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Badanie bardzo poważnego wypadku na statku Situla prowadzone było na 

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

Morskich (t.j. Dz. U. z 2019 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 10 stycznia 2019 r około godz. 21:45 kapitan statku Situla, po przybyciu do portu 

Gdynia, zgłosił agentowi i służbom VTS brak jednego z członków załogi. Zaginiony ostatni raz 

był widziany około godz. 16:00 – 17:00 podczas przygotowywania statku do cumowania, gdy  

statek płynął wzdłuż wybrzeża na wysokości portu  Władysławowo [Rys. 1]. 

Agent jednostki przekazał informację do odpowiednich służb i wszczęto akcję poszukiwawczo 

–ratowniczą. Akcja została zakończona 11 stycznia 2019 r. o godz. 16:30, zaginionego 

załoganta nie odnaleziono. 

Okoliczności i  dokładny czas zaginięcia nie są dokładnie znane i brak jest jakichkolwiek 

świadków zdarzenia. 

 

 

 

 

Rysunek 1. Pozycja statku Situla 10 stycznia 2019 r. godz. 16:08 
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2. Informacje ogólne 

 

 
Zdjęcie nr 1. Statek Situla w porcie Gdynia 12 stycznia 2019 r. 

2.1. Dane statku.  

Nazwa statku  Situla   

Bandera Belize  

Właściciel Seaspan Offshore B.V. 

Armator Seaspan Offshore B.V. (Holandia) 

Operator  Glomar Shipmanagement BV (Holandia) 

Instytucja klasyfikacyjna Lloyd’s Register  

Typ statku  Standby - Safety Vessel 

Sygnał rozpoznawczy V3HV3 

Nr identyfikacyjny IMO  9246188 
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Pojemność brutto (GT)  438 

Rok budowy 2002 

Moc maszyn 2x 485 kW 

Szerokość  9.50 m  

Długość całkowita 34.76 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub Stal 

Minimalna obsada załogowa  6 

Typ rejestratora VDR (S-VDR) Brak 

     

2.2. Informacje o podróży statku.  

Porty zawinięcia w czasie podroży Doha (Katar) 

Port przeznaczenia: Gdynia (Polska) 

Rodzaj żeglugi Pełnomorska 

Informacja o załodze (liczba, narodowość) 1 (Rosja), 5 (Ukraina) 

Informacja o pasażerach (liczba, narodowość) Bak pasażerów 

 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku Bardzo poważny 

Data i czas zdarzenia 10.01.2019 r. 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia Nieznana 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia Bałtyk Południowo – Wschodni 

Charakter akwenu Wody przybrzeżne 

Pogoda w trakcie zdarzenia Wiatr W-2, stan morza – 1, Tp – 1,5 ◦C 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia W drodze na stocznię  

Miejsce wypadku na statku Nieznane 

Skutki wypadku dla ludzi Zaginięcie członka załogi 
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2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Podmioty zaangażowane 
SAR, WOPR Gdynia, m/f Stena Spirit,  

m/v Thurkus 

Użyte środki Łodzie ratownicze, śmigłowiec 

Szybkość reakcji, działania służb ratowniczych 21:46 (zgłoszenie i początek akcji SAR) 

Podjęte działania Akcja poszukiwawczo - ratownicza 

Osiągnięte wyniki Akcja bez rezultatu, poszkodowany nieodnaleziony 

 

2.5. Opis działań poszukiwawczo-ratowniczych  

 

10 stycznia 2019 r. około godz. 21:46 agent statku Situla powiadomił Kapitanat Portu w Gdyni 

o zaginięciu członka załogi, który kolejno zawiadomił Morskie Ratownicze Centrum 

Koordynacyjne. O godz. 21:54 Koordynator akcji na morzu jednostka ratownicza Kapitan 

Poinc polecił przygotować jednostki ratownicze R3 i R20 do wyjścia w morze. O godz. 22:10 

wydano polecenie, aby włączyć do akcji poszukiwawczo – ratowniczej jednostki Bryza i BSR 

WŁA. Poszukiwania rozpoczęto w odległości 4 Mm na północ od Rozewia, dalej kursem 120◦ 

wzdłuż Półwyspu Helskiego. O godz. 22:36 jednostkom biorącym udział w akcji wydano nowe  

instrukcje poszukiwania toru wodnego w pobliżu pławy HEL, następnie obszar toru wodnego 

w kierunku Gdyni, razem z jednostką  SG-211 [Rys.2] . Jednostki Bryza oraz R14 prowadziły 

wspólne poszukiwania kursami równoległymi od pozycji 54° 51,2’ N 018° 30,0” E.  O godz. 

