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- By³y to m.in. dokumenty otrzyma-
ne przez nas od armatora jednostki,
a w�ród nich raport brytyjskiego Urzêdu
Meteorologii Met Office, z którego wyni-
ka, i¿ w chwili z³amania masztów, pory-
wy wiatru by³y silniejsze ni¿ to wynika³o
z naszych poprzednich informacji - t³uma-
czy rzecznik PZU, Micha³ Witkowski. -
Poza tym zdobyli�my dzienniki pok³ado-
we innych jednostek, które by³y w po-
bli¿u miejsca zdarzenia, z których wyni-
ka, i¿ warunki na morzu by³y ciê¿sze ni¿
s¹dzili�my wcze�niej.

Jak podkre�la rzecznik, nowe informa-
cje nie przes¹dza³y w sposób bezwzglêd-
ny o odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela
za szkodê, jednak poszerza³y wiedzê
o okoliczno�ciach wypadku.

- W¹tpliwo�ci na tle odpowiedzialno-
�ci ubezpieczeniowej PZU postanowili�my
rozstrzygn¹æ na korzy�æ ubezpieczonego,
zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi
w praktyce likwidacji szkód ubezpieczenio-
wych - mówi rzecznik. - Od pocz¹tku de-
klarowali�my, ¿e pojawienie siê nowych
faktów mo¿e spowodowaæ zmianê pier-
wotnie podjêtej decyzji. I tak te¿ siê sta³o.
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Dosyæ nieoczekiwanie
PZU zmieni³o decyzjê

na temat odszkodowania
w sprawie ¿aglowca

Fryderyk Chopin. Jak
t³umaczy³ przedstawiciel
towarzystwa, powodem

by³o �ujawnienie nowych
okoliczno�ci zwi¹zanych

z wypadkiem�. Jakich?

Chopin
uratowany

PZU jednak zap³aci

Remont Chopina w Falmouth.
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Zmiana w sprawie wyp³aty odszkodo-
wania zosta³a zakomunikowana na kon-
ferencji prasowej, która odby³a siê 17 lu-
tego w Warszawie. Wziêli w niej udzia³
przedstawiciele towarzystwa oraz arma-
tora jednostki, Europejskiej Wy¿szej Szko-
³y Prawa i Administracji. Obie strony od
kilku miesiêcy, czyli od czasu, gdy PZU
odmówi³o wyp³aty odszkodowania, po-
zostawa³y w konflikcie.

Po³amany w sztormie

Przypomnijmy, 29 pa�dziernika Fry-
deryk Chopin, którym p³ynê³o 36 gim-
nazjalistów, uczestników Szko³y Pod
¯aglami, 160 km od Wysp Brytyjskich,
na Oceanie Atlantyckim znalaz³ siê w cen-
trum szalej¹cego sztormu. Podczas wichu-
ry dochodz¹cej do 9 stopni w skali Beau-
forta z³ama³y siê oba maszty jednostki.
Chopinowi pospieszy³y na pomoc trzy
statki znajduj¹ce siê w pobli¿u, jeden
z nich wzi¹³ go na hol. ̄ aglowiec po trzech
dniach doholowany zosta³ do portu Fal-
mouth w Kornwalii.

Miesi¹c pó�niej PZU odmówi³o wy-
p³aty odszkodowania. Posz³o o to, ¿e
warunki pogodowe w chwili zdarzenia nie
by³y, wed³ug danych towarzystwa, nad-
zwyczajne, a w³a�nie w takim wypadku
ubezpieczenie siê nale¿y. Chodzi³o o u¿y-
te w umowie ubezpieczeniowej sformu-
³owanie �heavy weather�, czyli �nadzwy-
czajne warunki pogodowe na danym
akwenie, o danej porze roku, których
wykwalifikowany ¿eglarz, marynarz nie
jest w stanie przewidzieæ�. Wed³ug da-
nych uzyskanych przez PZU pogoda pa-
nuj¹ca w czasie uszkodzenia ¿aglowca,
nie wyczerpywa³a definicji owego sfor-
mu³owania - warunki na morzu nie by³y
³atwe, ale na pewno nie mo¿na ich na-
zwaæ ekstremalnie sztormowymi - mówili
przedstawiciele towarzystwa. ¯eglarze,
w tym szef Szko³y Pod ̄ aglami, kapitan

Krzysztof Baranowski, za �heavy weather�
uwa¿ali po prostu warunki sztormowe. Co
wiêcej, 7 grudnia ubieg³ego roku, Fryde-
ryk Chopin zosta³ aresztowany jako po-
rêczenie, z powodu roszczeñ kapitana
jednostki holuj¹cej. Pod koniec grudnia
EWSPiA wyda³o o�wiadczenie, ¿e na re-
mont jednostki przeznaczy pieni¹dze
z w³asnego bud¿etu. Jednocze�nie wys³a-
³o kolejne pismo do ubezpieczyciela
o ponowne rozpatrzenie wniosku o wy-
p³atê odszkodowania. Znalaz³y siê nowe
fakty i dowody �wiadcz¹ce na korzy�æ ar-
matora.

