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Badanie wypadku upadku pilota na pokład pchacza Nosorożec G-01 w wyniku 

zerwania sztormtrapu zamocowanego na  m/v San Diego prowadzone było na 

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

Morskich (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1374.) 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 

Pl. Stefana Batorego 4,  70-207 Szczecin 
tel. +48 91 44 03 286, tel. kom. +48 664 987 987 
e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 
www.pkbwm.gov.pl 
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1. Fakty 

W dniu 19 stycznia 2019 r do stojącego w dryfie na Zatoce Gdańskiej statku „San Diego” 

w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej, podpłynął pchacz „Nosorożec G-01” z pilotem na pokładzie. 

Po podejściu pchacza o godz. 10:051 do lewej burty statku i po postawieniu nogi na pierwszym 

stopniu sztormtrapu przez wchodzącego na statek pilota, nastąpiło jego zerwanie. Pilot spadł 

na pokład pchacza z niewielkiej wysokości, a zerwany sztormtrap spadł na niego. Pilot nie 

doznał żadnych poważnych obrażeń, oprócz zgłoszonej bolesności stawu skokowego jednej z 

nóg. 

2. Informacje ogólne 

2.1. Dane statków 

2.1.1. m/v „San Diego” 

Nazwa statku:      m/v „San Diego” 

Bandera:      polska 

Właściciel:      Żegluga Gdańska Sp. z o.o. 

Armator:      Żegluga Gdańska Sp. z o.o. 

Instytucja klasyfikacyjna:    DNV GL 

Typ statku:      drobnicowiec 

Sygnał rozpoznawczy:    SNNE 

Nr identyfikacyjny IMO:    9006954 

Pojemność brutto (GT):    1960 

Rok budowy:      1993 

Moc maszyn:      749 kW 

Długość całkowita:     84.92 m  

Szerokość:      12.50 m 

Materiał z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Minimalna obsada załogowa:    6 

                                                 
1 Wszystkie czasy podane w raporcie są w czasie lokalnym (LT) 
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2.1.2. pchacz „Nosorożec G-01” 

Nazwa statku:      pchacz „Nosorożec G-01” 

Bandera:      polska 

Właściciel:      Żegluga HTŚ Sp. z o.o.  

Armator:      Żegluga HTŚ Sp. z o.o. 

Instytucja klasyfikacyjna:    Polski Rejestr Statków 

Sygnał rozpoznawczy:    SPG 2164 

Pojemność brutto (GT):    125.90 

Rok budowy:      1970 

Moc maszyn:      880 kW 

Długość całkowita:     20.74 m  

Szerokość:      8.57 m 

Materiał z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

2.2. Informacje o podróży statków 

2.2.1. m/v „San Diego” 

Porty zawinięcia w czasie podroży:   Gdynia 

Port przeznaczenia:     Gdańsk 

Rodzaj żeglugi:     międzynarodowa 

Informacja o ładunku (ilość, rodzaj):   balast 

Informacja o załodze (liczba, narodowość):  7 Polaków 

Informacja o pasażerach (liczba, narodowość): brak 

2.2.2. pchacz „Nosorożec G-01” 

Rodzaj żeglugi:  wody portowe w Gdańsku, usługi 

holownicze  

Informacja o załodze (liczba, narodowość): 4 Polaków 

Informacja o pasażerach (liczba, narodowość): brak 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku:     wypadek morski 

Data i czas zdarzenia:     19.01.2019 r godz. 10:05   

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Zatoka Gdańska, rejon ujścia Wisły 

Śmiałej 
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Charakter akwenu:      morskie wody przybrzeżne 

Pogoda w trakcie zdarzenia:    brak falowania, kierunek wiatru SW - 1 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: manewry wejściowe do portu w Gdańsku 

Miejsce wypadku na statku:    sztormtrap, lewa burta statku 

Skutki wypadku :  upadek pilot na pokład pchacza 

„Nosorożec G-01”, skręcenie stopy w 

kostce. 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

W związku ze zdarzeniem nie prowadzono działań ratowniczych. 