22:58 do akcji włączono śmigłowiec 0813, jednakże musiał on przerwać działania ze względu 

na pogarszające się warunki pogodowe w obszarze poszukiwań. Śmigłowiec wznowił działania 

o godz. 00:14, dokonując obserwacji wzrokowej, z użyciem reflektora. W poszukiwaniach brał 

również udział prom Stena Spirit, który opuścił rejon poszukiwań o godz. 23:47 z rezultatem 

negatywnym. O godz. 00:18 do akcji włączono jednostkę m/v Thurkus. O godz.00:44 do akcji 

dołączyła kolejna jednostka SAR -  Wiatr. Jednostki ratownicze po zmianie załóg i uzupełnieniu 

paliwa zostały reorganizowane, kolejno R-20 dołączyła do jednostki Wiatr i SG-211 w pobliżu 

pławy GD i razem kontynuowały poszukiwania w obszarze toru wodnego do pławy HEL. 

Jednostka R-3 przeszukiwała rejon redy portu od falochronu do pławy GD. 11 stycznia 2019 r. 

o godz. 01:24 w pobliżu pławy GD łódź Bumer Gdyńskiego WOPR dołączyła do poszukiwań.  
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Rysunek 2. Obszar poszukiwań zaginionego członka załogi statku Situla. 

 

 

O godz. 05:23 jednostki biorące udział w akcji poszukiwawczo ratowniczej otrzymały 

polecenie powrotu, obszar został przeszukany z wynikiem negatywnym. Tego samego dnia tj. 

11 stycznia 2019 r. o godz. 08:52 jednostka ratownicza Kapitan Poinc po otrzymaniu polecenia 

przeszukania obszaru wzdłuż Półwyspu Helskiego dołączyła do akcji na morzu. Do akcji 

poszukiwawczej wraz z Kapitan Poinc włączono śmigłowiec Rescue 813 (godz. 08:45), który 

zakończył poszukiwania o godz. 11:07. Definitywny koniec akcji SAR nastąpił o godz. 16:30.  
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3. Opis okoliczności wypadku  

 

W dniu 10 stycznia 2019 r. statek Situla był w drodze z katarskiego portu Doha do portu Gdynia. 

Około godz. 16:00,  w odległości 4 -5Mm na północ od Władysławowa [Rys. 1], kapitan polecił 

załodze przygotowanie statku do cumowania – ułożenie lin i zamocowanie odbijaczy. W tym 

czasie, według zeznań załogi, pogoda była ładna, morze spokojne, prawie bezwietrznie.  

Po wykonaniu w/w prac załoga łącznie z zaginionym marynarzem udała się do swoich kabin w 

celu odpoczynku. Około godz. 21:00 załoga została wezwana na manewry, wówczas 

zauważono brak starszego marynarza.  

Po przybyciu do portu i dokładnym przeszukaniu statku, kapitan zgłosił agentowi i 

odpowiednim służbom zaginięcie w/w członka załogi. 

Tego samego dnia o godz. 21:46 rozpoczęto akcję poszukiwawczo – ratowniczą na trasie 

Gdynia – Władysławowo [Rys.2]. 

Akcja SAR została zakończona 11 stycznia 2019 r. o godz. 16:30, nie odnaleziono zaginionego. 

 

 

 

Rysunek 3. Trasa Władysławowo – Gdynia  
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu 

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz. 

 

4.1. Czynniki mechaniczne. 

 

Analizując budowę statku Situla a w szczególności elementy części pokładowej (wysokość 

relingów i sposób ich konstrukcji),  można stwierdzić, że konstrukcja tych elementów mogła 

uniemożliwiła nieumyślne wypadnięcie marynarza za burtę [Zdj. 2]. 

 

 

Zdjęcie nr 2. Statek Situla przy nabrzeżu Angielskim w porcie Gdynia 12 stycznia 2019 r. 

 

 

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) i czynniki organizacyjne. 

 

W prowadzonym badaniu Komisja stwierdziła brak podstaw do uznania tego zdarzenia jako 

następstwa błędu ludzkiego lub zaniechania 



  RAPORT KOŃCOWY 04/19 

 

www.pkbwm.gov.pl 9 

Na podstawie wysłuchań  załogi, można domniemać, że zaginiony mógł popaść w depresję, ze 

względu na długość trwającego rejsu i problemy rodzinne. Nie znaleziono żadnych śladów, 

które mogły by wskazywać na śmierć samobójczą a jednocześnie nie wskazano osób trzecich, 

które mogłyby  przyczynić się do zaginięcia starszego marynarza. 

