MAIB (Biuro Badania Wypadków Morskich)
Raport z wypadku
Raport z dochodzenia w sprawie śmierci trzeciego oficera uderzonego przez
pojazd towarowy na rampie rufowej promu towarowego ro-ro
Seatruck Progress
Stacja Brocklebank Dock, Liverpool
15 maja 2019

BARDZO POWAŻNY WYPADEK MORSKI/ RAPORT NR 10/2020/ CZERWIEC 2020

Wyciąg z brytyjskiej ustawy o żegludze morskiej (zgłaszaniu i badaniu
wypadków) z 2012 roku - §5:
„Jedynym celem dochodzenia w sprawie wypadku na podstawie ustawy o żegludze morskiej
(zgłaszaniu i badaniu wypadków) z 2012 roku powinno być zapobieganie przyszłym wypadkom
poprzez ustalenie przyczyn i okoliczności tego wypadku. Dochodzenie nie powinno mieć na celu
ustalenia odpowiedzialności ani, z wyjątkiem przypadków koniecznych do osiągnięcia celu,
przypisania winy”.
UWAGA
Niniejszy raport nie został sporządzony z myślą o sporach sądowych i zgodnie z §14 ust. 14
ustawy o żegludze morskiej (zgłaszaniu i badaniu wypadków) z 2012 r. nie jest dopuszczony
w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, którego celem lub jednym z celów jest przypisanie
lub określenie odpowiedzialności lub winy.

© prawa autorskie Korony Brytyjskiej, 2020
Możliwe jest ponowne, bezpłatne wykorzystanie niniejszego dokumentu/publikacji (bez logo
departamentu lub agencji) w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku. Sposób jego
wykorzystania winien być przejrzysty, niewprowadzający w błąd. Materiał należy uznać za
chroniony prawem autorskim Korony i podać tytuł publikacji źródłowej. Tam, gdzie
zidentyfikowaliśmy jakiekolwiek materiały chronione prawem autorskim stron trzecich,
konieczne będzie uzyskanie pozwolenia od zainteresowanych właścicieli praw autorskich.

Wszystkie publikacje MAIB można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.gov.uk/maib
Dla wszystkich dochodzeń:
Marine Accident Investigation Branch
First Floor, Spring Place
105 Commercial Road
Southampton
United Kingdom
SO15 1GH
Email: maib@dft.gov.uk
Telefon: +44 (0) 23 8039 5500
Faks: +44 (0) 23 8023 2459
Kontakt z prasą w godzinach pracy: 01932 440015
Kontakt z prasą poza godzinami pracy: 020 7944 4292

Spis treści
1

SEKCJA 1 – INFORMACJE .......................................................................................................... 9
1.1

SZCZEGÓŁOWE DANE STATKU SEATRUCK PROGRESS I WYPADKU .................... 9

1.2

KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ ................................................................................................ 10

1.3

ZAŁOGA PROMU ............................................................................................................... 16

1.4

SEATRUCK PROGRESS I ZARZĄDZANIE STATKIEM ................................................ 16

1.5

POKŁADY DLA POJAZDÓW ............................................................................................ 17

1.6

DOSTĘP PIESZYCH DO STATKU .................................................................................... 17

1.7

REKONSTRUKCJA OBSŁUGI POJAZDU ........................................................................ 18

1.8
PRZEGLĄD NAGRAŃ Z MONITORINGU WIZYJNEGO W UKŁADZIE
ZAMKNIĘTYM................................................................................................................................ 22
OPERACJE ŁADUNKOWE ................................................................................................ 23

1.9

1.9.1

Role i obowiązki ............................................................................................................ 23

1.9.2

Kolejność ....................................................................................................................... 24

1.9.3

Procedury i ocena ryzyka .............................................................................................. 24

1.9.4

Korzystanie z telefonu komórkowego ........................................................................... 25

1.10

STACJA BROCKLEBANK DOCK ..................................................................................... 25

1.10.1

Zarząd ............................................................................................................................ 25

1.10.2

Procedury i ocena ryzyka .............................................................................................. 25

1.10.3

Jednostki ciągnące ro-ro ................................................................................................ 26

1.10.4

Naczepy ......................................................................................................................... 28

1.10.5

Kontroler brzegowy ....................................................................................................... 29

1.10.6

Kierowca ciągnika ......................................................................................................... 30

1.10.7

Polityka narkotykowa i alkoholowa .............................................................................. 30

1.11

WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAJLEPSZEJ PRAKTYKI .................................................. 30

1.11.1

Kodeks bezpiecznych praktyk pracy kadry morskiej floty handlowej .......................... 30

1.11.2 Kodeks postępowania przy składowaniu i zabezpieczaniu pojazdów na statkach rollon/roll-off ...................................................................................................................................... 31
1.11.3

Kodeks postępowania – bezpieczeństwo i zdrowie w portach ...................................... 31

1.11.4

Bezpieczeństwo na stacjach: przyjęty kodeks postępowania ........................................ 32

1.11.5

Wytyczne dla portów i terminali ................................................................................... 32

1.12

TELEFONY KOMÓRKOWE I ROZPROSZENIE .............................................................. 33

1.13

WPLYW MARIHUANY NA PROWADZENIE POJAZDU ............................................... 33

1.14

POPRZEDNIE WYPADKI ................................................................................................... 34

1.14.1

Śmierć na pokładzie promu ro-ro Skane ....................................................................... 34

1.14.2

Śmierć na pokładzie Seatruck Pace ............................................................................... 35

1.15

KOLEJNE PODOBNE WYPADKI ...................................................................................... 36

2

SEKCJA 2 - ANALIZA ................................................................................................................ 36
2.1

CEL ....................................................................................................................................... 36

2.2

WYPADEK ........................................................................................................................... 36

2.3
ŚWIADOMOŚĆ KIEROWCY CIĄGNIKA O OBECNOŚCI TRZECIEGO OFICERA NA
RAMPIE RUFOWEJ ........................................................................................................................ 37

3

2.4

ŚWIADOMOŚĆ TRZECIEGO OFICERA O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ NACZEPIE ................. 37

2.5

PODZIAŁ POJAZDÓW I PIESZYCH ................................................................................. 37

2.6

RELACJA STATEK-PORT.................................................................................................. 38

2.7

KORZYSTANIE Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ........................................................ 39

2.8

PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................... 40

2.9

POLITYKA NARKOTYKOWA I ALKOHOLOWA .......................................................... 41

SEKCJA 3 - WNIOSKI ................................................................................................................. 41
3.1
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄCE
NA WYPADEK, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEANALIZOWANE LUB WYDANO DO NICH
ZALECENIA..................................................................................................................................... 41

4

5

SEKCJA 4 - PODJĘTE DZIAŁANIA .......................................................................................... 42
4.1

DZIAŁANIA MAIB .............................................................................................................. 42

4.2

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INNE ORGANIZACJE ................................................... 43

SEKCJA 5 - ZALECENIA ............................................................................................................ 44

RYSUNKI
Ryc. 1: Stacja Brocklebank Dock
Ryc. 2: Obniżona rampa rufowa na nabrzeżu
Ryc. 3: Rampa od głównego do dolnego pokładu dla pojazdów po wypadku (otwarte
pokrywy luków)
Ryc. 4a: Trasa z dolnego pokładu dla pojazdów do rampy rufowej – naczepa i jednostka
ciągnąca na rampie dolnego pokładu dla pojazdów
Ryc. 4b: Naczepa i jednostka ciągnąca zbliżają się do rampy rufowej
Ryc. 5: Trasa z dolnego pokładu dla pojazdów do rampy rufowej
Ryc. 6: Jednostka ciągnąca i naczepa stojące na rampie rufowej
Ryc. 7: Rampa rufowa i namalowany pasaż dla pieszych
Ryc. 8: Rekonstrukcja obsługi pojazdu na pokładzie Seatruck Power
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Ryc. 13: Widok z budki kontrolera brzegowego

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik A : Ulotka bezpieczeństwa

SŁOWNIK SKRÓTÓW I AKRONIMÓW
ACOP – Przyjęty kodeks postępowania (Approved Code of Practice)
CCR – pomieszczenie kontrolne ładunku (Cargo control room)
CCTV – monitoring wizyjny w układzie zamkniętym (Closed-circuit television)
COSWP – Kodeks bezpiecznych praktyk pracy kadry morskiej floty handlowej (Code of Safe
Working Practices for Merchant Seafarers)
DfT – Departament Transportu
Docklands – Docklands Logistics (Europe) Ltd
HSE – Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (Health and Safety Executive)
ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization)
km/h – kilometry na godzinę
m – metr
MCA – Agencja Straży Przybrzeżnej i Morskiej (Maritime and Coastguard Agency)
PSS – organizacja Port Skills and Safety
Seatruck – Seatruck Ferries Ltd
SMS – Systtem zarządzania bezpieczeństwem
t – tona
THC - delta 9 tetrahydrokanabinol
Ciągnik – jednostka ciągnąca
UHF – ultrawysoka częstotliwość (Ultra High Frequency)
VHF – bardzo wysoka częstotliwość (Very High Frequency)
2/O – drugi oficer
3/O – trzeci oficer
μg/L – mikrogramy na litr
CZASY: wszystkie czasy podane w niniejszym raporcie określone są dla strefy UTC+1, chyba
że wyraźnie wskazano inaczej.