3. Opis okoliczności wypadku  

W dniu 19 stycznia 2019 r. Stacja Pilotów w Gdańsku otrzymała zlecenie wyprowadzenia 

statku m/v „Kopersand” zacumowanego w Bazie remontowej należącej do Żeglugi Gdańskiej  

w Gdańskich Stogach na Zatokę Gdańską, a następnie wprowadzenie w to miejsce czekającego 

na redzie statku m/v „San Diego”. Oba statki należały do tego samego armatora. 

Baza remontowa Żeglugi Gdańskiej znajduje się w pobliżu mostu Majora Henryka 

Sucharskiego na Martwej Wiśle. Most Siennicki znajdujący się również na Martwej Wiśle 

bliżej ujścia, uniemożliwia ruch tej wielkości statków i dopłynięcie do ujścia Wisły Martwej  

i wyjścia głównego z portu Gdańsk. Z tego względu statki można wprowadzić na Zatokę 

Gdańską jedynie przez ujście Wisły Śmiałej. 
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Rys. 1 – Wycinek mapy z zaznaczonym położeniem Bazy remontowej Żeglugi Gdańskiej  

Sp. z o.o., Mostu Siennickiego oraz ujść Martwej Wisły i Wisły Śmiałej. 

 

Stacja Pilotowa w Gdańsku dysponuje dwoma szybkimi jednostkami pilotowymi i jedną 

wolniejszą. W tym dniu jedna z szybkich jednostek pilotowych była uszkodzona, a druga nie 

była w pełni sprawna. Ze względu na znaczną odległość od bazy pilotowej w Gdańsku do 

podejścia do Wisły Śmiałej, gdzie pilot miał przejść z jednego statku na drugi, na prośbę Stacji 

Pilotów, Kapitan portu Gdańsk wyraził zgodę na wykorzystanie pchacza „Nosorożec G-01” do 

przetransportowania pilota pomiędzy jednostkami. 

Pchacz „Nosorożec G-01” stacjonuje na co dzień w Bazie remontowej Żeglugi Gdańskiej. 

W związku z tak przyjętym rozwiązaniem, pilot dojechał do Bazy remontowej  Żeglugi 

Gdańskiej na Gdańskich Stogach samochodem. Po wyprowadzeniu statku m/v „Kopersand”  na 

Zatokę Gdańską pilot zszedł na pchacz „Nosorożec G-01”. Pchacz z pilotem na pokładzie 

skierował się do stojącego w dryfie statku m/v „San Diego”. Przepłynął przed dziobem statku  

i wykonał manewr podejścia do lewej burty statku. Sztormtrap pilotowy był przygotowany 

wcześniej i gotowy do przyjęcia pilota. Na polecenie pilota sztormtrap został obniżony tak, że 

wykorzystana była jego cała długość. Po oparciu się prawej burty pchacza o lewą burtę statku 

pilot zamierzał wejść na przygotowany wcześniej sztormtrap. Z chwilą postawienia stopy na 

Baza remontowa 

Żeglugi Gdańskiej  

Sp. z o.o. 
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najbliższym stopniu, sztormtrap się zerwał i spadł na pilota. Spowodowało to upadek pilota na 

pokład pchacza. 

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu 

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

Przeprowadzona analiza poniższych czynników pozwoliła na ustalenie przyczyn zerwania się 

sztormtrapu. 

4.1. Czynniki mechaniczne 

Blachy burt statku wystają około 4 cm powyżej styku z blachami pokładu. Takie rozwiązanie 

spowodowane jest koniecznością spełnienia wymagań technologicznych w czasie budowy 

statku2. Nad tym nieosłoniętym wypustem blachy przechodziły liny nośne sztormtrapu, które 

stopniowo ulegały przecinaniu w trakcie użytkowania. 

 

Zdjęcie 1 – Miejsce na pokładzie z uchwytami do mocowania sztormtrapu pilotowego oraz 

wystającą krawędzią poszycia burtowego. 