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

na zaistnienie wypadku morskiego. 

Zgodnie pozyskanymi danymi warunki meteorologiczne panujące w godzinach 

popołudniowych 10 stycznia 2019 r. były korzystne i nie miały wpływu na wypadnięcie członka 

załogi za burtę. Ze względu na bezpieczeństwo załogi prace związane z przygotowaniem statku 

do cumowania  prowadzone były przy świetle dziennym.  

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Na podstawie przeprowadzonego badania Komisja nie jest w stanie jednoznacznie wskazać 

przyczyn zaginięcia członka załogi statku Situla.  

Analizując pozyskane informacje można stwierdzić, że jednym z czynników, które przyczyniły 

się do nieodnalezienia załoganta było zbyt późne rozpoczęcie poszukiwań. Czas reakcji nie 

wynikał jednakże z opieszałości służb ratunkowych, a jedynie z nieświadomości o zaistniałym 

zdarzeniu.  

W czasie prowadzonego badania członkowie Komisji zwrócili uwagę na długość rejsu 

 (6 miesięcy) oraz fakt , że zaginiony odbywał swój pierwszy rejs. Jak zwróciła na to uwagę 

reszta załogi miewał on zmienne nastroje. 

Świadomość i wiedza na temat chorób psychicznych załóg będących na statkach w warunkach 

odosobnienia od domu i bliskich jest bardzo mała. Najnowsze badania prowadzone przez 

angielski Uniwersytet Yale obejmujące zagadnienia zdrowia psychicznego marynarzy na 

statkach potwierdzają, że ponad 26 % zatrudnionych na statkach marynarzy okazuje objawy 

depresyjne. 

Marynarze rozpoczynający swoją pracę na statkach nie są badani pod kontem zdolności do 

wykonywania tego zawodu, a także nie przechodzą okresowych badań psychologicznych. 

Efektem tego jest znaczna ilość zaginięć i śmierci samobójczych na statkach. 
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W raporcie IMO z 2015 roku, zawarto informację, że ilość śmierci samobójczych marynarzy w 

stosunku do pracowników lądowych jest trzykrotnie wyższa. 

PKBWM przychyla się do stanowiska innych Komisji badających wypadki oraz Administracji 

Morskich (bander), że należy podjąć działania w celu stworzenia programu szkoleń dla załóg 

pływających umożliwiających wczesne rozpoznanie stanów depresyjnych u kolegów na statku 

oraz natychmiastową pomoc do momentu przejęcia leczenia przez odpowiednie służby 

medyczne. 

Ponadto czynnikiem, który miał decydujący wpływ na przeżycie zaginionego była temperatura 

wody i otoczenia. W styczniu, średnie temperatury wód Bałtyku wahają się w  

granicach 2-3° C, a temperatura powietrza w okolicach 0°C. Szacunkowy czas przeżycia 

człowieka w wodzie o tej temperaturze, bez środków ochrony termicznej to około 15 minut.  

Według zeznań załogi, zaginiony miał na sobie kombinezon roboczy i kamizelkę. Ubranie tego 

typu nie dawało odpowiedniej ochrony termicznej, przy wpadnięciu do zimnej wody. 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

Analizując materiał zebrany w toku przeprowadzonego badania brak jest informacji 

jednoznacznie wskazujących przyczynę zaginięcia starszego marynarza na statku Situla. 

Jednakże Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione 

skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które 

mogą przyczynić się do zapobiegnięcia podobnemu wypadkowi w przyszłości, do: 

6.1. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej 

 

Komisja proponuje rozważenie wprowadzenia zmian do ramowego programu przeszkolenia w 

zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym. Zmiany miały by polegać na rozszerzeniu 

programu szkoleń o dodatkowe tematy dotyczące chorób psychicznych marynarzy. 

Wiedza zdobyta podczas takiego szkolenia byłaby przydatna do rozpoznania stanów 

depresyjnych a w konsekwencji do udzielenia natychmiastowej pomocy choremu. 

 

6.2. Armator  

 

Komisja proponuje rozważenie przez armatora wyposażenie członków załóg pracujących na 

pokładzie w osobiste radiopławy (PLB - Personal Locator Beacon). 
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Wykorzystanie tego typu sprzętu, będzie miało wpływ na skrócenie akcji poszukiwania iż 

uwagi na dokładną lokalizację zaginionego, co będzie skutkowało większym 

prawdopodobieństwem jego odnalezienia. 
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