypisani następnego dnia, 17 lutego 2015 r., w stanie dobrym. 

Podobne badanie kapitana, oficerów pokładowych i pilota statku „Transforza”, 

przeprowadzone przez policję bezpośrednio po zaistnieniu wypadku, nie wykazało obecności 

alkoholu w wydychanym przez nich powietrzu. 

Nabrzeże Władysława IV 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku                      

z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 
 

 Odtworzenie ruchu statków na torze wodnym oraz ustalenie dokładnego miejsca kolizji 

jest możliwe na podstawie analizy obrazów radarowych i sygnałów AIS zarejestrowanych 

przez służbę VTS oraz danych z rejestratorów VDR.  

 Komisja ustaliła, że holownik „Kuguar” nie był wyposażony ani w urządzenie VDR, ani  

w transponder AIS
1
. Eksperci Komisji ustalili także, że urządzenie S-VDR na statku 

„Transforza” nie rejestrowało danych od marca 2014 r.
2
. W związku z tym ruch statku mógł 

być określony jedynie na podstawie transmitowanych przez statek sygnałów AIS. 

 Do analizy ruchu statku „Transforza” Komisja użyła sygnałów systemu AIS odebranych          

i zarejestrowanych przez stację nasłuchową należącą do przedsiębiorstwa NavSim Polska Sp. 

z o.o., znajdującą się w Świnoujściu na pozycji  φ = 53° 54,54’ N; λ = 014° 15,81’. 

 Z komunikatów AIS typu 5, wysyłanych co 6 minut przez transponder statkowy 

„Transforza” w dniu 16 lutego 2015 r. podczas podejścia do portu w Świnoujściu, Komisja 

odczytała informacje statyczne i związane z podróżą, pozwalające ustalić dane identyfikujące 

statek, jego parametry (wymiary), położenie anteny AIS na statku, zanurzenie statku oraz port 

przeznaczenia. Dane zdekodowane przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na zdjęciu nr 8. 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D 8 9 10 11 

5 236111943 1 9199402 ZDNJ2 TRANSFORZA 70 86 14 8 8 1  3,6 STETTIN 

 

       Tabela 1. Dane statyczne zawarte w komunikacie AIS 
 

1 – Typ wiadomości (message ID) 

2 – MMSI 

3 – Wersja AIS 

4 – Numer IMO 

5 – Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) 

6 – Nazwa 

7 – Typ statku i ładunku (7=Cargo ships; 0=All ships of this type) 

A – Odległość anteny urządzenia pozycyjnego od dziobu [m] 

B – Odległość anteny urządzenia pozycyjnego od rufy [m] 

C – Odległość anteny urządzenia pozycyjnego od lewej burty [m] 

D – Odległość anteny urządzenia pozycyjnego od prawej burty [m] 

                                                 
1
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (Dz. U. poz. 120) statek o pojemności brutto 

mniejszej niż 3000 jednostek nie musi być wyposażony w urządzenie VDR lub S-VDR.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej 

Identyfikacji (AIS) (Dz. U. z 2014 r. poz. 651) statek  o pojemności brutto mniejszej niż 300 jednostek nie musi 

być wyposażony w urządzenie AIS. 
2
 Oprócz tego Komisja ustaliła, że kapsuła statkowego S-VDR miała przeterminowany nadajnik akustyczny. 
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8 – Urządzenie pozycyjne (1=GPS) 

9 – ETA (planowany czas osiągnięcia celu) [miesiąc, dzień, godz.] 

10 – Zanurzenie [m] 

11 – Cel podróży 
 

 

 

Zdjęcie nr 8. Dane statyczne i związane z podróżą dla statku „Transforza”
3
 

 

 W dniu wypadku statek „Transforza” miał zainstalowane urządzenie AIS typu A 

pracujące zgodnie z protokołem ITU-R M.1371-3, zgodnie z którym statki, w zależności od 

prędkości, z którą się poruszają, powinny nadawać swoje raporty w odstępach czasu 

pokazanych w tabeli nr 2. 

                                                 
3
 Dane odczytane za pomocą programu AIS Decoder (autor: Neil Arundale). 
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Ship’s dynamic conditions Nominal reporting interval 

Statek stojący na kotwicy lub zacumowany i nie poruszający się szybciej niż 3 

węzły 

3 min 

Statek stojący na kotwicy lub zacumowany i poruszający się szybciej niż 3 węzły 10 s 

Statek poruszający się od 0 do 14 węzłów 10 s 

Statek poruszający się od 0 do 14 węzłów i zmieniający swój kurs 3.3 s 

Statek poruszający się od 14-23 węzłów 6 s 

Statek poruszający się od 14-23 węzłów i zmieniający swój kurs 2 s 

Statek poruszający się powyżej 23 węzłów 2 s 

Statek poruszający się powyżej 23 węzłów i zmieniający swój kurs 2 s 

 

Tabela 2. Interwały czasowe, w których statki powinny transmitować dane AIS 

 

Z tabeli nr 2 wynika, że urządzenie AIS na statku „Transforza” powinno transmitować 

sygnał AIS w odstępach 10 sekundowych – gdy statek płynie na stałym kursie, a w przypadku 

zmiany kursu statku – trzy razy częściej. 

 

4.1. Analiza drogi statku „Transforza” w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

kolizję z holownikiem „Kuguar” 

 

Do analizy drogi statku „Transforza” na torze wodnym Świnoujście – Szczecin użyto 

mapy portu Świnoujście
4
 z naniesionymi granicami toru. Granice te nie są oznaczone na 

mapach nawigacyjnych, ale są (a przynajmniej powinny być) znane miejscowym pilotom. 

Analizę ruchu statku „Transforza” przeprowadzono odtwarzając zapis komunikatów AIS, 

odebranych drogą radiową i zarejestrowanych w Świnoujściu przez odbiorniki NavSim,        

w programach nawigacyjnych OpenCPN 4.2.0 i NavCruiser Professional 3.3.0.2. To 

pozwoliło otrzymać graficzną ilustrację ruchu jednostek oraz zobrazować pozycję i parametry 

                                                 
4
 W analizie wykorzystano mapę „Granica portu morskiego w Świnoujściu”, w skali 1:5000, opracowaną na 

podstawie danych z zasobów Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz MODGiK w Świnoujściu według stanu        

z lutego 2010 r. Mapa w formacie PDF została poddana obróbce graficznej tak, aby otrzymać obraz mapy          

w formacie PNG. Obraz ten został następnie skalibrowany (patrz załącznik nr 2), korzystając z naniesionych na 

tę mapę sześciu punktów, wyznaczających punkty odniesienia w układzie współrzędnych WGS84. Dodatkowo 

do kalibracji przyjęto jeszcze dwa inne punkty, rozmieszczone w centralnej części mapy, w pobliżu miejsca 

zdarzenia. Te dwa dodatkowe punkty to stawy ze światłami nawigacyjnymi o znanych współrzędnych: na 

północnym cyplu półwyspu Kosa oraz na północno-wschodnim rogu Terminalu Promowego nr 6. Powstałą       

w ten sposób mapę zapisano w standardowym formacie BSB/KAP, co pozwala używać jej bezpośrednio           

w większości programów nawigacyjnych. Weryfikacja przyjętej kalibracji polegała na porównaniu naniesionych 

na mapę BSB/KAP dodatkowych punktów kalibracyjnych o współrzędnych tych samych obiektów z oficjalnej 

mapy S57. Różnica współrzędnych w żadnym z punktów nie przekroczyła przyjętej dokładności GPS. Tak 

powstałą mapę można zatem uznać za właściwą do tego rodzaju analizy. 
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ruchu „Transforzy” w krytycznych momentach zdarzenia. Ponadto zdekodowano wybrane 

komunikaty AIS w celu dodatkowej weryfikacji uzyskanych obrazów i odczytania 

parametrów niedostępnych wprost z programu. W plikach z zapisami komunikatów AIS nie 

dokonywano żadnych modyfikacji. Pełen strumień danych NMEA odebrany przez stację 

nasłuchową AIS w krytycznym okresie zdarzenia pokazano w Załączniku nr 1 do raportu. 