 

                                                 
2 Takie połączenie blach poszycia statku oraz blach pokładu umożliwia wykonanie odpowiednich spawów w tym 

ważnym konstrukcyjnie miejscu statku. Wypust blachy poszycia ponad pokład określany też mianem „foot 

stopper”. 
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Zdjęcie 2 – Sztormtrap z zerwanymi końcami zakończonymi kauszami, służącymi do  

mocowania do uchwytów pokładowych. 

 

Niewielki rozkołys pchacza spowodowany w czasie podchodzenia do lewej burty statku 

spowodował zaczepienie belki odbojowej pchacza o najniższy stopień sztormtrapu i jego 

zerwanie w osłabionym miejscu w chwili wchodzenia pilota. Wysokość gumowej belki 

odbojowej pchacza była na tej samej wysokości co ostatni gumowy stopień wywieszonego 

sztormtrapu.  
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Zdjęcie 3 – Zdjęcie pchacza Nosorożec G-01 z widoczną gumową odbojnicą w górnej części 

burt, kilka centymetrów poniżej poziomu pokładu głównego. 

 

Duże obciążenie sztormtrapu poprzez nacisk na ostatni stopień spowodował zerwanie 

ponacinanych wcześniej przez blachę lin nośnych. 
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Rys. 2 – Szkic obrazujący położenie gumowej odbojnicy pchacza w stosunku do ostatniego 

(gumowego) stopnia sztormtrapu. 

 

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

Każdorazowo przed wywieszaniem sztormtrapu powinien on być poddawany starannym 

oględzinom. Liny nośne powinny przechodzić przez wyoblone zabezpieczenie  w miejscu styku 

z ostrą krawędzią blachy. Czynności te nie zostały wykonane przed i w trakcie mocowania 

trapu na przeznaczonym do tego miejscu. 

 

4.3. Czynniki organizacyjne 

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego3 przewóz pilotów może 

się odbywać wyłącznie statkami do tego przeznaczonymi (statkami pilotowymi) lub do tego 

celu przystosowanymi. Kapitan portu może wyrazić zgodę na użycie holownika, ale jedynie w 

przypadku zalodzenia akwenów portowych i redy.  

                                                 
3 § 39 Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 16 lipca 2018 r. – Przepisy portowe. 



  RAPORT KOŃCOWY 07/19 

 

www.pkbwm.gov.pl 10 

4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Warunki pogodowe były korzystne w czasie wykonywania usługi pilotowej. Pogoda była 

bardzo dobra, słaby wiatr nie powodował falowania i morze było gładkie. Lekkie falowanie 

powierzchni wody podczas podchodzenia pchacza do burty statku spowodowane było jego 

własnym ruchem. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Liny nośne (boczne) sztormtrapu wykonane były z liny manilowej. Do produkcji tych lin 

wykorzystuje się lekkie i wytrzymałe włókno otrzymywane z pochew liści banana (abaka). 

Charakteryzuje się ono małą rozciągliwością, odpornością na drobnoustroje i na działanie wody 

morskiej. Dodatkowo fakt, że włókno jest biodegradowalne powoduje, że od wielu lat 

wykorzystuje się je między innymi do produkcji lin okrętowych. 

Uszkodzony sztormtrap o numerze 48/2016 i symbolu PL 10 (długość 3 m) wyprodukowany 

został w lutym 2016 roku w firmie Drewil Sp. z o.o. z  Pomieczyna 

 

 

Zdjęcie 4 – Tabliczka znamionowa przytwierdzona do ostatniego drewnianego stopnia 

sztormtrapu na jego spodniej stronie. 

W tym samym zakładzie poddano oględzinom uszkodzony sztormtrap i poddano go testom 

przykładając pionowe obciążenie 945 N do jednego stopnia poniżej stopnia górnego. Test 
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wykazał odpowiednią wytrzymałość lin i oplotu nie odkształcając mocowana stopnia. Liny 

nośne zgodnie z normą ISO 799-2004, wymagają prób obciążeniowych przy testach 

sztormtrapów równą 800 N4. 

 

 

Zdjęcie 5 – Test wytrzymałościowy uszkodzonego sztormtrapu w zakładzie u producenta. 