- Na nasz wniosek brytyjski Urz¹d
Meteorologiczny sporz¹dzi³ specjalny ra-
port, który dowodzi, ¿e w dniu wypadku
prêdko�æ wiatru w okolicach Falmouth
wynosi³a ok. 60 wêz³ów, czyli 11 stopni
w skali Beauforta - t³umaczy³a Ma³gorza-
ta Wirtek z EWSPiA. - PZU twierdzi³o, ¿e
si³a wiatru wynosi³a wtedy tylko 8 stop-
ni, wiêc nie by³ to sztorm, ale opierali siê
na danych z okolic Londynu (czyli kilka-
dziesi¹t kilometrów dalej od miejsca zda-
rzenia � red.) - doda³a Wirtek.

- Przyznajê, pierwotna decyzja ubez-
pieczyciela wywo³a³a wiele emocji -
mówi³ Dariusz Czajka, kanclerz EWSPiA.
- Ostatecznie sprawa rozstrzygnê³a siê dla
nas pomy�lnie, a ubezpieczyciel dotrzy-
ma³ s³owa, ¿e nowe okoliczno�ci zdarze-
nia mog¹ przyczyniæ siê do zmiany de-
cyzji. PZU skonkretyzowa³ przes³anki
swojej odpowiedzialno�ci, dlatego te¿
postanowili�my, ¿e w dalszym ci¹gu bê-
dziemy ubezpieczaæ ¿aglowiec w PZU.

Maszty
prawie odbudowane

PZU wyp³aci kwotê, która pokryje
koszt remontu oraz zap³atê za holowa-
nie. ¯adna ze stron nie chce ujawniæ jej
wysoko�ci. Remont armator ocenia na
oko³o 260 tysiêcy funtów, holowanie na
70 tysiêcy funtów.

- Dla nas to bardzo dobra wiadomo�æ,
nape³ni³a nas wielkim optymizmem -
mówi³ dla portalu eLondyn, kapitan Cho-
pina Ziemowit Barañski. - Generalnie nic
jednak dla nas, tu na pok³adzie, siê nie
zmienia. Dalej mamy du¿o pracy zwi¹za-
nej z remontem, który planujemy zakoñ-
czyæ na pocz¹tku kwietnia.

Wiadomo, ¿e Chopin nie pop³ynie
przed latem na Karaiby, a jedynie zrobi
ma³¹ pêtlê po Atlantyku, razem z dzieæmi,
które musia³y wcze�niej opu�ciæ statek.

- Szkoda, ¿e tak pó�no - skomento-
wa³ decyzjê PZU na swoim blogu kapi-
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tan Baranowski. - Armator straci³ kontrak-
ty, dzieci nadziejê na rejs atlantycki,
a wszyscy du¿o zdrowia, szczególnie ka-
pitan przejmuj¹cy siê losem ¿aglowca.
Prócz niewielkiej satysfakcji, ¿e racja by³a
po naszej stronie (uwzglêdniono sytuacjê
pogodow¹), moja Fundacja musi zaczy-
naæ wszystko od pocz¹tku - zabiegaæ o fi-
nansowanie kolejnego rejsu, namawiaæ
kolejnych wolontariuszy, przekonywaæ,
¿e wychowanie morskie potrzebne jest
polskiemu spo³eczeñstwu.

Baranowski opisuje te¿ prace przy
jednostce w stoczni w Falmouth, sk¹d
wróci³ w po³owie lutego: �Maszty Chopi-
na ju¿ prawie odbudowane - grot skoñ-
czony, przy foku zosta³o ju¿ niewiele
prac. Teraz zabieraj¹ siê do bukszprytu
i nad dziobem powstaje dziwna konstruk-
cja-rusztowanie, która umo¿liwi pracê
na miejscu. Przedstawiciel Polskiego
Rejestru Statków czuwa, ¿eby wszystko
by³o zgodne z formalnymi wymagania-
mi. Reje s¹ w komplecie, mimo obaw, ¿e
w czasie awarii jedna czy dwie siê uto-
pi³y; te które by³y uszkodzone ju¿ s¹
naprawione i czekaj¹ na pomalowanie.
(...) ¯aglownia Sail Service (Tadeusz
Wójtownicz) dotrzyma³a s³owa - wszyst-
kie ¿agle naprawione, a które by³y kom-
pletnie zniszczone zosta³y uszyte od
nowa - wszystko za darmo! Specjalny
transport organizowany przez Fundacjê
dowióz³ te¿ liny do obs³ugi rei i ¿agli�.

Czes³aw Romanowski
Zdjêcia: Facebook/sts Fryderyk Chopin

PZU przyzna³o, ¿e maszty
Fryderyka po³ama³y siê w sztormie.

Remont powinien siê zakoñczyæ
na pocz¹tku kwietnia.