Z przeprowadzonej przez Komisję analizy wynika, że w dniu 16 lutego 2015 r. około 

godz. 22:06 statek „Transforza” wszedł z morza do portu Świnoujście. Do trawersu nabrzeża 

Pilotowego płynął zachodnią stroną toru, miejscami schodząc na prawo poza tor. Na 

wysokości nabrzeża Pilotowego statek zmienił kurs w lewo, a wypadkowy kąt drogi 231° 

prowadził dalej w kierunku osi toru wodnego. 

Na trawersie kapitanatu portu w Świnoujściu statek „Transforza” idąc z szybkością 8.3 w 

minął się ze statkiem „Omskiy-137”. Każdy ze statków szedł swoją stroną toru i statki minęły 

się w odległości około 45 m (między burtami). Tuż po zakończeniu mijania się ze statkiem 

„Omskiy-137”, o godz. 22:17:10 (rysunek nr 1), statek „Transforza” zmienił ponownie kurs w 

lewo. Zmiana kursu była niewielka, ale większa niż wynikałoby to z przebiegu krzywizny 

toru wodnego na tym odcinku. 

 

 

Rysunek nr 1. Komunikat i pozycja (T1): „Transforza” po minięciu statku „Omskiy-137”  

 

 Manewr zwrotu i utrzymanie przyjętego kursu spowodowały, że wkrótce statek 

„Transforza” przeciął (na pozycji φ = 53° 54,4221’ N, λ = 014°15,8467’ E) oś toru wodnego  

i znalazł się po wschodniej stronie toru (rysunek nr 2). 



PKBWM                                                                                                                 Raport końcowy - WIM 07/15 

17 

 

 

 

Rysunek nr 2. Komunikat i pozycja (T2): przecięcie osi toru przez statek „Transforza”  
 

 Gdy statek „Transforza” znalazł się w odległości około 1,5 długości statku przed 

holownikiem „Kuguar” nadajnik AIS „Transforzy” wysłał komunikat o trwającym skręcie w 

lewo, którego szybkość wynosiła co najmniej 5°/30s (rysunek nr 3 i linia (T3) w tabeli nr 3)
 5

. 

 

 

Rysunek nr 3. Komunikat i pozycja (T3): meldowany skręt „Transforzy” w lewo 
 

                                                 
5
 Nadany element komunikatu AIS (ROTAIS = -127) oznacza „skręt w lewo >5°/30s”. Wartość obrotu (rotation) 

nie pochodzi z pomiaru sprzętowego, lecz z różnicy kursów żyrokompasowych, gdyż statek nie posiadał 

wskaźnika szybkości skrętu („No Turn Indicator available” - patrz też dane dynamiczne na zdjęciu nr 9). 
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 Analiza kolejnego komunikatu AIS nie wykazała dalszego wykonywania skrętu przez 

statek natomiast wskazała na żeglugę „Transforzy” po wschodniej stronie toru (rysunek nr 4). 

 

 

Rysunek nr 4. Komunikat i pozycja (T4): żegluga „Transforzy” po wschodniej stronie toru 

 

 Kolejny komunikat systemu AIS, nadany prawdopodobnie w 2–3 sekundy po kolizji,        

i następne komunikaty wskazywały już stały zwrot w prawo. Statek „Transforza” na skutek 

manewru sterem „prawo na burtę” zaczął obracać się w prawo (rysunek nr 5 oraz tabela nr 3). 
 

 

Rysunek nr 5. Komunikat i pozycja (T5): położenie „Transforzy” w kilka sekund po kolizji 
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 Rysunek nr 6 przedstawia sytuację po kolizji statku z holownikiem. W komunikacie AIS 

sformowanym po 10 sekundach od poprzedniego komunikatu odnotowano spadek prędkości 

statku „Transforza” o dwa węzły (do 6,3 w), w wyniku kolizji i pracy maszyną wstecz. 

 

 

Rysunek nr 6. Komunikat i pozycja (T6): „Transforza” podczas obrotu w prawo po kolizji 

 

4.1.1. Krytyczna sekwencja komunikatów AIS 

 

Krytyczna sekwencja komunikatów AIS obejmuje komunikaty nadane przez urządzenie 

AIS statku „Transforza” i odebrane przez stację nasłuchową NavSim w Świnoujściu od chwili 

minięcia się statków „Transforza” i „Omskiy-137” do momentu, gdy dziób statku 

„Transforza” przeciął ponownie oś toru wodnego obracając się w prawo po zderzeniu             

z holownikiem.  W sekwencji tej znajduje się 6 komunikatów ze strumienia danych NMEA 

odebranych przez stację nasłuchową AIS, pokazanego w Załączniku nr 1 do raportu: 

 

1. 22:17:10: !AIVDM,1,1,,A,13Q;8Ah01C11C6PNn9e8tW:B00Ro,0*1A 

2. 22:17:29: !AIVDM,1,1,,A,13Q;8Ah01C11BnpNn898r72p08A4,0*22  

3. 22:17:40: !AIVDM,1,1,,B,13Q;8AhPAD11BePNn7h8jVw<0HG?,0*4E   

4. 22:17:51: !AIVDM,1,1,,A,13Q;8Ah01D11BT8Nn6v8V75R0L0W,0*71   

5. 22:17:59: !AIVDM,1,1,,B,13Q;8AhOiC11BMpNn6<8G7Il06a4,0*52   

6. 22:18:10: !AIVDM,1,1,,A,33Q;8AhOhw11BG`Nn5k8SWlB013A,0*77  

 

Powyższe dane po ich zdekodowaniu pokazano w tabeli nr 3. 
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 φ Λ SOG COG HDG ROTAIS txmit
6
 trcv

7
 

(T1) 53°54.4500'N 14°15.8800'E 8.3 229 229 0 09 22:17:10 

(T2) 53°54.4100'N 14°15.8300'E 8.3 228 225 0 28 22:17:29 

(T3) 53°54.4000'N 14°15.8000'E 8.4 225 223 -127 38 22:17:40 

(T4) 53°54.3800'N 14°15.7700'E 8.4 220 226 0 49 22:17:51 

(T5) 53°54.3600'N 14°15.7500'E 8.3 214 236 +127 21:17:58 22:17:59 

(T6) 53°54.3500'N 14°15.7300'E 6.3 219 250 +127 09 22:18:10 

Tabela 3. Dane zawarte w komunikatach sekwencji krytycznej 
 

 Na szczególną uwagę zasługuje komunikat (T3) zawierający meldunek ROTAIS (– 127) o 

skręcie >5º w lewo, gdy statek znajdował się już po wschodniej stronie toru wodnego. Zmiana 

kursu wywołała efektywną zmianę kąta drogi nad dnem o 11° w lewo (225º – 214º). Dalsze 

komunikaty świadczą o nagłym wytracaniu prędkości i utrzymywaniu stałego skrętu w prawo. 

 Położenie statku „Transforza” w czasie (T4) i (T5) oraz najbardziej prawdopodobną 

pozycję zderzenia z holownikiem „Kuguar” pokazano na  rysunku nr 7. 

 

Rysunek nr 7. Pozycja kolizji statku „Transforza” z holownikiem „Kuguar” 

                                                 
6
 Znacznik czasu (Time Stamp) umieszczony w komunikacie przez nadajnik AIS, oznacza czas sformowania 

komunikatu w urządzeniu nadawczym. Wyraża on jedynie wartość sekund bieżącego odczytu zegara. Wartości 

godzin i minut bieżącego odczytu zegara, które nie zmieniają się z każdym komunikatem, są umieszczane w polu 

Radio Status, jedynie w niektórych komunikatach, w tych w których parametr Slot Time-Out przyjmuje wartość 

1. W badanej sekwencji komunikat (T5) zawiera pełny znacznik czasu UTC: 21:17:58. Wyznacza to dokładnie 

czas sformowania wszystkich komunikatów w całej sekwencji. 
7
 Czas (LT) odebrania komunikatu, zarejestrowany przez stację odbiorczą (nasłuchową) NavSim w Świnoujściu. 