Ilustracja dzięki uprzejmości Robbiego Coxa i www.shipspotting.com

Seatruck Progress

STRESZCZENIE
W dniu 15 maja 2019 roku pewien trzeci oficer na pokładzie statku towarowego ro-ro Seatruck
Progress pływającego pod banderą Isle of Man został śmiertelnie zraniony w wyniku uderzenia
naczepą spychaną z rampy rufowej statku. Kierowca jednostki ciągnącej naczepę natychmiast
się zatrzymał, ale trzeci oficer zdążył utknąć pomiędzy tylnymi kołami naczepy, a sanitariusze
uczestniczący w akcji stwierdzili jego zgon. W organizmie kierowcy jednostki ciągnącej
wykryto marihuanę, ale uznano, że było mało prawdopodobne, by fakt ten mógł negatywnie
wpłynąć na jego zdolność do kierowania pojazdem lub umiejętność oceny sytuacji.
W momencie uderzenia trzeci oficer stał na rampie rufowej i rozmawiał przez telefon
komórkowy. Twarzą skierowany był w dół rampy i nie miał świadomości, że z tyłu zbliżała się
do niego naczepa. Kierowca jednostki ciągnącej nie przewidział, że na rufie znajdą się piesi i
nie widział trzeciego oficera, ponieważ naczepa ograniczyła mu pole widzenia.
Opisywany wypadek jest jednym z kilku podobnych w ostatnich latach, w których wytyczne
dotyczące najlepszych praktyk zarówno w sektorze morskim, jak i lądowym nie zostały
spełnione: nie istniała fizyczna bariera oddzielająca pojazdy i pieszych ani żadne mechanizmy
do monitorowania rampy rufowej i zatrzymywania pojazdów w przypadku konieczności
przejścia pieszych przez nią. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych środków
komunikacji jest również coraz częściej występującym powodem rozproszenia uwagi na
pokładach roboczych i innych niebezpiecznych roboczych obszarach, dla których jak dotąd nie
opracowano jeszcze formalnych wytycznych.
Była to druga śmierć związana z pracą w ciągu 5 miesięcy, która miała miejsce na pokładzie
promu Seatruck Ferries Ltd stacjonującego w Liverpoolu. W dniu 17 grudnia 2018 r.
śmiertelnie ranny po upadku z wysokości został członek załogi promu towarowego ro-ro.
Okoliczności wypadków przy pracy i wyniki ankiety na temat bezpieczeństwa
przeprowadzonej we wrześniu 2019 r. wskazują na rozbieżność w niektórych obszarach między
sposobem wykonywania pracy pokładowej przewidzianym w procedurach, a tym, w jaki w
rzeczywistości wykonywali ją członkowie załóg statków.
Seatruck Ferries Ltd przedstawiono zalecenie mające na celu poprawę skuteczności procedur
oraz upowszechnienie wśród załóg kultury bezpieczeństwa. Wydano również zalecenia dla
Agencji Straży Przybrzeżnej i Morskiej oraz Rejestru Statków na Isle of Man mające na celu
podniesienie świadomości potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z telefonu
komórkowego. Zalecenie dla brytyjskiej Izby Żeglugi ma na celu przekazać wnioski z
opisywanego wypadku szerszemu gronu osób działających w przemyśle promowym.

1 SEKCJA 1 – INFORMACJE
1.1

SZCZEGÓŁOWE DANE STATKU SEATRUCK PROGRESS I WYPADKU

SZCZEGÓŁOWE DANE STATKU
Nazwa statku
Bandera
Towarzystwo klasyfikacyjne
Numer IMO
Typ
Zarejestrowany właściciel
Zarządca (-y)
Budowa
Rok budowy
Całkowita długość
Zarejestrowana długość
Pojemność brutto
Bezpieczna liczebność załogi
Dopuszczalny ładunek

Seatruck Progress
Isle of Man
DNV-GL
9506203
towarowy ro-ro (maksymalnie 12 pasażerów)
Seatruck Shipholding II Ltd
Seatruck Ferries Ltd
stal
2011
142,00
134,20
19722,00
12
pojazdy towarowe

SZCZEGÓŁOWE DANE REJSU
Port wyjścia
Port przeznaczenia
Typ rejsu
Informacje o ładunku
Liczebność załogi

Dublin
Liverpool
krótki międzynarodowy
pojazdy towarowe
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INFORMACJE O WYPADKU MORSKIM
Data i czas
15 maja 2019 r. 19:28
Typ wypadku lub incydentu morskiego
Bardzo poważny wypadek morski
Lokalizacja incydentu
Stacja Brocklebank Dock, Liverpool
Miejsce na pokładzie
rampa rufowa
Rany/obrażenia śmiertelne
jedna śmierć
Uszkodzenie/wpływ na środowisko
brak
Eksploatacja statku
wyładowanie ładunku
Etap rejsu
na miejscu
Warunki pogodowe
Światło dzienne. Pogoda była dobra, było
sucho, a wiatr wiał ze wschodu na
południowy wschód z siłą 3 w skali
Beauforta. Temperatura otoczenia wynosiła
15°C
Ilość osób na pokładzie
22

1.2

KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ

W dniu 15 maja o godzinie 18:26 na Isle of Man odnotowano, że prom towarowy ro-ro Seatruck
Progress zacumował w stacji Brocklebank Dock w Liverpoolu w Anglii (ryc. 1) po
przepłynięciu z Dublina w Irlandii. Rampa rufowa została opuszczona do nabrzeża (ryc. 2), a
zmieniający kapitan i główny oficer, którzy tam czekali, wsiedli na pokład. Rozpoczęło się
rozładowanie ładunku i kapitan zmieniający udał się do swojej kabiny, zaś główny oficer
zmieniający udał się do pomieszczenia kontrolnego ładunku (CCR) po portowej stronie
głównego pokładu dla pojazdów, gdzie pracował trzeci oficer (3/O), Bartosz Wroński.
Ustępujący główny oficer wkrótce dołączył do swojego zmiennika w CCR i zaczął
przekazywać obowiązki. W tym czasie 3/O opuścił CCR, wyjechał samochodem ustępującego
kapitana z promu i zaparkował go na nabrzeżu po prawej stronie rampy rufowej.
3/O wrócił do CCR i zostawił kluczyki ustępującego kapitana na biurku. Następnie
porozmawiał krótko z oboma głównymi oficerami, a ustępujący główny oficer poprosił go o
nadzorowanie operacji ładunkowych i poszedł do swojej kabiny, aby przebrać się w odzież
roboczą. 3/O zabrał również kluczyk do samochodu zmieniającego kapitana, który wymagał
przestawienia na pokładzie od strony nabrzeża. Do godziny około 19:00 główny pokład dla
pojazdów był prawie wolny od ładunku, a 3/O otworzył pokrywy luków nad rampą dolnego
pokładu dla pojazdów po prawej stronie głównego pokładu dla pojazdów (ryc. 3).
Obraz z Mapy Admiralicji 3490 uzyskany za pozwoleniem HMSO i Urzędu Hydrograficznego