 

W czasie oględzin lin nośnych stwierdzono, że w miejscach zerwania włókna na obu linach 

były poprzecierane i porozrywane, co ułatwiło zerwanie się sztormtrapu w tym właśnie 

miejscu, po zakleszczeniu się gumowego stopnia5 o gumową odbojnicę pchacza.  

 

                                                 
4 Norma ISO 799 – 2004 (Ships and marine technology – pilot ladders), pkt 3.7. Testy wykonywane dla nowo 

wyprodukowanych trapów. 
5 Zgodnie z Normą ISO 799 – 2004 (Ships and marine technology – pilot ladders), pkt 3.7 (Rope seizing) 

ostatnie 4 stopnie sztormtrapu muszą być wykonane z gumy lub sprężystego syntetycznego tworzywa. 

W sztormtrapach krótkich dopuszcza się montowanie tylko 3 stopni. Stopień gumowy jest ciężki (ok. 5 kg). 
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Zdjęcie 6. Widok zerwanych i uszkodzonych włókien liny nośnej sztormtrapu. 

 

Komisja w czasie prowadzonego badania wypadku zwróciła uwagę na pewną rozbieżność w 

przepisach regulujących ocenę  dopuszczania sztormtrapów do eksploatacji. 

Zgodnie z prawidłem V/23 pkt 2.3 Konwencji SOLAS 1974, nowe sztormtrapy powinny 

spełniać wymagania normy międzynarodowej akceptowanej przez zalecenia Międzynarodowej 

Organizacji Normalizacji ISO 799:2004, Statki i technologie morskie – Drabinki pilotowe. 

Zgodnie z zapisami przywołanej normy nowo wyprodukowane sztormtrapy muszą być 

poddawane testowi na obciążenie zrywające 800 N. Przywołana norma przewiduje ponowne 

poddanie sztormtrapów próbie na obciążenie zrywające po 30 miesięcznym okresie 

użytkowania6. 

Ponieważ norma ISO 799 – 2004 nie jest uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

inspekcje prowadzone przez Polski Rejestr Statków opierają się o wymagania zawarte w 

Konwencji SOLAS 1974, ale w kolejnych prawidłach7. Zgodnie z tymi zapisami sztormtrapy 

poddawane są przeglądowi dla odnowienia Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku 

towarowego po 5 latach eksploatacji. Po tym okresie wymagana jest wymiana lin nośnych 

                                                 
6 Norma ISO 799 :2004 (Ships and marine technology – pilot ladders) pkt 9.3 (Maintenance) 
7 Konwencja SOLAS 1974, Prawidło I/10. -  Przeglądy konstrukcji kadłuba, urządzeń maszynowych  

i wyposażenia statków towarowych 
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sztormtrapu, co praktycznie jest powodem jego wycofania z eksploatacji i konieczności zakupu 

nowego.  

Biorąc pod uwagę sposób eksploatacji większości sztormtrapów na statkach i warunki w 

jakich są eksploatowane, Komisja uważa, że brak sprawdzenia jego wytrzymałości po  

30 miesięcznym okresie eksploatacji zgodnie z normą ISO 799:2014 powoduje nadmierne 

ryzyko dla pilotów wykonujących usługi pilotowe.  

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

Pomimo przepisów zawartych w Konwencji SOLAS, normie ISO 799:2004 określających 

warunki jakim muszą odpowiadać sztormtrapy oraz sposób ich użycia, wypadki z udziałem 

pilotów w czasie wykonywania usługi pilotowej stanowią znaczącą pozycję w statystykach 

wypadków morskich. Są one bardzo niebezpieczne dla życia pilotów, bo wielokrotnie kończą 

się dotkliwymi obrażeniami, a także śmiercią. 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich kieruje 

zalecenia do: 

6.1. Żegluga Gdańska Sp. z o.o. 