Jak widać z porównania dwóch ostatnich kolumn (txmit; trcv) opóźnienie w nadaniu, odbiorze i zarejestrowaniu 

komunikatów wynosi zwykle 1 lub 2 sekundy. 
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 Na przedstawionej na rysunku nr 7 mapie BHMW S-57 naniesiona została oś toru 

wodnego (linia czarna przerywana) oraz droga sygnału AIS statku „Transforza” (linia 

ciemnoróżowa ciągła). Według obliczeń wykonanych przez Komisję statek „Transforza” 

uderzył dziobem w burtę holownika „Kuguar”, który znajdował się około 30 m w prawo (na 

wschód) od osi toru wodnego. 

Z określonej w komunikacie AIS typu 1 (raport pozycji – dane dynamiczne) wartości = 0 

dla informacji zawartej w linii Position accuracy (zdjęcie nr 9) wynika, że statkowe 

urządzenie GPS nie było wyposażone w przystawkę różnicową. Dla określenia dokładności 

pozycji statku przyjęto standardową dokładność wynoszącą około 10 m.   

 

 

Zdjęcie nr 9. Dane dynamiczne zawarte w komunikacie AIS nadanym przez statek 

„Transforza” – wybór z sekwencji krytycznej dla pozycji (T3) 
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4.1.2. Analiza danych AIS przedstawionych przez armatora statku „Transforza” 

 

Armator statku „Transforza” przedstawił analizę ruchu statku podczas wejścia do portu 

Świnoujście w dniu 16 lutego 2015 r. na podstawie rejestru sygnałów AIS otrzymanych         

z brzegowych odbiorników nasłuchowych. Przedstawione informacje, pokazane w lewej 

kolumnie w tabeli nr 4, Komisja porównała z informacjami zawartymi w komunikatach AIS 

zarejestrowanych przez stację nasłuchową NavSim w Świnoujściu. Kilka takich 

zdekodowanych komunikatów, obejmujących krytyczną sekwencję komunikatów AIS (patrz 

pkt 4.1.1), pokazanych zostało w prawej kolumnie w tabeli nr 4. 

 
 

Tabela 4. Rejestr zapisów AIS przedstawionych przez armatora i uzyskanych przez Komisję 

 

Komisja zauważyła, że podane w lewej kolumnie dane odnoszące się do pozycji                 

i parametrów ruchu statku „Transforza” zostały zarejestrowane regularnie: co 41 i 19 sekund. 

Zdaniem Komisji nie jest to zapis rzeczywistych komunikatów pochodzących ze stacji 

nasłuchowej, ale wynik pewnego rodzaju symulacji z użyciem programu dekodującego. 

Jak wynika z tabeli nr 2 transponder AIS na statku powinien nadawać (a stacja brzegowa 

odbierać) komunikaty AIS w przedziałach czasowych wynoszących około 10 sekund lub 3,3 

sekundy, w zależności od tego czy statek płynie stałym kursem czy manewruje. Dane z lewej 

kolumny tabeli nr 4 są prezentowane co 41 i 19 sekund i nie obejmują wszystkich 
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komunikatów nadanych przez urządzenie AIS statku „Transforza”. Pominięte zostały między 

innymi najbardziej istotne komunikaty z sekwencji krytycznej nadane o godz. 21:17:40, 

21:17:51 oraz 21:17:59 (UTC). Komunikaty te pokazano w prawej kolumnie w tabeli nr 4. 

Wśród danych przedstawionych w lewej kolumnie nie ma komunikatu zawierającego 

ważnego parametru ROTAIS – 127 (kierunek i szybkość zwrotu) nadanego przez urządzenie 

AIS o godz. 22:17:38 i odebrane przez stację nasłuchową o godz. 22:17:40 (tak jak pokazano 

w linii (T3) w tabeli nr 3). Komisja uznała za mało wiarygodne dane przedstawione w lewej 

kolumnie tabeli nr 4 dla godz. 21:17:30 (UTC) w odniesieniu do prędkości i kursu statku 

„Transforza” (spadek prędkości do 7.7 w i zmiana kursu na 236°). 

Zdekodowane dane przedstawione w prawej kolumnie tabeli nr 4, uzyskane przez Komisję 

w trakcie badania, nie są w żaden sposób przetworzone. Prezentowane są średnio co 11 

sekund (a więc w takich interwałach czasowych, jakie przewidywane są w tabeli nr 2 dla 

urządzenia AIS typu A). Przedstawiają dokładnie treść komunikatów nadanych przez 

transponder AIS statku „Transforza” tak, jak odebrały je odbiorniki stacji nasłuchowej 

NavSim w Świnoujściu (pełen strumień danych pokazano w Załączniku nr 1). 

Pomimo występujących różnic w przedstawionych w tabeli nr 4 danych zdekodowanych 

na potrzeby armatora i uzyskanych przez Komisję, z danych z obu kolumn wynika, że od 

godz. 21:17:30 do godz. 21:18:11 (UTC), a więc przed zaistnieniem wypadku, w chwili 

zderzenia   i jeszcze przez pewien czas po zderzeniu, statek „Transforza” znajdował się po 

niewłaściwej (dla żeglugi na południe), wschodniej stronie toru wodnego. 

 

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 
 

Komisja uznała, że czynnikami, które przyczyniły się do zaistnienia wypadku były 

niedostateczna obserwacja i błędy w nawigacji popełnione przez załogi obu jednostek oraz 

błędy w planie podróży statku „Transforza” na odcinku przebiegającym przez kanał Świny.  

Kapitan statku „Transforza” nie zapewnił na mostku obecności marynarza-obserwatora. 

Na radarze statku wykryto echo holownika w odległości około 8 kabli, ale nie podjęto 

żadnych działań, w kierunku ustalenia manewrów mijania lub zejścia w prawo do zewnętrznej 

granicy toru. Na holowniku „Kuguar” radaru w ogóle nie załączono, a załoga holownika 

zajęta była rozmową w sterówce, bardziej niż obserwacją i nawigacją.  

Zderzenie statku z holownikiem nastąpiło po wschodniej stronie toru wodnego,                

w miejscu, w którym statek „Transforza” nie powinien był nawigować. Pilot statku 

„Transforza” zezwolił na ścięcie zakrętu w lewo i nie zapobiegł przejściu statku na przeciwną 

stronę toru. Zbyt późno zdecydował się też na wywołanie holownika „Kuguar” przez radio.  
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Według Komisji w ostatniej fazie ruchu obu statków przed wypadkiem kapitan statku 

„Transforza” kilkanaście sekund przed zderzeniem chcąc uniknąć zderzenia z holownikiem, 

który znalazł się przez chwilę w martwym polu widzenia pod nawisem dziobowym statku 

„Transforza”, wykonał zwrot w lewo (mając nadzieję, że zostawi holownik po prawej burcie), 

a tuż po tym, gdy zobaczył holownik z lewej burty, który poszedł w prawo na wschód 

zgodnie z sugestią pilota z „Transforzy”, kapitan wykonał zwrot prawo na burtę. O takim 

działaniu świadczy droga statku „Transforza” pokazana na podstawie sygnałów ze 

statkowego urządzenia AIS na rysunku nr 7 (pozycje (T3) i (T4)).  

Komisja uznała także, że czynnikiem, który mógł przyczynić się do obniżenia sprawności 

koniecznej do kontrolowania kursu i pozycji oraz zaniedbań w prowadzeniu obserwacji – co 

mogło wpłynąć na zbyt późne stwierdzenie istnienia ryzyka zderzenia, było prowadzenie 

holownika przez jego szypra w stanie nietrzeźwości, a sternika w stanie po użyciu alkoholu
8
. 

 

                                                 
8
 Jak wskazano w części 3 raportu na str. 12 badanie stanu trzeźwości bezpośrednio po wypadku wykazało u 

trzech członków załogi „Kuguara” stan po użyciu alkoholu, a u czwartego – szypra holownika stan nietrzeźwości. 

Zgodnie z polskim prawem stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie 

wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu 

od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm
3
, natomiast stan nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w organizmie 

wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu 

powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm
3 

(art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 oraz art. 115 § 16 Kodeksu karnego).  

Komisja dokonała porównania limitów dotyczących alkoholu przewidzianych w prawie polskim, prawie 

brytyjskim (obowiązujących załogę statku „Transforza”) oraz w prawie międzynarodowym – wynikających z 

Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz 

pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. 

poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092) – konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). 