Pozycja
załadunkowa
rampy rufowej

Ryc. 1: Stacja Brocklebank Dock

Ryc. 2: Obniżona rampa rufowa na nabrzeżu

Ryc. 3: Rampa od głównego do dolnego pokładu dla pojazdów po wypadku (otwarte
pokrywy luków)

O godzinie 19:12 ustępujący główny oficer opuścił prom przez rampę rufową. Pięć minut
później główny inżynier statku zszedł po rampie rufowej i usiadł w samochodzie na nabrzeżu,
aby użyć telefonu komórkowego. Do tego czasu rozpoczęło się rozładowanie ładunku z
dolnego pokładu dla pojazdów, a pięć naczep1 zostało odholowanych po wewnętrznej rampie
na zewnątrz promu przez należące do terminala jednostki ciągnące ro-ro2. Ładunek był również
rozładowywany z górnego pokładu dla pojazdów i pokładu otwartego.
Około godz. 19:22 ciągnik zepchnął naczepę po rampie dolnego pokładu dla pojazdów na
nabrzeże. Dwie minuty później kolejny ciągnik wjechał na rampę rufową i zjechał na dolny
pokład dla pojazdów. Mniej więcej w tym samym czasie 3/O, który był na głównym pokładzie
dla pojazdów w pobliżu CCR, wykonał osobiste połączenie na swoim telefonie komórkowym.
Podczas rozmowy szedł wzdłuż prawej burty głównego pokładu dla pojazdów, a o 19:25 r.
przeszedł na prawą stronę rampy rufowej.
O 19:26 ciągnik na dolnym pokładzie dla pojazdów zaczął pchać naczepę w górę rampy
pokładu dla pojazdów w kierunku głównego pokładu i rampy rufowej (ryc. 4a). W tym czasie
3/O krążył po prawej burcie rampy, stopniowo zjeżdżając z niej w kierunku nabrzeża i
rozmawiając przez telefon komórkowy.
O 19:26:38 tylny koniec naczepy wypchniętej z dolnego pokładu dotarł na samą górę rampy
rufowej (ryc. 4b). W tym samym czasie inny kierowca ciągnika w kabinie, znajdujący się na
nabrzeżu i zbliżający się do rampy rufowej, zobaczył 3/O skierowanego w dół rampy i
zbliżającą się do niego naczepę, więc ostrzegająco zatrąbił. Około 3 sekundy później tył
naczepy uderzył w 3/O (ryc. 5).
Kiedy kierowca ciągnika, którego naczepa uderzyła w 3/O, zobaczył 3/O zaczepionego między
prawymi tylnymi kołami swojej naczepy, natychmiast zaciągnął hamulce i zatrzymał naczepę
(ryc. 6). Następnie wyskoczył z kabiny i krzyknął, że nie widział ofiary i nie przekroczył
dozwolonej prędkości. Główny inżynier usłyszał krzyki siedząc w samochodzie na nabrzeżu i
rozglądając się zobaczył pomarańczowy kombinezon roboczy między tylnymi oponami
naczepy. Natychmiast zaalarmował służby ratunkowe, a następnie przystąpił do udzielenia 3/O
pierwszej pomocy. Główny inżynier nie był w stanie wykryć pulsu, a kiedy sanitariusze
pojawili się na miejscu o 19:35, również zbadali 3/O i stwierdzili jego zgon.
Po przybyciu na miejsce wypadku policjanci przetestowali kierowcę ciągnika na obecność
narkotyków i alkoholu w organizmie. Wynik testu na obecność alkoholu okazał się negatywny,
ale doustny test na obecność narkotyków w ślinie wskazał na stosowanie przez kierowcę
marihuany. Następnie policja przeprowadziła szereg testów kontroli drogowej, aby ocenić, czy
zdolność kierowcy do kierowania pojazdem nie uległa pogorszeniu. Został on również poddany
badaniu wzroku. Wyniki badania krwi wykazały, że poziom delta 9 tetrahydrokanabinolu
(THC)3 we krwi kierowcy wynosił 6,5 μg/l.

Naczepa oznacza przyczepę zaprojektowaną do sprzęgania z pojazdem ciągnącym naczepę. Naczepy bez
samochodu są holowane lub wpychane i wypychane z promów przez dedykowane pojazdy portowe. Gdy naczepa
znajdzie się na swoim miejscu na pokładzie, opuszcza się ją na kozioł, a pojazd ciągnący jest odłączany.
2
Jednostki ciągnące ro-ro - pojazdy zaprojektowane specjalnie do poruszania naczepami na i z promów ro-ro i
lokalnie nazywane holownikami. Patrz pkt 1.10.3.
3
THC jest głównym elementem psychoaktywnym powstającym podczas palenia marihuany (patrz akapit 1.13).
1

Wyniki pośmiertnego testu toksykologicznego 3/O wykazały, że nie spożył on alkoholu ani nie
przyjął żadnych lekarstw ani środków odurzających.
[obraz]
Ryc. 4a: Trasa z dolnego pokładu dla pojazdów do rampy rufowej – naczepa i jednostka
ciągnąca na rampie dolnego pokładu dla pojazdów

Ryc. 4b: Naczepa i jednostka ciągnąca zbliżają się do rampy rufowej

[obraz]

Ryc. 5: Trasa z dolnego pokładu dla pojazdów do rampy rufowej

Ryc. 6: Jednostka ciągnąca i naczepa stojące na rampie rufowej

1.3 ZAŁOGA PROMU
Dwudziestodwuosobowa załoga Seatruck Progress składała się z obywateli Wielkiej Brytanii
i Polski. 3/O miał 33 lata, był obywatelem polskim i posiadał nieograniczony certyfikat
kwalifikacji starszego oficera STCW4 II/2. Pracował na zmianę z drugim oficerem (2/O) na 12godzinnych wachtach, które zaczynały się odpowiednio w południe i północ.
3/O dołączył do Seatruck jako zwykły marynarz i pracował dla firmy przez 7 lat, podczas
których awansował do rangi 2/O. Odszedł z firmy w 2016 roku, aby pracować dla innych
operatorów na pokładach przewoźników samochodowych i promów towarowych. Wrócił do
Seatruck, dołączył do załogi Seatruck Progress jako 3/O 8 kwietnia 2019 r. i ukończył szkolenie
zapoznawcze zgodnie z wymogami obowiązującymi na pokładzie. 3/O był żonaty i wysoko
ceniony przez innych oficerów i załogę.
1.4 SEATRUCK PROGRESS I ZARZĄDZANIE STATKIEM
Seatruck Progress był jednym z czterech promów zbudowanych w Niemczech dla Seatruck w
2011 roku, specjalnie do użytku na Morzu Irlandzkim. Był to jeden z siedmiu promów
obsługiwanych i zarządzanych przez firmę na trasach Morza Irlandzkiego oraz jeden z czterech
promów Seatruck kursujących między Liverpoolem a Dublinem. Prom wykonywał dwie
przeprawy dziennie od wtorku do soboty, a ich czasy wahały się od 7,5 do 9 godzin. W niedziele