Komisja zaleca wykonanie kontroli stanu zużycia wszystkich sztormtrapów eksploatowanych 

na statkach Żeglugi Gdańskiej Sp. z o.o. oraz sposobu ich bezpiecznego zamocowania w 

miejscach do to tego przeznaczonych na pokładach statków. Kontrole takie winny być 

wykonywane okresowo z częstotliwością określoną przez Żeglugę Gdańską  

Sp. z o.o. 

Komisja zaleca przeprowadzenie na statkach Żeglugi Gdańskiej Sp. z o.o. zebrań 

załogowych (safety meetings) dla zapoznania z niniejszym raportem oraz wymaganiami 

zawartymi w prawidle V/23 Konwencji SOLAS i powiązanymi z tym zagadnieniem 

rezolucjami IMO. 

6.2. Stacja Pilotów w Gdańsku 

Pilot wchodzący na statek, szczególnie z jednostki innej niż statek pilotowy, powinien ze 

szczególną uwagą ocenić możliwości bezpiecznego wejścia na statek, w tym właściwego 

ustawienia wysokości przygotowanego sztormtrapu. Wszelki pośpiech w czasie oceny 

bezpiecznego ustawienia  wywieszonego sztormtrapu jest zagrożeniem dla wchodzącego po 

tym sztormtrapie na statek pilota.  
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Komisja zaleca aby treść sporządzonego raportu udostępnić pilotom wykonującym usługi 

pilotowe w Stacji Pilotów w Gdańsku w celu wskazania ryzyka jakie może stworzyć 

niewłaściwe ustawienie wywieszonego sztormtrapu. 

6.3. Minister właściwy do spraw gospodarski morskiej 

Państwowa Komisja Badania Wypadków proponuje wystąpienie do Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego8 o uznanie przez Polskę normy ISO 799-1:20199  . 

Jej uznanie ujednolici wymagania jakie muszą zostać spełnione przez: 

- producentów sztormtrapów przy ich produkcji, 

- instytucje klasyfikacyjne i administrację morską przy inspekcji statków, 

- armatorów i załogi statków w czasie eksploatacji sztormtrapów i ich konserwacji.  

6.4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zauważyła brak określenia podmiotu 

odpowiedzialnego za zapewnienie bezpiecznego przewozu pilotów w trakcie wykonywania 

usług pilotowych. Przepisy portowe10 w rozdz. III określają wymogi dotyczące bezpiecznego 

przewozu pilotów (§ 39) i nie wskazują podmiotu odpowiedzialnego za ten przewóz. Zachodzi 

domniemanie, że ten obowiązek jest nałożony na stacje pilotowe ale nie wynika on ani z 

Regulaminu funkcjonowania stacji pilotowej11 ani postanowień ustawy z dnia  

18 września 2001 r. - Kodeks Morski. Komisja zaleca uregulowanie sprawy określenia 

podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczny przewóz pilotów proponując odpowiednie 

uzupełnienia w Regulaminie stacji pilotowych. 

7. Spis zdjęć 

Zdjęcie 1 – Miejsce na pokładzie z uchwytami do mocowania sztormtrapu pilotowego oraz 

wystającą krawędzią poszycia burtowego. ................................................................................. 6 

Zdjęcie 2 – Sztormtrap z zerwanymi końcami zakończonymi kauszami służącymi do  

mocowania do uchwytów pokładowych. .................................................................................... 7 

Zdjęcie 3 – Zdjęcie pchacza Nosorożec G-01 z widoczną gumową odbojnicą w górnej części 

burt, kilka centymetrów poniżej poziomu pokładu głównego. ................................................... 8 

                                                 
8 Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 18. 
9 powyższa norma ISO 799-1:2019  Ships and marine technology - Pilot ladders - Part 1: Design and specification 

została opublikowana w lutym 2019 w miejsce wycofanej normy ISO 799:2004 
10 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdynie z dnia 16 lipca 2018 r. 
11 Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 sierpnia 2015 r. 
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Rys. 1 – Wycinek mapy z zaznaczonym położeniem Bazy remontowej Żeglugi Gdańskiej  Sp. z 

o.o., Mostu Siennickiego oraz ujść Martwej Wisły i Wisły Śmiałej. .......................................... 5 
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