Zgodnie z wydanymi w lutym 2015 r. przez brytyjską rządową agencję MCA (Maritime and Coastguard 

Agency) wytycznymi dla kapitana statku brytyjskiego (A Master’s Guide to the UK Flag, Version 5 – February 

2015) dopuszczalne limity alkoholu mające zastosowanie do kapitana i członków załogi statku brytyjskiego, są 

takie same, jakie przewidziane są w stosunku do kierowców i wynoszą albo 0,35 mg alkoholu w 1 dm
3
 

wydychanego powietrza albo 0,8‰ alkoholu we krwi. Wyniki testów alkoholowych, którym poddani zostali 

wszyscy członkowie załogi holownika „Kuguar”, łącznie z jego szyprem, mieściły się w zakresie dopuszczonym 

przez normy brytyjskie. Agencja MCA zastrzega jednak w tym dokumencie, że określone w pkt 14.1 limity będą 

uaktualnione po implementowaniu przez Wielką Brytanię poprawek z Manili do konwencji STCW. Komisja 

zauważa, że dwa lata wcześniej MCA wydała wytyczne dla armatorów, kapitanów statków i marynarzy MGN 

448(M) Standards of Training, Certification and Watchkeeping Convention, 1978 as Amended. Manila 

Amendments: Medical Certification, Hours of Work and Alcohol Limits, w których wskazała, że po wejściu w 

życie zmian do konwencji STCW limity alkoholu dla członków załóg statków brytyjskich będą wynosić 0,25 mg 

alkoholu w 1 dm
3
 w wydychanym powietrzu albo 0,5‰ alkoholu we krwi. Ponieważ nie dokonano wówczas 

jeszcze zmian w prawie brytyjskim w tym zakresie (ustawę Railway and Transport Safety Act 2003 zmieniono 

dopiero w październiku 2015 r.), MCA zalecała w wytycznych załogom statków odbywającym podróże 

międzynarodowe zastosowanie się do tych nowych limitów, wynikających z prawa międzynarodowego,              

a armatorom takich statków do uwzględnienia nowych limitów w ogólnych zasadach spożywania alkoholu, które 

obowiązują na ich statkach. Te nowe limity przewidują postanowienia zawarte w rozdziale VIII konwencji 

STCW Sekcja A-VIII/1 pkt 10. W polskim prawie morskim nie wprowadzono limitów poziomu alkoholu na 

statkach, ale wprowadzono kary za prowadzenie statku w stanie nietrzeźwości (art. 127 ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie morskim – Dz. U. z 2016 r. poz. 281). Kary dotyczą tylko osób będących w stanie 

nietrzeźwości, a nie będących w stanie po użyciu alkoholu. 
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4.3. Realizacja planu podróży statku „Transforza” 
 

Komisja dokonała analizy przygotowanego przez załogę statku „Transforza” planu 

podróży statku (zdjęcie nr 10) opracowanego zgodnie z wymaganiami od nabrzeża w porcie 

wyjścia (Raahe) do  nabrzeża  w porcie  docelowym (Szczecin) oraz porównała zamieszczone 
 

 

Zdjęcie nr 10. Plan podróży statku „Transforza” z zaznaczonym odcinkiem (WP 28-30) 

 

w nim dane z punktami zwrotu i kursami wykreślonymi na mapie BA 2686, z której statek 

korzystał podczas wejścia do portu Świnoujście w dniu 16 lutego 2015 r. (zdjęcie nr 11).     
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Zdjęcie nr 11. Mapa BA 2686 z mostka „Transforzy” z wykreślonymi przez załogę 

kursami, z trzema planowanymi punktami zwrotu 28, 29 i 30 

 

Komisja stwierdziła, że punkty zwrotu na mapie BA 2686 na torze wodnym w pobliżu 

miejsca kolizji, oznaczone na planie podróży i na zdjęciu mapy numerami 28, 29 i 30, zostały 

naniesione przez załogę niepoprawnie. Współrzędne geograficzne punktów na mapie nie 

odpowiadają punktom zwrotu (WP),  a wykreślone kursy i odległości nie korespondują           

z kursami i odległościami (Course, Distance) przewidzianymi w planie podróży (zdjęcie nr 

10). Oficer nawigacyjny statku „Transforza” wykreślił drogę statku na torze w Świnoujściu 

„mniej więcej” środkiem toru, co było zarówno niezgodne z planem podróży, jak i wbrew 

zasadzie, która nakazuje poruszanie się statkom w wąskich przejściach lub na torach wodnych 

jak najbliżej zewnętrznej granicy takiego przejścia lub toru wodnego. 

Na rysunku nr 8 przedstawiono i oznaczono linią niebieską ciągłą zaplanowaną przez 

załogę drogę statku „Transforza” pomiędzy punktami zwrotu oznaczonymi numerami 27 – 

30, zgodnie z danymi określonymi w planie podróży (zdjęcie nr 10, WP 27–30). Dodatkowo, 

linią czarną przerywaną pokazano przebieg osi toru wodnego. 

WP 28 

WP 29 

WP30 

Pozycja zderzenia wskazana 
na mapie statku „Transforza” 
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Rysunek nr 8. Planowana trasa statku „Transforza” na mapie elektronicznej (linia niebieska) 
 

Z powiększenia trasy na rysunku nr 9 widać wyraźnie, że zaplanowany kurs statku w okolicy, 

w której zdarzył się wypadek przebiegał wyraźnie po wschodniej stronie toru wodnego. 

 

 

Rysunek nr 9. Przebieg planowanej trasy statku „Transforza” w pobliżu miejsca zderzenia 

 

 Według ustaleń Komisji kapitan statku „Transforza” sam sterował statkiem w kanale 

Świny i prowadził nawigację z użyciem elektronicznej mapy nawigacyjnej wgranej do 
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prywatnego laptopa. Na mapie tej zostały prawdopodobnie wprowadzone punkty zwrotu         

i kursy zgodnie z przygotowanym wcześniej planem podróży, a zatem planowana trasa statku 

na tej mapie wyglądała tak, jak pokazano na rysunkach 8 i 9 (linia niebieska).  

 Komisja uznała za bardzo prawdopodobne, że po minięciu statku „Omskiy-137” kapitan 

statku „Transforza” realizując przyjęty plan podróży rozpoczął powolną zmianę kursu statku 

w lewo w celu wejścia na zaplanowaną trasę (oznaczoną na rysunkach 8 i 9 niebieską linią). 

Utrzymywanie tych kursów doprowadziło do przejścia statku na wschodnią stronę toru 

wodnego. Pilot, który obserwował ruch statku na mapie elektronicznej, z której korzystał 

kapitan, nie zwrócił uwagi kapitanowi statku, że wykreślona na mapie trasa nie jest 

prawidłowa i że statek powinien trzymać się prawej (zachodniej) strony toru. 

 

 

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

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania 

 

Komisja uznała, że przyczyną kolizji statku „Transforza” z holownikiem „Kuguar” na 

torze wodnym w Świnoujściu w dniu 16 lutego 2015 r. było zejście płynącego do portu w 

Szczecinie statku z zachodniej na wschodnią stronę toru (z powodu źle przygotowanego planu 

podróży, tzn. nieprawidłowo przygotowanej trasy przejścia przez kanał Świny) i uderzenie w 

burtę holownika płynącego po wschodniej stronie toru do portu w Świnoujściu. 

Komisja uznała także, że holownik „Kuguar” płynął zbyt blisko środka toru wodnego 

zamiast poruszać się blisko zewnętrznej granicy toru, tak jak nakazuje to prawidło 9 lit. a 

konwencji COLREG
9
, obowiązujące również na morskich wodach wewnętrznych

10
. 