STCW- Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
świadectw oraz pełnienia wacht.
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i poniedziałki zaplanowano tylko jedną przeprawę dziennie, aby umożliwić 15-godzinny postój
w każdym porcie.
Firma Seatruck została założona w 1996 roku i miała siedzibę w Heysham w Anglii, co
pozwoliło menedżerom na lądzie regularnie odwiedzać flotę Morza Irlandzkiego poza
okresowymi audytami wewnętrznymi. Firma oceniła, że ruch ładunku na pokładzie stanowi
największe ryzyko obrażeń na pokładzie jej statków. Było tak szczególnie w Heysham, gdzie
personel portu ładował i rozładowywał naczepy bez nadzoru i pracował nad systemem
zarządzania bezpieczeństwem władz portowych (SMS).
1.5 POKŁADY DLA POJAZDÓW
Seatruck Progress miał cztery pokłady dla pojazdów: pokład otwarty (najwyższy), górny
pokład dla pojazdów, główny i dolny pokład dla pojazdów (znany również jako ładownia).
Dostęp pojazdem z nabrzeża na główny pokład dla pojazdów odbywał się przez rampę rufową,
która miała 17,6 m szerokości i 9 m długości, z płytkami na palce rozciągającymi się o dalsze
3m nad nabrzeżem. Miał bezpieczne obciążenie robocze wynoszące 90 ton (2 x 45 ton
pojazdów). Kąt rampy rufowej był mniejszy niż 5 °.
Dostęp z pokładu głównego do górnego i dolnego pokładu dla pojazdów odbywał się za pomocą
stałych ramp. Rampa na górny pokład miała 6 m szerokości i znajdowała się po lewej stronie
rufy pokładu głównego (ryc. 5). Rampa dolnego pokładu dla pojazdów miała szerokość 4 m i
znajdowała się po prawej stronie rufy pokładu głównego. Pokrywy luku nad rampą dolnego
pokładu dla pojazdów po zamknięciu stanowiły część głównego pokładu dla pojazdów. Dostęp
pojazdem między górnym pokładem a pokładem otwartym odbywał się za pomocą rampy o
szerokości 4 m. Dostęp dla pieszych między pokładami odbywał się wewnętrznymi schodami.
Pokłady główny, górny i otwarty były wystarczająco duże, aby umożliwić obrócenie naczep i
ustawienie ich w pozycji złożonej. W związku z tym były one na ogół holowane przez ciągniki
w górę i w dół ramp podczas załadunku i rozładunku.
Dolny pokład dla pojazdów może pomieścić do 16 naczep, ale ograniczona przestrzeń
oznaczała, że nie wszystkie przyczepy można było obrócić i odwrócić w określonej pozycji. W
rezultacie ciągniki musiały popychać te naczepy w górę/w dół rampy dolnego pokładu dla
pojazdów podczas rozładunku/załadunku. 15 maja Seatruck Progress przybył do Brocklebank
z 13 naczepami i 5 cysternami na dolnym pokładzie dla pojazdów. Cysterny były mniejsze niż
naczepy i były pierwszymi pojazdami wyładowanymi z pokładu.
1.6 DOSTĘP PIESZYCH DO STATKU
W odniesieniu do dostępu do i z promów Seatruck, w SMS firmy stwierdza się, co następuje:
Wszędzie tam, gdzie to możliwe, jako środek dostępu do statku należy wykorzystać trap statku.
oraz
Rampy rufowe można wykorzystać jako środki dostępu, jeżeli nie są dostępne inne środki. Tam,
gdzie do uzyskania dostępu wykorzystywane są rampy, kapitan ma obowiązek upewnić się, że
albo:



Wyraźnie oznaczono bezpieczny pasaż dla pieszych albo
Podczas załadunku lub innych niebezpiecznych działań dostęp do i ze statku jest
kontrolowany.

Jedyny dostęp do i z Seatruck Progress w trakcie cumowania w stacji Brocklebank miał miejsce
przez rampę rufową. Prom miał wbudowane trapy po każdej stronie, ale trap sterburty został
usunięty za zgodą państwa bandery promu i towarzystwa klasyfikacyjnego. Było to pod
warunkiem, że podczas cumowania prawą burtą do nabrzeża zapewniono przejście od strony
brzegu. Nie można było skorzystać z trapu portowego, ponieważ jego stopka nie mogła zostać
umieszczona na nabrzeżu, a przeszkody na nabrzeżu uniemożliwiały dostęp przez trap.
Nie było lokalnie obowiązujących instrukcji pokładowych dotyczących bezpiecznego dostępu
do statku. Nie było żadnych znaków, instrukcji ani stref poza obszarem dla pieszych
oznaczonych w pobliżu rampy rufowej statku, a jedynie żółta linia o szerokości 780 mm od
płyt wystających do głównego pokładu dla pojazdów na krawędzi prawej burty (ryc. 7). Linia
była przedłużeniem drogi ewakuacyjnej oznaczonej na głównym pokładzie dla pojazdów i
oznaczała pasaż na rampie rufowej. Miało to również pomóc kierowcom w utrzymaniu
pojazdów z dala od siłownika hydraulicznego sterburty na rampie rufowej. Po lewej stronie
rampy rufowej nie było zaznaczonej odpowiedniej linii. Oznaczenia na prawej krawędzi ramp
rufowych na statkach siostrzanych zarządzanych przez Seatruck wahały się od podobnych
ciągłych linii do namalowanych śladów stóp.

Ryc. 7: Rampa rufowa i namalowany pasaż dla pieszych
1.7 REKONSTRUKCJA OBSŁUGI POJAZDU
W dniu 18 maja 2019 r. inspektorzy MAIB przyglądali się, jak naczepa jest wypychana na ląd
z dolnego pokładu dla pojazdów siostrzanego statku, Seatruck Power (ryc. 8). Celem

rekonstrukcji było zrozumienie sposobu prowadzenia pojazdu, obserwacja drogi naczepy i
ciągnika oraz ocena skuteczności wizualnych i dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych
ciągnika. Wcześniejsze badanie potwierdziło już, że dźwiękowe i wizualne urządzenia
ostrzegawcze zamontowane w ciągniku uczestniczącym w wypadku w dniu 15 maja działały
prawidłowo.
Podczas pchania naczepy z dolnego na główny pokład dla pojazdów (ryc. 4a i 4b) kierowca
ciągnika musiał utrzymywać naczepę w prostej linii między bokami rampy dolnego pokładu.
Wprowadzono niewielką zmianę w prawo w kierunku szczytu rampy, aby uniknąć uderzenia o
barierę ochronną wokół siłownika hydraulicznego z prawej strony rampy rufowej. Zauważono
również, że podczas przejazdu w dół rampy rufowej naczepa była utrzymywana równolegle i
blisko prawej strony (ryc. 9).
Trudno było odróżnić hałas silnika ciągnika podczas zbliżania się naczepy stojąc u dołu rampy
rufowej. Dźwiękowy alarm cofania i pchania ciągnika nie był słyszalny, dopóki tylny koniec
(wolny) naczepy nie zrównał się z pozycją obserwatora. Pomarańczowa migająca lampa
ostrzegawcza ciągnika została zasłonięta przez naczepę i była niewidoczna.

Ryc. 8: Rekonstrukcja obsługi pojazdu na pokładzie Seatruck Power

Ryc. 9: Naczepa spychana z rampy rufowej podczas rekonstrukcji (18 maja 2019) na
pokładzie Seatruck Power
PRZEGLĄD NAGRAŃ Z MONITORINGU WIZYJNEGO W UKŁADZIE
ZAMKNIĘTYM
Na pokładach pojazdów Seatruck Progress zostały zamontowane i działały kamery monitoringu
wizyjnego (CCTV), ale nie rejestrowały one widoków. Jednak podczas przeglądu materiału z
kamer CCTV zarejestrowanego przez kamerę znajdującą się na lądzie w sąsiedztwie stacji
Brocklebank wykazano, że:
1.8









Przed wypadkiem 3/O znajdował się przez 2 minuty na rampie rufowej, kiedy to cztery
naczepy zostały zholowane z rampy górnego pokładu i na nabrzeże.
Kiedy naczepa uderzyła w 3/O, znajdował się on blisko dna rampy, około 0,7 m za żółtą
linią wyznaczającą prawy pasaż dla pieszych (ryc. 5).
W godzinie poprzedzającej wypadek załoga promu i pracownicy lądowi 14 razy
skorzystali z rampy rufowej, aby wejść na pokład lub opuścić prom pieszo. Liczne ruchy
pieszych były również widoczne na głównym pokładzie dla pojazdów w pobliżu
szczytu rampy prowadzącej w dół do dolnej ładowni.
Piesi znajdowali się na rampie rufowej w tym samym czasie, co poruszające się pojazdy.
Piesi przekraczający rampę rufową robili to pod różnymi kątami (ryc. 10), przy czym
tylko jeden trzymał się namalowanego pasażu.
Piesi korzystali z wewnętrznych ramp, aby przemieszczać się między pokładami dla
pojazdów.