Na obu jednostkach nie prowadzono właściwej obserwacji wzrokowej. W przypadku statku 

„Transforza” na mostku nie było marynarza wachtowego
11

, który mógł prowadzić obserwację 

                                                 
9
 Prawidło 9 lit. a konwencji COLREG stanowi: „Statek idący wzdłuż wąskiego przejścia lub toru wodnego 

powinien trzymać się tak blisko, jak dalece jest to bezpieczne i wykonalne, zewnętrznej granicy takiego przejścia 

lub toru, leżącej z jego prawej burty”. Stosowanie tej zasady zapewnia bezpieczne korzystanie z przejścia 

umożliwiając unikanie niebezpiecznych spotkań statków idących kursami przeciwnymi. 
10

 Obowiązek przestrzegania przepisów COLREG na akwenach portu Świnoujście wynika z § 3 ust. 1 

zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 6 sierpnia 2013 r. poz. 2932). 
11

 Według obowiązującego na statku rozkładu wacht w morzu i w porcie (shipboard working arrangements), 

zatwierdzonego przez kapitana i wywieszonego na mostku, na statku w morzu w godz. od 22:00 do 06:00 na 

mostku poza oficerem wachtowym powinien być również marynarz wachtowy. Komisja zauważa jednak, że 

zgodnie z Kodeksem STCW (Sekcja A-VIII/2 Część 4-1 punkt 14 Lookout) oficer może być jedynym 

obserwatorem na mostku tylko w ciągu dnia. To oznacza, że po zmroku (według terminologii używanej             

w konwencji STCW w czasie darkness hours) oprócz oficera wachtowego lub kapitana na mostku powinien być 

też marynarz, który będzie pełnił rolę obserwatora. Prawidłowa organizacja wachty, zgodna z postanowieniami 

punktu 18 z części 4-1 sekcji A-VIII/2 STCW, należy do kapitana statku.  
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lub sterować statkiem, a kapitan pełniący równocześnie funkcję oficera wachtowego miałby 

lepsze warunki do prowadzenia obserwacji i nawigacji. W przypadku holownika „Kuguar” na 

mostku przebywało więcej osób niż była potrzeba, ale zajęte były one prowadzeniem 

prywatnych rozmów, a nie obserwacją i nawigacją. Ich sprawność, konieczna do 

kontrolowania kursu i pozycji holownika oraz prowadzenia obserwacji, mogła być obniżona 

przez działanie spożytego przez nich alkoholu
12

, w następstwie czego zdolność do wykrycia 

ryzyka zderzenia mogła być osłabiona i negatywnie wpłynąć na właściwe działania w sytuacji 

bezpośredniego niebezpieczeństwa zderzenia. 

Pilot statku „Transforza” nie zwrócił uwagi na brak na mostku marynarza-obserwatora, 

pomimo pory nocnej. Nie doradził też kapitanowi statku, aby po minięciu statku „Omskiy-137” 

nie zmieniał kursu w lewo w taki sposób, że statek ściął zakręt i przeszedł na przeciwną 

stronę toru, oraz zbyt późno zdecydował się na wywołanie holownika „Kuguar” przez radio
13

. 

Oba statki podczas zgłaszania przez radio (UKF) do promów miejskich informacji             

o swoim przejściu, w odstępie 3 minut (o godz. 22:11 i 22:14) słyszały o idącym                    

w przeciwnym kierunku drugim statku, ale nie wzmogły obserwacji, nie skontrolowały 

pozycji własnej i drugiego statku, a także nie podjęły próby nawiązania łączności. W efekcie 

doszło do nadmiernego zbliżenia i zderzenia. 

Komisja w trakcie prowadzonego badania zwróciła także uwagę na okoliczność, która nie 

miała wpływu na zaistnienie wypadku, ale mogła przynieść negatywne skutki w przypadku 

gdyby kolizja miała inny przebieg lub zaistniała w innym miejscu. Chodzi o polecenie 

wydane przez dyspozytora przedsiębiorstwa armatorskiego szyprowi holownika i zgodę 

szypra na przyjęcie na holownik pasażera, będącego pilotem morskim, i przetransportowanie 

go holownikiem do portu w Świnoujściu. Szyper holownika zgodził się na transport pasażera, 

pomimo tego, że karta bezpieczeństwa holownika
14

 nie przewidywała pasażerów na burcie,    

                                                 
12

 Należy zauważyć, że zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281) osoba, która prowadzi statek morski lub wykonuje obowiązki w zakresie 

bezpieczeństwa statku w stanie nietrzeźwości, podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej 

dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

dla celów emerytalnych i rentowych. Takie brzmienie przepisu ustawy pozwala na ocenę zachowania i wpływ 

alkoholu na działania jedynie szypra holownika „Kuguar”, a nie innych członków załogi holownika (w dniu 

wypadku w Świnoujściu 16 lutego 2015 r. brzmienie tego przepisu było nieco inne i odnosiło się tylko do osoby 

prowadzącej statek, a więc do szypra holownika). 
13

 Komisja wskazuje, że podobne zaniechania zostały popełnione i pokazane w ogłoszonym przez Komisję        

w marcu 2016 r. (www.pkbwm.gov.pl) raporcie uproszczonym w sprawie kolizji statków „Fast Jef” i „Alora”   

w dniu 14 maja 2015 r. w kanale Świny. 
14

 Karta bezpieczeństwa nr 218/KB/SZC/14 wydana w dniu 30.05.2014 przez Dyrektora Urzędu Morskiego      

w Szczecinie. 



PKBWM                                                                                                                 Raport końcowy - WIM 07/15 

30 

 

a maksymalna określona w karcie liczba osób załogi na pokładzie oraz przewidywana liczba 

indywidualnych środków ratunkowych (pasów i kół) wynosiła 4. 

Po zderzeniu statku z holownikiem wszystkie osoby z holownika znalazły się w wodzie. 

Służby ratownicze zaangażowane w akcję udzielania pomocy wiedziały o 4 osobach na 

holowniku, gdyż taką liczbę szyper podał służbie VTS podczas przejścia Zalewem 

Szczecińskim przy I Bramie Torowej. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której             

w wyniku kolizji część załogi holownika tonie, ich ciała zostają podjęte z wody, a  pozostałe 

uratowane osoby nie są w stanie podać informacji o rzeczywistej liczbie osób na holowniku   

z powodu wyczerpania lub doznanych urazów i służby ratownicze kończą poszukiwania, po 

ustaleniu, że mają już wszystkich czterech członków załogi holownika. 

Komisja uznała za niedopuszczalną praktykę stosowaną przez armatora (jego dyspozytora) 

przyjmowania na burtę holownika dodatkowych osób bez umieszczenia ich na liście załogi 

lub pasażerów. Przewóz pilotów holownikami Komisja uważa za naturalną praktykę 

stosowaną w rejonach pilotowych, jest jednak zdania, że praktyka ta powinna być 

„zatwierdzona” przez administrację morską przez dokonanie odpowiednich zmian w kartach 

bezpieczeństwa jednostek wykorzystywanych do transportu pilotów, po zapewnieniu na nich 

niezbędnych dodatkowych środków ratunkowych. 

 

 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie 

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą 

przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących 

podmiotów. 

 

6.1. Armator statku „Transforza” 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu TransAtlantic 

Ship Management AB: 

1) zwrócenie uwagi kapitanom statków, aby przygotowywali i realizowali plany wacht   

w porcie i w morzu w taki sposób, aby zgodnie z wymaganiami konwencji STCW w 

godzinach nocnych (po zmroku), a nie tylko pomiędzy godz. 22:00 i 06:00, na mostku, 

poza oficerem wachtowym, pełnił służbę jako obserwator również marynarz wachtowy; 
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2) zwrócenie uwagi kapitanom i oficerom odpowiedzialnym za przygotowanie planu 

podróży statku, aby przy sporządzaniu planu podróży prowadzącej przez wąskie 

przejścia lub tory wodne uwzględniali krzywiznę toru lub przejścia przez dostatecznie 

częste zmiany kursów tak, aby zachować wymóg wynikający z prawidła 9 lit. a 

konwencji COLREG trzymania się zewnętrznej granicy wąskiego przejścia lub toru. 

  

6.2. Armator holownika „Kuguar” 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu Zakład 

Usług Żeglugowych Sp. z o.o. & Co. Sp. k.: 

1) dokonanie zmian w zakresie obowiązków określonych w stanowiskowej karcie pracy 

dyspozytora, do którego należy nadzór nad pracą załóg holowników, pozwalających 

dyspozytorowi na sprawdzenie w jakim stanie (nie tylko pod względem trzeźwości) są 

członkowie załogi, a w szczególności szyper holownika, przed rozpoczęciem przez 

nich wykonywania usługi holowania; 

2) podjęcie innych działań, w porozumieniu z przedsiębiorstwem JSG – FACH Sp. z o.o. 

odpowiedzialnym za zatrudnianie załóg holowników, w tym działań kontrolnych, 

które zapobiegłyby wnoszeniu na pokład holowników należących do armatora 

napojów alkoholowych oraz ich spożywania na burcie; 

3) prowadzenie systematycznych szkoleń i informowanie członków załóg holowników,  

a w szczególności ich szyprów, o konsekwencjach wykonywania obowiązków 

służbowych na holowniku po użyciu alkoholu, w tym przewidzianych w art. 87 § 1 

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –  Kodeks wykroczeń
15

, lub w stanie nietrzeźwości, 

przewidzianych w art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
16

 i art. 

108 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
17

 oraz  w art. 127 ust. 1 pkt 

7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim; 

4) zaniechanie praktyki przewożenia pasażerów na jednostkach nieprzystosowanych do 

tego celu. 

Ponadto Komisja poddaje pod rozwagę armatora wyposażenie należących do niego 

jednostek w transpondery systemu AIS. Wprowadzenie urządzeń AIS, w które przykładowo 

                                                 
15

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634, 1707. 
16

 Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 
17

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. 
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obowiązkowo wyposażone są mniejsze niż holowniki małe statki rybackie
18

, zwiększyłoby 

bezpieczeństwo żeglugi na akwenach o dużym natężeniu ruchu. Holowniki armatora mogłyby 

być wcześniej wykrywane i widoczne na odbiornikach AIS statków morskich, a sygnały AIS 

ze statków odbierane przez urządzenia AIS zamontowane na holownikach. 

 

6.3. Stacja Pilotowa Szczecin 

 

W związku ze stwierdzonymi przez Komisję i powtarzającymi się przypadkami ścinania 

zakrętów w kanale Świny przez statki prowadzone przez pilotów Stacji oraz zauważoną 

praktyką prowadzenia statków niezgodnie z wymaganiami konwencji COLREG Państwowa 

Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca: 

1) zwrócenie uwagi pilotom Stacji, aby doradzali kapitanom pilotowanych statków, 

których wielkość na to zezwala, żeglugę jak najbliżej zewnętrznej granicy toru, 

zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w prawidle 9 lit. a konwencji COLREG; 

2) zachęcenie pilotów Stacji do korzystania z pilotowych map elektronicznych                

z naniesionym profilem toru wodnego, w które piloci zostali zaopatrzeni przez spółkę 

Szczecin Pilot; 

3) zwrócenie uwagi pilotom Stacji na potrzebę częstszego komunikowania się ze 

statkami idącymi w kanale Świny z przeciwnego kierunku w przypadkach braku 

pewności co do zachowania statku lub konieczności uzgodnienia manewrów mijania. 

 

6.4. Administracja morska 

 

Podczas dokonywania analizy przepisów dotyczących limitów alkoholu (dopuszczalnej 

zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu) obowiązujących w prawie 

polskim Komisja zauważyła, że w art. 127 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.         

o bezpieczeństwie morskim przewidziany został przepis o karze pieniężnej, który ustanowił 

taką karę za prowadzenie statku morskiego lub wykonywanie obowiązków w zakresie 

bezpieczeństwa statku, jego ochrony lub zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska 

morskiego, w stanie nietrzeźwości. 

Przepis o karze pieniężnej powinien odnosić się do nakazu lub zakazu wyrażonego w 

przepisie materialnym. Kara przewidziana w ustawie powinna odnosić się do naruszenia 

                                                 
18

 Od dnia 31 maja 2014 r. statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 15 metrów mają 

obowiązek posiadać i zapewnić funkcjonowanie systemu automatycznej identyfikacji (artykuł 10 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu 

zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa). 
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nakazu lub zakazu wyraźnie sformułowanego wcześniej w przepisach ustawy (albo w 

postanowieniach obowiązującej konwencji). Takiego przepisu – nakazującego określone 

zachowanie lub zakazującego określonego zachowania – w ustawie brakuje. W ustawie o 

bezpieczeństwie morskim nie przewidziano limitów alkoholu, do których przestrzegania 

obowiązani są członkowie załóg statków morskich, ani nie przewidziano zakazu 

wykonywania określonych czynności służbowych w stanie nietrzeźwości, ale przewidziano 

kary za wykonywanie tych czynności w takim stanie. Takie rozwiązanie nie jest zgodne z 

zasadami techniki prawodawczej. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich poddaje pod rozwagę ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej uzupełnienie przepisów ustawy o bezpieczeństwie 

morskim o przepis materialny, który albo odeśle do postanowień konwencji STCW 

ustalających limity alkoholu obowiązujące członków załóg statków morskich podczas 

wykonywania czynności służbowych na statkach, albo wprowadzi zakaz wykonywania tych 

czynności w stanie nietrzeźwości.  

 

 

7. Spis rysunków 

 

Rysunek nr 1. Komunikat i pozycja (T1): „Transforza” po minięciu statku „Omskiy-137” ... 16 

Rysunek nr 2. Komunikat i pozycja (T2): przecięcie osi toru przez statek „Transforza” ........ 17 

Rysunek nr 3. Komunikat i pozycja (T3): meldowany skręt „Transforzy” w lewo ................. 17 

Rysunek nr 4. Komunikat i pozycja (T4): żegluga „Transforzy” po wschodniej stronie toru . 18 

Rysunek nr 5. Komunikat i pozycja (T5): położenie „Transforzy” w kilka sekund po kolizji 18 

Rysunek nr 6. Komunikat i pozycja (T6): „Transforza” podczas obrotu w prawo po kolizji . 19 

Rysunek nr 7. Pozycja kolizji statku „Transforza” z holownikiem „Kuguar” ......................... 20 

Rysunek nr 8. Planowana trasa statku „Transforza” na mapie elektronicznej (linia niebieska). 27 

Rysunek nr 9. Przebieg planowanej trasy statku „Transforza” w pobliżu miejsca zderzenia . 27 

 

 

8. Spis zdjęć 

 

Zdjęcie nr 1. Statek „Transforza” ............................................................................................... 5 

Zdjęcie nr 2. Holownik „Kuguar” .............................................................................................. 6 

Zdjęcie nr 3. Wystający z wody maszt zatopionego holownika „Kuguar” ................................ 8 

Zdjęcie nr 4. Wydobywający się na powierzchnię wody olej z wraku „Kuguara” .................... 9 
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Zdjęcie nr 5. Uszkodzenia burty holownika „Kuguar” ............................................................ 11 

Zdjęcie nr 6. Dziób statku „Transforza” .................................................................................. 11 

Zdjęcie nr 7. Miejsce zatonięcia „Kuguara” po przeprowadzonym badaniu sonarowym dna. 12 

Zdjęcie nr 8. Dane statyczne i związane z podróżą dla statku „Transforza” ........................... 14 

Zdjęcie nr 9. Dane dynamiczne zawarte w komunikacie AIS nadanym przez statek 

„Transforza” – wybór z sekwencji krytycznej dla pozycji (T3) .............................................. 21 

Zdjęcie nr 10. Plan podróży statku „Transforza” z zaznaczonym odcinkiem (WP 28-30) ..... 25 

Zdjęcie nr 11. Mapa BA 2686 z mostka „Transforzy” z wykreślonymi przez załogę kursami,  

z trzema planowanymi punktami zwrotu 28, 29 i 30 ............................................................... 26 

 

 

9. Spis tabel 

 

Tabela 1. Dane statyczne zawarte w komunikacie AIS ........................................................... 13 

Tabela 2. Interwały czasowe, w których statki powinny transmitować dane AIS ................... 15 

Tabela 3. Dane zawarte w komunikatach sekwencji krytycznej .............................................. 20 

Tabela 4. Rejestr zapisów AIS przedstawionych przez armatora i uzyskanych                   

przez Komisję ........................................................................................................................... 22 

 

 

10. Wykaz stosowanych terminów i skrótów 

 

AIS (Automatic Identification System) – system automatycznej identyfikacji 

COLREG (collision regulations) – przepisy dotyczące zapobiegania zderzeniom na morzu 

LT (Local Time) – czas miejscowy 

MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świnoujściu 

MPCK – Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne 

PNG (Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych 

S-VDR (Simplified Voyage Data Recorder) – uproszczony rejestrator danych z  podróży  

UTC (United Time Coordinated) – uniwersalny czas koordynowany 

VDR (Voyage Data Recorder) –  rejestrator danych  z podróży 

w – węzeł (prędkość) 

WP (way point) – punkt zwrotu 
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11. Źródła informacji 

 

Powiadomienie o wypadku 

Dokumenty statków „Transforza” i „Kuguar” 

Materiały z wysłuchania świadków  

Rejestr ruchu statków z VTS Szczecin 

Ekspertyza wykonana przez P. Carlsona  

Ekspertyza sporządzona przez NavSim Polska Sp. z o.o. 