Ryc. 10: Przykłady ruchów przez rampę rufową
1.9 OPERACJE ŁADUNKOWE
1.9.1 Role i obowiązki
Operacje ładunkowe na pokładzie Seatruck Progress były podejmowane przez dział pokładowy
promu, w skład którego wchodzili: główny oficer, 2/O, 3/O, bosman, podoficer, sześciu
sprawnych marynarzy i jeden zwykły marynarz. Główny oficer ponosił całkowitą
odpowiedzialność za operacje ładunkowe w zakresie nadzoru, dystrybucji, zabezpieczenia i
stabilności. Procedury pokładowe obejmowały m.in. następujący zapis:
Podczas operacji ładunkowych główny oficer powinien pozostać na służbie i upewnić się, że:





Istnieje bezpieczne łączenie między statkiem a rozpiętością łącza brzegowego za
pośrednictwem rampy rufowej
Przez cały czas kontroluje się ruch pojazdów na statku, aby zachować bezpieczeństwo
personelu i zminimalizować szkody
Wszyscy członkowie załogi pokładowej są odpowiednio ubrani w odzież odblaskową i
inny odpowiedni sprzęt ochronny
Wszyscy członkowie załogi pokładowej są wyposażeni w gwizdek i są świadomi
odpowiednich sygnałów [sic]

Komunikacja wewnętrzna na pokładzie Seatruck Progress podczas operacji ładunkowych
odbywała się za pośrednictwem przenośnego radia o ultrawysokiej częstotliwości (UHF).
Załoga pokładowa nosiła również gwizdki w celu umożliwienia im komunikacji z kierowcami.
Pojedynczy podmuch gwizdka lub naciśnięcie klaksonu pojazdu były sygnałem do
„zatrzymania”.
Główny oficer nosił także przenośne radio o bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) do
komunikacji z kontrolerem brzegowym i kierowcami ciągnika. Ponieważ jednak informacje o
ładunku i schowkach były w formie papierowej, musiał okresowo schodzić z promu, aby
odebrać dokumenty z budki kontrolera brzegowego znajdującej się na nabrzeżu naprzeciwko
rampy rufowej (ryc. 2).
Głównemu oficerowi podczas operacji ładunkowych asystowali 2/O lub 3/O jako oficer
pokładowy. Oprócz monitorowania stabilności i dostosowania balastu, aby utrzymać prom w
granicach dopuszczalnych parametrów, dyżurny oficer pokładowy miał nadzorować
rozładunek i załadunek głównego pokładu dla pojazdów, monitorować ruch i kontrolować
dostęp przez rampę rufową oraz otwierać i zamykać pokrywę luku nad rampą dolnego pokładu
dla pojazdów (ryc. 3).

Pracownicy pokładowi zostali podzieleni między pokłady dla pojazdów. Dwóch przypisano do
każdego pokładu, a jednego do pomocy oficerowi dyżurnemu w nadzorowaniu głównego
pokładu pojazdu. Pracownicy przydzieleni do pracy na dolnym pokładzie dla pojazdów
pomagali na głównym pokładzie dla pojazdów, dopóki pokrywa rampy dolnego pokładu nie
została otwarta. Podczas załadunku pracownicy byli odpowiedzialni za rozstawienie ciągników
i ustawienie kozłów pod naczepami, zanim kierowcy ciągników opuścili na nie naczepy. Proces
został odwrócony, gdy naczepy zostały rozładowane.
1.9.2 Kolejność
Rozładunek i załadunek towarów z i do Seatruck Progress odbywał się w Liverpoolu i Dublinie
według ustalonego porządku. Po przybyciu, po zamocowaniu promu do nabrzeża i opuszczeniu
rampy rufowej, pojazdy towarowe prowadzone przez kierowcę5 były wyładowywane z ramp
głównego i górnego pokładu. Naczepy pozostające bez nadzoru na pokładzie głównym i
górnym były następnie odbierane przez ciągniki terminalu i przewożone do wyznaczonych
obszarów w stacji Brocklebank. Następnie opróżniana była rampa z górnego pokładu dla
pojazdów do pokładu otwartego, a następnie sam pokład otwarty.
Kiedy pokrywa luku rampy dolnego pokładu dla pojazdów na głównym pokładzie dla pojazdów
została opróżniona z naczep, była otwierana, a naczepy na dolnym pokładzie były
rozładowywane. Ciągniki z naczepami miały jednocześnie dostęp do rampy rufowej z górnego
oraz głównego i dolnego pokładu dla pojazdów. Pojazdy z pokładów głównego i dolnego
trzymane były po prawej stronie rampy rufowej, a pojazdy z pokładu górnego z lewej strony.
Załadunek odbywał się w odwrotnej kolejności.
Priorytety i prawa pierwszeństwa między pojazdami oraz między pojazdami a pieszymi
opierały się na zwyczajach i praktyce, a nie na pisemnych procedurach. Ciągniki miały
pierwszeństwo przed innymi pojazdami, a pojazdy opuszczające prom na rampie miały
pierwszeństwo przed ciągnikami czekającymi na wejście na pokład. Od pieszych oczekiwano
trzymania się z dala od wszystkich poruszających się pojazdów.
1.9.3 Procedury i ocena ryzyka
Pisemne procedury na pokładzie Seatruck Progress obejmujące operacje ładunkowe były
ogólne dla wszystkich promów Seatruck i obejmowały role i obowiązki personelu,
przyjmowanie ładunku, postępowanie na wypadek uszkodzenia ładunku, niebezpieczne
ładunki, trudną pogodę, kontrole przed odlotem i operacje ładunkowe. Procedury odwoływały
się również do publikacji opublikowanych przez Agencję Straży Przybrzeżnej i Morskiej
(MCA), takich jak Kodeks bezpiecznych praktyk pracy kadry morskiej floty handlowej
(COSWP) i Statki Ro-Ro – Kodeks postępowania przy składowaniu i zabezpieczaniu ładunku6.
Ocena ryzyka na pokładzie Seatruck Progress obejmująca operacje ładunkowe była również
ogólna. Jako zagrożenie zidentyfikowano możliwość uderzenia człowieka przez poruszający
się pojazd, a wymienione środki kontroli to:



Utrzymuj kontakt wzrokowy z kierowcami
Upewnij się, że pasażerowie i osoby niebędące członkami załogi są pod nadzorem i
korzystają z oznakowanych chodników

Zazwyczaj naczepy z własnymi pojazdami ciągnącymi i kierowcami.
Opublikowane przez MCA w notatce z wytycznymi dla żeglugi morskiej 418 (M) - Składowanie i
zabezpieczanie pojazdów
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Utrzymuj świadomość otoczenia i zagrożeń
Cała załoga ma przy sobie gwizdek i używa prawidłowego sygnału - jeden podmuch
oznacza STOP
Użyj właściwego znaku ręcznego dla STOP
Pokłady utrzymywane w czystości
Pokrycie pokładu utrzymywane w zadowalającym stanie
Dodatkowa czujność, gdy pokłady są mokre
Noś odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE)

1.9.4 Korzystanie z telefonu komórkowego
Zapisy użytkowania telefonu komórkowego przez 3/O wykazały, że telefon był podłączony do
Internetu i odbierał dane do 4 godzin przed wypadkiem. Zapisy wykazały również, że 3/O
przeczytał trzy wiadomości tekstowe o 19:22: 03 i że wykonał osobiste połączenie telefoniczne
o 19:23: 49.
W dniu 5 kwietnia 2019 r. Seatruck opublikował kwestionariusz wyciągniętych wniosków dla
swoich załóg, aby sprawdzić ich świadomość bezpieczeństwa i rozpowszechnić wnioski
wyciągnięte z ostatnich inspekcji, audytów, usterek i incydentów. Uwzględniono pytanie „czy
załodze nie wolno używać osobistych telefonów komórkowych podczas pracy?” Stało się tak
ponieważ firma otrzymała dwa raporty o niebezpiecznych sytuacjach związanych z załogą
korzystającą z telefonów komórkowych podczas służby. Analiza wypełnionych
kwestionariuszy wykazała, że zakaz używania telefonów komórkowych podczas pracy został
przekazany załodze Seatruck Progress, w tym 3/O, w dniu 12 kwietnia 2019 r. Załoga została
poinstruowana, że jeśli będą musieli korzystać z telefonu podczas pracy, powinni albo poprosić
o pozwolenie na opuszczenie pokładu i powrót do kwatery albo udać się do miejsca na lądzie
wolnego od ruchu pojazdów.