 

12. 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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Załącznik 1 

 

Ilustracja danych AIS 

Wybrany fragment strumienia danych NMEA od godz. 22:17:10 do godz. 22:18:10 w dniu 16 

lutego 2016 r. odebrany przez stację nasłuchową AIS Navsim w Świnoujściu, użyty przez 

Komisję do zbadania ruchu statku „Transforza”. W strumieniu wydzielone zostały i 

oznaczone skrótami (T1) do (T6) sentencje, do których odniesiono się w części 4.1.1 raportu. 

 

------------------------------  LT 22:17:10 (T1)  -------------------------- 
!AIVDM,1,1,,A,13Q;8Ah01C11C6PNn9e8tW:B00Ro,0*1A 
---------------------------------------------------------------------------------- 
!AIVDM,1,1,,B,4@2OV41ut`EA912gUJNpo0A000S:,0*21 
!AIVDM,1,1,,B,14aFID002:Q1?6<NqFhnPm<DJ6a4,0*44 
!AIVDM,1,1,,B,13pr=V0P0011CKnNn<wP0?vD0D0V,0*5C 
!AIVDM,1,1,,A,10:w3:0P00Q1AFhNmgUP0?vFRD0S,0*07 
!AIVDM,1,1,,B,13pr=`RP1111FadNo;@4;gvF06a4,0*68 
!AIVDM,1,1,,A,14SK04001vQ1H;PNqh;2<1nL0<0g,0*11 
!AIVDM,1,1,,A,14`VGp0000Q1A3:NmrHISiFJ0H87,0*1B 
!AIVDM,1,1,,B,402OFL1ut`EA=11IP@NnVGi00D0u,0*3F 
!AIVDM,1,1,,A,144ahK0uAQQ1CgnNn:IR5A`H288@,0*05 
!AIVDM,2,1,5,A,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*13 
!AIVDM,2,2,5,A,A@000000008,2*28 
!AIVDM,1,1,,A,13psL9P000Q1CMFNn<qKRGR@088Q,0*5A 
!AIVDM,1,1,,B,13pr=SPP0011CQHNn=>00?vL00SU,0*31 
!AIVDM,1,1,,A,14aFID0029Q1?90NqEpnPE<PJ0SB,0*22 
!AIVDM,1,1,,B,D02OFL25lNfp00O6EsDw6D0,2*29 
!AIVDM,1,1,,B,13prCJP00011Ij`NkpN85W<P2@9Q,0*38 
!AIVDM,1,1,,A,13q5DOwP00Q1Lk2NkUiFEwvRR6a4,0*41 
!AIVDM,2,1,6,B,53q6d201Tjcu=4hR221`EE>2222222222222220l0pE264`@09mA@jiDSECQ,0*2F 
!AIVDM,2,2,6,B,1H888888880,2*58 
!AIVDM,1,1,,B,13prGDP00111C<<Nn481=A6V06a4,0*56 
!AIVDM,2,1,7,B,54aIsp01o?Cp?IAWT00ntJ1L5LDh0000000000151jF>>4`C0?lmjKFDm0A;,0*11 
!AIVDM,2,2,7,B,DmjCP000000,2*40 
!AIVDM,1,1,,A,13bfAj001J11JR6Nkn8dS9v`28;G,0*43 
!AIVDM,1,1,,A,4@2OV41ut`EAC12gUJNpo0A00D0p,0*05 
!AIVDM,1,1,,B,10:w3:0P00Q1AFvNmgUP0?vbRH<V,0*3B 
!AIVDM,1,1,,A,13pr=`RP0r11FjLNo;3T6gvb0@=E,0*6B 
!AIVDM,1,1,,B,14aFID002:Q1?;fNqE0nQm<dJ<0g,0*61 
!AIVDM,1,1,,B,144ahK0w1RQ1Cr>Nn:uB41`b2D0c,0*12 
!AIVDM,1,1,,B,14SK04001vQ1HK8Nqhu2>Qnh0<0g,0*02 
!AIVDM,1,1,,A,402OFL1ut`EAG11IP>NnVGi00<0u,0*40 
!AIVDM,2,1,8,B,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*1D 
!AIVDM,2,2,8,B,A@000000000,2*2E 
!AIVDM,1,1,,A,14`VGp0001Q1A3<NmrGqSiFf06a4,0*23 
!AIVDM,1,1,,B,14`VGp0001Q1A3<NmrGqSiFf06a4,0*20 
!AIVDM,1,1,,B,35?q@>1003Q1DNDNscvawTTl0Du:,0*56 
!AIVDM,1,1,,B,13psL9P000Q1CMFNn<qQ07Rh0@?M,0*1A 
!AIVDM,2,1,9,A,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*1F 
!AIVDM,2,2,9,A,A@000000008,2*24 
!AIVDM,1,1,,A,13prGDP00011C<<Nn48AoQ8p00S>,0*70 
!AIVDM,1,1,,A,14aFID0029Q1?>8NqDBFP5<nJ<0h,0*3D 
-------------------------------  LT 22:17:29 (T2)  ------------------------- 
!AIVDM,1,1,,A,13Q;8Ah01C11BnpNn898r72p08A4,0*22 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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!AIVDM,1,1,,B,13q5DOwP00Q1Lk2NkUiFEwvpR6a4,0*60 
!AIVDM,1,1,,B,13bfAj001J11JJ0NknpLRavt26a4,0*54 
!AIVDM,1,1,,B,4@2OV41ut`EAM12gUJNpo0A006a4,0*6F 
!AIVDM,1,1,,A,10:w3:0P00Q1AG0NmgU00?vvR<0S,0*76 
!AIVDM,1,1,,A,D02OFL154g6DmLg6D0,4*00 
!AIVDM,1,1,,B,D@2OV41K`Nfq6DO6D0,4*06 
!AIVDM,1,1,,B,13pr=V0P0011CKpNn<wP0?vt0<0S,0*0F 
!AIVDM,1,1,,B,13pr=`RP0c11FpdNo:t46gvv06a4,0*22 
!AIVDM,1,1,,A,34SK04001vQ1HbhNqig2>Qo205hk,0*6F 
!AIVDM,1,1,,A,14`VGp0000Q1A3>NmrG9SiG00D0W,0*7F 
!AIVDM,1,1,,B,14`VGp0000Q1A3>NmrG9SiG00D0W,0*7C 
-----------------------------   UTC 21:17:33   ---------------------------- 
!AIVDM,1,1,,B,402OFL1ut`EAQ11IP>NnVGQ00<0v,0*6E 
--------------------------------------------------------------------------------- 
!AIVDM,1,1,,A,144ahK0uARQ1D72Nn;aR4Qa02@D6,0*3E 
!AIVDM,1,1,,A,34aIsp500011B;lNn298TAO00000,0*63 
!AIVDM,1,1,,A,13psL9P001Q1CMHNn<qQHoRt00Sb,0*19 
!AIVDM,1,1,,B,14aFID0029Q1?AFNqCAFPU=4J@Cp,0*17 
!AIVDM,1,1,,B,13pr=SPP0011CQ4Nn=@P0?w60@EK,0*50 
!AIVDM,1,1,,B,13prCJP00011Ij`NkpP`5W=:2<0R,0*63 
!AIVDM,1,1,,A,13q5DOwP00Q1Lk2NkUiFEww:RHFG,0*02 
!AIVDM,1,1,,B,13prGDP00011C<>Nn48@B17>08FP,0*0F 
!AIVDM,1,1,,A,13bfAj001J11JBjNkoS<Sr1>20Sj,0*22 
!AIVDM,2,1,0,B,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*15 
!AIVDM,2,2,0,B,A@000000000,2*26 
-------------------------------  LT 22:17:40 (T3)  ------------------------- 
!AIVDM,1,1,,B,13Q;8AhPAD11BePNn7h8jVw<0HG?,0*4E 
---------------------------------------------------------------------------------- 
!AIVDM,1,1,,B,13P7AP@01V113RfNuAbLq:G<0pGK,0*69 
!AIVDM,2,1,1,B,539b5d400000@lp>220pu=@4N37222222222220Q1AB>>7=V05lmjCSmDjPj,0*71 
!AIVDM,2,2,1,B,AH888888880,2*2F 
!AIVDM,1,1,,A,4@2OV41ut`EAW12gUJNpo0A00HGh,0*72 
!AIVDM,1,1,,A,14aFID0029Q1?D8NqBInPm=@J@GB,0*34 
!AIVDM,1,1,,B,10:w3:0P00Q1AG0NmgUP0?wBRL0S,0*50 
!AIVDM,1,1,,A,13pr=`RP0Q11FuHNo:j4EgwB08HV,0*27 
!AIVDM,1,1,,A,13pr=V0P0011CKpNn<wP0?wD00Rg,0*67 
!AIVDM,1,1,,A,14`VGp0000Q1A3<NmrF9SiGB0HI6,0*1A 
!AIVDM,1,1,,B,14`VGp0000Q1A3<NmrF9SiGB0HI6,0*19 
!AIVDM,2,1,2,A,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*14 
!AIVDM,2,2,2,A,A@000000008,2*2F 
!AIVDM,1,1,,B,14SK04001vQ1HrHNqjQ2>QoJ06a4,0*46 
!AIVDM,1,1,,B,144ahK041SQ1DBPNn<C23AaD2<0c,0*61 
!AIVDM,1,1,,B,13psL9P001Q1CMJNn<qQGoS<0<0Q,0*02 
!AIVDM,1,1,,A,D@2OV40P@Nfq6DO6D0,4*3F 
!AIVDM,1,1,,B,D02OFL0Ppg6DA@g6D0,4*03 
!AIVDM,1,1,,A,13pr=SPP0011CQ4Nn=C00?wJ08KL,0*3D 
!AIVDM,1,1,,B,14aFID0029Q1?FrNqARFPU=LJ0S2,0*6F 
!AIVDM,1,1,,A,13prGDP00011C<>Nn48Lqi7P0L0W,0*00 
!AIVDM,2,1,3,A,53qHhB400001<q8622105<5B222222222222220k2@C534JUN74mjCSmBThj,0*5E 
!AIVDM,2,2,3,A,AH888888880,2*2E 
!AIVDM,1,1,,A,13P7AP@01V113LTNuBKLoJIN0d0E,0*13 
!AIVDM,1,1,,A,13prCJP00011Ij`NkpP`5W=N2<0R,0*14 
!AIVDM,1,1,,B,13q5DOwP00Q1Lk2NkUiFEwwPR<0V,0*78 
!AIVDM,1,1,,B,13bfAj001J11J9nNkpHdTr1T2HM2,0*51 
!AIVDM,1,1,,B,4@2OV41ut`EAi12gUJNpo0A00<0h,0*4C 
-------------------------------  LT 22:17:51 (T4)  ------------------------- 
!AIVDM,1,1,,A,13Q;8Ah01D11BT8Nn6v8V75R0L0W,0*71 
---------------------------------------------------------------------------------- 
!AIVDM,1,1,,A,10:w3:0P00Q1AFtNmgW@0?wVRHN8,0*01 
!AIVDM,1,1,,A,14aFID0028Q1?I:Nq@l6Q5=VJ<0`,0*23 
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!AIVDM,1,1,,B,13pr=V0P0011CKrNn<wP0?wV0@Nk,0*14 
!AIVDM,1,1,,B,13pr=`RP0G11G0PNo:`4pgw`00SD,0*72 
!AIVDM,1,1,,A,144ahK01ASQ1DLtNn<pj3iaV28O>,0*4A 
!AIVDM,1,1,,B,402OFL1ut`EAm11IP@NnVGi00<0w,0*15 
!AIVDM,1,1,,A,14SK04001vQ1I:0NqkC2<1of06a4,0*29 
!AIVDM,1,1,,A,14`VGp0001Q1A34NmrEaSiGb0<0W,0*04 
!AIVDM,1,1,,B,14`VGp0001Q1A34NmrEaSiGb0<0W,0*07 
!AIVDM,1,1,,A,13psL9P000Q1CMNNn<r=eoOd0<0J,0*16 
!AIVDM,2,1,4,B,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*11 
!AIVDM,2,2,4,B,A@000000000,2*22 
!AIVDM,2,1,5,A,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*13 
!AIVDM,2,2,5,A,A@000000008,2*28 
!AIVDM,1,1,,B,13prGDP00011C<>Nn48cHA7l06a4,0*49 
!AIVDM,1,1,,B,13prCJP00011Ij`NkpP`5W=j2<0R,0*33 
!AIVDM,1,1,,B,14aFID0028Q1?KvNq?tVPE=jJ0SI,0*62 
-------------------------------  LT 22:17:59 (T5)  ------------------------- 
!AIVDM,1,1,,B,13Q;8AhOiC11BMpNn6<8G7Il06a4,0*52 
---------------------------------------------------------------------------------- 
!AIVDM,1,1,,A,13bfAj001J11J1dNkq9LTr202L0f,0*42 
!AIVDM,1,1,,B,10:w3:0P00Q1AFrNmg`h0?v0R802,0*78 
!AIVDM,1,1,,B,13P7AP@01V113C>NuCSLobIl0`05,0*12 
!AIVDM,1,1,,A,4@2OV41ut`EAs12gUJNpo0A00@0D,0*05 
!AIVDM,1,1,,A,13pr=V0P0011CKrNn<wP0?v000S`,0*16 
!AIVDM,1,1,,A,D02OFL05tNfp00O6DlDw6D0,2*2E 
!AIVDM,1,1,,B,D@2OV40EDNfp00O6D0,4*5E 
!AIVDM,1,1,,B,339b5d5000Q1@5JNmSdH34N22Dib,0*2F 
!AIVDM,1,1,,B,14SK04001wQ1IFPNqkd2<1n60D0g,0*31 
!AIVDM,1,1,,A,14`VGp0001Q1A2tNmrEaSiF200Sk,0*47 
!AIVDM,1,1,,B,14`VGp0001Q1A2tNmrEaSiF200Sk,0*44 
!AIVDM,1,1,,A,13pr=`RP0A11G24No:N5N?v40@1u,0*2E 
!AIVDM,1,1,,A,14aFID0028Q1?NdNq?56QU<6J81u,0*4D 
!AIVDM,1,1,,B,13psL9P000Q1CMPNn<r6hGP2082d,0*44 
!AIVDM,1,1,,A,E>j`;dSVV<W<h@@@@@@@@@@@@@@@PcJi?KJi020@@@uP00,4*30 
!AIVDM,1,1,,B,33prC@UP00Q1GHDNlFP3TU@80000,0*74 
!AIVDM,1,1,,B,33pr@k5Oh111AL@Nn9D=0`H<0lg:,0*27 
!AIVDM,1,1,,A,13prGDP00111C<<Nn489EA4@084K,0*15 
!AIVDM,1,1,,B,13q5DOwP00Q1Lk2NkUiFEwv@R<0V,0*69 
!AIVDM,1,1,,B,13bfAj0OiJ11IqdNkqs<Ur4D285<,0*47 
!AIVDM,2,1,6,B,58Hsn8T00003UKW;;N05=J10TtpDE8000000000Q00000tW8094mjCSmBThj,0*13 
!AIVDM,2,2,6,B,A@000000000,2*20 
----------------------------- LT 22:18:10 (T6)  ---------------------------- 
!AIVDM,1,1,,A,33Q;8AhOhw11BG`Nn5k8SWlB013A,0*77 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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Załącznik 2 

Ilustracja danych kalibracyjnych 

 

 