1.10 STACJA BROCKLEBANK DOCK
1.10.1 Zarząd
Brocklebank Dock był zarządzany przez Docklands Logistics (Europe) Ltd (Docklands), który
został kontraktowany przez Seatruck, w celu zapewnienia siły roboczej do obsługi terminalu.
Docklands zarządzał administracją terminalu, ochroną, kierowcami ciągników, kontrolerami
operacji ładunkowych, obsługą linii i obsługą pojazdów. Monitorował również infrastrukturę
terminalu i przeprowadzał podstawowe działania z zakresu konserwacji. Naprawy wymagające
dodatkowego finansowania były jednak zgłaszane do Seatruck w celu uzyskania upoważnienia.
Seatruck był właścicielem pojazdów używanych w Brocklebank i wydzierżawił ziemię od Peel
Ports Ltd.
1.10.2 Procedury i ocena ryzyka
Zasady i procedury Dockland zostały opracowane z pomocą Courtley Health and Safety Ltd,
niezależnego doradcy ds. bezpieczeństwa. Żadna z zasad ani procedur nie obejmowała
działania ciągników naczepowych ani ich użytkowania na pokładzie promu. Ocena ryzyka dla
zadania prowadzenia ciągników w bliskiej odległości od ludzi wykazała ryzyko uderzenia ludzi

przez poruszający się pojazd oraz ryzyko poniesienia śmierci. Stwierdzono również ryzyko
uderzenia ludzi podczas wjeżdżania na statek i zjeżdżania z niego. Ocena ryzyka obejmowała
następujące środki kontroli:










Tylko upoważnieni pracownicy obsługują holowniki7.
Oddzielaj ruch pieszych i pojazdów w możliwym praktycznym zakresie.
Ogranicz dostęp do obszaur, w którym działają holowniki, tylko dla upoważnionych
pracowników. Odwiedzającym cały czas musi ktoś towarzyszyć.
W przypadkach, w których nie jest możliwe skuteczne oddzielenie, należy wyznaczyć
przełożonego.
Drogi dostępu powinny być widoczne w największym możliwym stopniu, aby umożliwić
swobodny przepływ holowników.
Tam, gdzie ludzie i holowniki muszą znajdować się blisko siebie, pracownicy powinni
nosić odzież o wysokiej widoczności.
Upewnij się, że operator ma z pozycji roboczej pole widzenia 360º, skorzystaj z pomocy
osoby kontaktowe, gdy widzenie jest utrudnione.
Nie należy używać telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu.
Kierowcy mają obowiązek upewnić się o widoczności wokół pojazdu.

Przejścia dla pieszych zostały w terminalu oznaczone, ale nie wszystkie były wyraźne i nie
wyznaczono żadnego pasażu dla pieszych po stronie nabrzeża u dołu rampy rufowej Seatruck
Progress.
1.10.3 Jednostki ciągnące ro-ro
Ciągniki używane do załadunku i rozładunku naczep w Brocklebank Dock zostały
wyprodukowane w Holandii przez Terberg Group B.V. Terminal posiadał 45 ciągników
Terberg RT222, które zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania na pokładzie statków
towarowych ro-ro. Siedzenie kierowcy i konsola zostały przesunięte do prawej strony kabiny
(ryc. 11) i można je było obrócić o 180°.
Ciągnik był przymocowany do naczepy za pomocą układu sprzęgającego przykręconego do
podwozia ciągnika, na którym spoczywała i obracała się naczepa. Maksymalna prędkość
ciągnika poruszającego się do przodu po poziomej powierzchni wynosiła 27 km/h. Szacuje się,
że maksymalna prędkość ciągnika wjeżdżającego na rampę dolnego pojazdu na pokładzie
Seatruck Progress podczas pchania naczepy o masie 30 ton wynosiła 10 km / h.
Aby ciągnąć lub holować naczepę, kierowcy ciągnika zwracali się do przodu i mieli przed sobą
nieograniczony widok. Aby pchnąć naczepę, obrócili siedzenie i konsolę w kierunku przodu
naczepy (ryc. 12). W tej pozycji widok kierowcy z przodu był ograniczony do linii wzroku w
dół po lewej stronie naczepy i wzdłuż prawej strony przyczepy przez lusterko boczne.
Ciągniki nie były pojazdami drogowymi zgodnie z definicją w brytyjskiej ustawie o pojazdach
drogowych (budowie i użytkowaniu) z 1998 r., a kierowcy nie mieli prawnego wymogu
posiadania prawa jazdy. W Liverpoolu istniała lokalna niepisana umowa między Docklands a
innymi operatorami terminali ro-ro, że kierowcy będą posiadali brytyjskie prawo jazdy.
Przeszkolenie nowo zatrudnionego kierowcy ciągnika trwało zwykle około 6 tygodni. Program
szkoleniowy w Docklands obejmował zarówno testy teoretyczne, jak i praktyczne, które
7
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kandydaci musieli zdać. Docklands ponownie oceniał swoich wykwalifikowanych kierowców
ciągników co 2 lata pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora.

Ryc. 11: Jednostka ciągnąca z naczepą

Ryc. 12: Widok z przodu z jednostki ciągnącej podczas spychania naczepy
1.10.4 Naczepy
Naczepa, która uderzyła w 3/O na pokładzie Seatruck Progress, miała 13,6 metra długości, 2,55
metra szerokości i 4,65 metra wysokości. Zawierała płyty betonowe i ważyła około 30 ton.
Całkowita długość naczepy i ciągnika po podłączeniu wynosiła 16,5 m. Do ciągnika

połączonego z naczepą mocowano dwa przewody powietrzne, aby umożliwić kierowcy
ciągnika obsługę układu hamulcowego naczepy. Nie było połączeń elektrycznych między
ciągnikiem a naczepą.
1.10.5 Kontroler brzegowy
Ruch i przechowywanie naczep wewnątrz terminalu Brocklebank były nadzorowane przez
kontrolera brzegowego Docklands z budki na nabrzeżu naprzeciwko stanowiska promowego.
Okna budki zostały częściowo przykryte plastikowymi torbami, aby wyeliminować blask
słońca na ekranach komputerowych znajdujących się wewnątrz. Mimo to kontroler brzegowy
miał dobry widok na obszar zawracania pojazdu na dole rampy rufowej promu i samą rampę
rufową (ryc. 13).

Ryc. 13: Widok z budki kontrolera brzegowego

Podczas operacji załadunku kontroler przydzielił naczepy do jednego z pokładów promu
zgodnie z elektronicznym planem załadunku dostarczonym przez Seatruck. Niebezpieczne
ładunki zostały schowane na pokładzie otwartym, a znacznie załadowane naczepy zostały
umieszczone na dolnym pokładzie pojazdu. Plan załadunku został wydrukowany w formie
papierowej i zebrany przez głównego oficera promu.
Zmiany w planie załadunku zostały przekazane przez kontrolera brzegowego głównemu
oficerowi za pośrednictwem radia VHF. Radio VHF było również podstawowym środkiem
komunikacji między kontrolerem a kierowcami ciągnika. Kontroler podczas rozładunku i

załadunku pozostawał w budce, ale monitorował ruchy naczep na promach i poza nimi, aby
upewnić się, że kierowcy ciągników zlokalizowali i przestawili przydzielone naczepy.
1.10.6 Kierowca ciągnika
Kierowca ciągnika miał 31 lat i pracował w Docklands od marca 2016 r. Ukończył wstępne
szkolenie i zdał wymagane egzaminy w ciągu 3 tygodni, po czym został uznany za
wykwalifikowanego kierowcę. Jego umiejętność jazdy podczas ostatniego testu w lutym 2018
r. oceniono jako znajdującą się na poziomie instruktorskim.
We wrześniu 2017 r. kierowcy odebrano prawo prowadzenia pojazdów drogowych na 12
miesięcy po skazaniu za prowadzenie pod wpływem narkotyków, a mianowicie marihuany.
Kara nie dotyczyła prowadzenia jednostek ciągnących typu ro-ro w terminalu Brocklebank i
Docklands, gdzie obsługa była świadoma istnienia wyroku i mimo tego pozwoliła mu
kontynuować pracę.
Kierowca został również przeszkolony w zakresie obsługi linii i rutynowo asystował przy
puszczaniu lin cumowniczych statków przejeżdżających przez system blokady doku w
Liverpoolu, a także przy cumowaniu i odcumowywaniu.
1.10.7 Polityka narkotykowa i alkoholowa
Docklands prowadził politykę zerowej tolerancji dla narkotyków i alkoholu. Pisemne zasady
zezwalały na losowe testowanie pracowników na obecność narkotyków i alkoholu, gdy istniał
ku temu powód. Nie przeprowadzono losowych testów na obecność narkotyków lub alkoholu.
1.11 WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAJLEPSZEJ PRAKTYKI
1.11.1 Kodeks bezpiecznych praktyk pracy kadry morskiej floty handlowej
Sekcja 27 COSWP, promy Roll-on/Roll-off, zawierała ogólne porady dotyczące
bezpieczeństwa personelu pracującego na pokładach dla pojazdów. W punkcie 27.6,
Bezpieczny ruch, zalecono, aby piesi byli ostrzegani o przemieszczaniu pojazdu i podczas
poruszania się po pokładzie dla pojazdów trzymali się wyznaczonych pasaży. Podkreślono
również, że:
O ile to możliwe, trasy używane przez pojazdy powinny być oddzielone od przejść dla pieszych
i należy unikać korzystania z ramp dla statków w celu uzyskania dostępu dla pieszych. Rampy
używane przez pojazdy nie powinny służyć pieszym do wchodzenia na pokład, chyba że istnieje
możliwość stosownego oddzielenia pojazdów i pieszych. Podział można stworzyć poprzez
zapewnienie odpowiednio chronionego przejścia lub przez uniemożliwienie pieszym i pojazdom
korzystania z rampy w tym samym czasie (patrz Kodeks postępowania przy składowaniu i
zabezpieczaniu pojazdów na statkach roll-on/roll-off, sekcja 2.6).
Członkowie załogi powinni zachować szczególną ostrożność podczas nadzorowania
prowadzenia, rozstawiania i przechowywania pojazdów, tak aby nikogo nie narazić na ryzyko.
Środki ostrożności, które należy podjąć, określone w COSWP, stanowiły co następuje:



Personel niezbędny na pokładach dla pojazdów powinien nosić odpowiednie środki
ochrony indywidualnej, w tym odzież o wysokiej widoczności.
Komunikacja między oficerami pokładowymi a marynarzami powinna być jasna i
zwięzła w celu zachowania bezpieczeństwa pasażerów i pojazdów.










Powinny istnieć odpowiednie rozwiązania w zakresie kontroli ruchu, w tym
ograniczenia prędkości i, w stosownych przypadkach, zastosowanie sygnalizatorów.
Konieczna może być współpraca z zarządem na lądzie, kontrolującym również ruchy
pojazdów na pokładzie statku.
Pojazdy przewożące personel powinny trzymać się z dala od pojazdów
przemieszczających, zwłaszcza tych, które cofają się, stojąc z boku, a tam, gdzie to
możliwe, powinny znajdować się w polu widzenia kierowcy. Szczególną ostrożność
należy zachować na „końcach” pokładu, gdzie pojazdy mogą zbiegać się z obu stron
statku.
Członkowie załogi powinni uważać, aby nie stracić panowania nad pojazdem na
rampach i pochylniach, szczególnie gdy są mokre, a także być świadomi, że pojazdy na
stromych rampach mogą być podatne na uszkodzenia. Rampy powinny być wyposażone
w odpowiednią powierzchnię antypoślizgową.
O ile to możliwe, pojazdy zawracające powinny emitować sygnały dźwiękowe.
Należy zapewnić bezpieczne systemy pracy w celu zapewnienia, że pojazd jest
kierowany przez kompetentną osobę.

COSWP nie zawierał żadnych wskazówek dotyczących ryzyka związanego z korzystaniem z
telefonu komórkowego na pokładach dla pojazdów lub w innych niebezpiecznych miejscach
pracy.
1.11.2 Kodeks postępowania przy składowaniu i zabezpieczaniu pojazdów na statkach
roll-on/roll-off
W kodeksie postępowania MCA przy składowaniu i zabezpieczaniu pojazdów na statkach rollon/roll-off stwierdza się, że:
Rampy używane przez pojazdy nie powinny być również wykorzystywane do jednoczesnego
przemieszczania się pieszych, chyba że istnieje możliwość odpowiedniego oddzielenia
pojazdów od pieszych. Taki podział można osiągnąć oddzielnym pasażem, czy to stanowiącym
chodnik czy też oddzielonym barierą lub poprzez tymczasowe wstrzymanie ruchów pojazdu, aby
umożliwić bezpieczne przejście pieszych.
W Kodeksie wskazano również, że głównym źródłem niebezpieczeństwa jest nieodpowiedni
nadzór nad ruchami pojazdów na pokładach i rampach.
1.11.3 Kodeks postępowania – bezpieczeństwo i zdrowie w portach
Kodeks postępowania ws. bezpieczeństwa i zdrowia w portach Międzynarodowej Organizacji
Pracy (ILO) (edycja 2016) zawierał praktyczne wytyczne dla rządów, członków ILO i
wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie portami, ich obsługę, utrzymanie i rozwój.
Jego celem była pomoc w podniesieniu rangi kwestii bezpieczeństwa i zdrowia w portach we
wszystkich częściach świata oraz przyczynienie się do podtrzymania zdrowia, morale i dobrego
samopoczucia pracowników portów.
W kodeksie postępowania rozpoznano zagrożenia dla pieszych na pokładach dla pojazdów roro i rampach dojazdowych poruszających się pojazdów. Stwierdzono również, że w żadnym
momencie podczas pracy nie wolno używać telefonów komórkowych i osobistych urządzeń
elektronicznych.

1.11.4 Bezpieczeństwo na stacjach: przyjęty kodeks postępowania
Brytyjskie Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (HSE) opublikowało w 2014 r. Przyjęty kodeks
postępowania w sprawie bezpieczeństwa w stacjach (ACOP) (L148). ACOP był skierowany do
osób mających obowiązek przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy
z 1974 r. Dotyczyło to osób kontrolujących tereny doków, dostawców maszyn i urządzeń,
pracodawców, kierowników, pracowników ds. bezpieczeństwa, przedstawicieli ds.
bezpieczeństwa i pracowników. Kapitanowie statków również mają obowiązki wynikające z
Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, gdy załoga statku pracuje wraz z personelem
lądowym na statku lub gdy sprzęt pochodzący ze statku jest wykorzystywany na lądzie. W
ACOP wyjaśniono, że:
Tam, gdzie pracownicy lądowi wchodzą na pokład statku, wszystkie osoby odpowiedzialne, w
tym kapitan statku, powinni współpracować ze sobą, aby zapewnić, że ich obowiązki zostaną
wykonane.
W przypadku załadunku i rozładunku statków ro-ro kontrola ruchów pojazdu może odbywać
się przy obecności zarządu lądowego lub kapitana statku lub, w niektórych przypadkach, obu.
W takich przypadkach wymagana jest współpraca w celu uniknięcia nieporozumień i
zapewnienia przestrzegania jasno określonych procedur.
W rozdziale 58 ACOP, Bezpieczne miejsce pracy – projekt i aktywność – pasaże dla pieszych
na lądzie, stwierdza się:
Pasaże powinny, jeśli to możliwe, być tak rozmieszczone, aby nie przecinały obszarów
przeładunkowych. Jeśli jest to konieczne, należy je starannie zaprojektować i ułożyć, aby
zapewnić bezpieczeństwo dostępu.
W rozdziałach 59 i 60, Dostęp pojazdów do statków stwierdzono:
Rampy używane przez pojazdy nie powinny być również wykorzystywane do uzyskiwania
dostępu przez pieszych, chyba że istnieje odpowiedni rozdział pojazdów i pieszych, czy to
poprzez zapewnienie odpowiednio chronionego pasażu, czy przez uniemożliwienie pieszym i
pojazdom korzystania z rampy w tym samym czasie.
i,
Należy ustanowić odpowiedni i bezpieczny system ruchu drogowego, stosowny do okoliczności,
który obejmuje regulację ruchu między statkiem a brzegiem, oraz odpowiednio go nadzorować
i monitorować.
W art. 105, Bezpieczny kierowca, stwierdzono:
Każdy pracownik, którego zdolność do prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń dźwigowych
wydaje się być osłabiona przez alkohol lub środki odurzajace, powinien być uznany za
niezdolnego do pracy przez cały czas takiego osłabienia.
1.11.5 Wytyczne dla portów i terminali
Dokumenty zawierające wytyczne UK Port Skills and Safety8 (PSS) SIP-001: Wskazówki
dotyczące planowania portów i terminali (transport w miejscu pracy); SIP-010: Wytyczne
Port Skills and Safety w Wielkiej Brytanii to grupa przemysłowa powołana w 2002 r. Przez brytyjską grupę
Major Ports Group i British Ports Association w celu poprawy standardów bezpieczeństwa w sektorze portów.
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dotyczące operacji Ro-Ro i Sto-Ro; oraz SIP-012: Wytyczne dotyczące operacji pasażerskich i
rejsowych Ro-Ro zostały opracowane z pomocą HSE i przedstawicieli brytyjskiego przemysłu
portowego w celu poprawy bezpieczeństwa.
SIP-001 został opublikowany we wrześniu 2018 r. i dotyczył planowania portów i terminali, w
tym takich tematów jak: zarządzanie transportem, szczególne zagrożenia, wszystkie ruchy i
zasadnicze znaczenie oddzielania ludzi od maszyn. W dokumencie podkreślono znaczenie
współpracy i koordynacji między pracodawcami lądowymi i na statkach oraz rozwoju
bezpiecznych systemów pracy (w porozumieniu z zaangażowanymi pracownikami). Zalecono
w nim także podpisanie umowy lub ustalenie i utrwalenie systemu pracy z kapitanem każdego
statku.
SIP-010 został opublikowany w marcu 2019 r. i uwzględniał aspekty transportu w miejscu
pracy podczas operacji ro-ro i sto-ro9. Uderzenie lub zgniecenie przez poruszające się pojazdy
znalazło się na szczycie listy zagrożeń związanych z operacjami ro-ro, a zalecenia mające na
celu wyeliminowanie ryzyka zawierały następującą treść:
Rampy używane przez pojazdy nie powinny być również wykorzystywane do uzyskiwania
dostępu przez pieszych, chyba że istnieje odpowiedni rozdział pojazdów i pieszych, czy to
poprzez zapewnienie odpowiednio chronionego pasażu, czy przez uniemożliwienie pieszym i
pojazdom korzystania z rampy w tym samym czasie.
Podczas omawiania kontroli w części dotyczącej oceny ryzyka, zakaz korzystania z telefonów
komórkowych w obszarach niebezpiecznych znalazł się na liście przykładów środków
administracyjnych.
SIP-012 został opublikowany w 2014 r. i zawierał wytyczne dotyczące operacji ro-ro,
pasażerskich i rejsowych. Obejmował również działania, które nie są przeprowadzane w
dedykowanych terminalach pasażerskich. Stwierdzono w nim, że:
Podział pieszych i pojazdów jest podstawową zasadą bezpieczeństwa operacji RoRo/rejsowych
i powinien znaleźć się na czele procedur operacyjnych.
1.12 TELEFONY KOMÓRKOWE I ROZPROSZENIE
Przeprowadzono szereg badań w celu ustalenia, w jakim stopniu korzystanie z telefonu
komórkowego prowadzi do rozproszenia uwagi, przy czym większość z nich koncentruje się
na rozproszeniu uwagi kierowców w poruszających się pojazdach. Wyniki tych badań sugerują,
że kierowca korzystający z telefonu komórkowego koncentruje się na korzystaniu z telefonu
komórkowego ze szkodą dla szerszej świadomości sytuacyjnej. W rezultacie obarczony jest
nawet czterokrotnie większym ryzykiem uczestnictwa w wypadku.
Wyniki badań korzystania z telefonu komórkowego przez pieszych idących ulicą sugerują, że
14% pieszych korzystających z telefonu będzie miało kolizję z przedmiotami lub przejdzie
przez ulicę bez uprzedniego rozglądnięcia się.
1.13 WPLYW MARIHUANY NA PROWADZENIE POJAZDU
THC, główny składnik psychoaktywny powstający podczas palenia konopi indyjskich, szybko
dostaje się do krwioobiegu i osiąga maksymalne stężenie w ciągu 3 do 10 minut po inhalacji.
Efekt psychoaktywny zwykle trwa od 2 do 3 godzin, ale chociaż THC metabolizuje się
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wykładniczo w tempie malejącym (w przeciwieństwie do stałego metabolizmu alkoholu), jest
rozpuszczalny w tłuszczach, a jego metabolity pozostają w organizmie. Karboksy-THC,
główny metabolit THC, można wykryć za pomocą wymazów ze śliny, ale poziomy THC we
krwi można zmierzyć tylko poprzez badania krwi.
Przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu marihuany na zdolność do prowadzenia
pojazdu i ryzyko spowodowania wypadku. W 2007 r. Departament Transportu (DfT)
opublikował artykuł zatytułowany Marihuana i prowadzenie pojazdu: przegląd literatury z
komentarzem, w którym stwierdza:
Istnieją tylko niespójne (i słabe) dowody na to, że wykryte ślady marihuany korelują z
upośledzeniem zdolności prowadzenia. Nie podjęto prób powiązania poziomu wykrywalności z
ryzykiem zaistnienia wypadku. Zatem obecnie ograniczone może być praktyczne znaczenie
stosowania poziomów wykrycia do wskazania ryzyka upośledzenia zdolności prowadzenia
pojazdu i spowodowania wypadku. Ponadto nie ma zgody co do tego, który z kannabinoidów
ma być wykrywalny. Rzeczywiście, THC-COOH, który jest szybko wykrywalny, nie jest
psychoaktywny. Ponieważ różne kannabinoidy mogą mieć różny związek z upośledzeniem w
czasie, nie jest możliwe określenie jednego wiarygodnego modelu łączącego stężenie we krwi i
upośledzenie zdolności prowadzenia. Biorąc pod uwagę, że upośledzenie jest kwestią czasu i
dawki, prawidłowy model musi uwzględniać oba te parametry. Ponadto może być konieczne
uwzględnienie parametrów odzwierciedlających wpływ odpowiednich zmiennych
fizjologicznych, demograficznych i psychospołecznych. Jednak przy braku wiarygodnej i
prawidłowej miary „upośledzenia” nie można określić żadnego praktycznego modelu.
Potrzebne są badania w celu opracowania standardowych testów na upośledzenie zdolności
prowadzenia, za pomocą których można sformalizować zatwierdzone modele. [sic]
Prowadzenie pojazdu w Wielkiej Brytanii jest nielegalne, jeśli dana osoba jest niezdolna do
tego z powodu spożywania legalnych lub nielegalnych substancji lub jeśli w jej krwi
wykrywalny jest pewien poziom takich substancji (nawet jeśli nie straciła zdolności
prowadzenia pojazdu). Prawny limit dla THC w krwiobiegu wynosi 2 μg/l.
1.14 POPRZEDNIE WYPADKI
1.14.1 Śmierć na pokładzie promu ro-ro Skane
W dniu 25 maja 2011 r. o godzinie 21:00 statek ro-ro Skane zacumował przy nabrzeżu ro-ro w
porcie Trelleborg w Szwecji. Krótko po zacumowaniu pasażerowie wysiedli i rozpoczął się
rozładunek ładunku składającego się z samochodów, ciężarówek i przyczep.
Głowny oficer odpowiedzialny za przeładunek stał na rampie rufowej na pokładzie trzecim,
przygotowując się do załadunku. W tym samym czasie rozładowywana była naczepa za
pomocą ciągnika terminalowego (holownika). Naczepa była wypychana ze statku na rampę
rufową. Kierowca ciągnika terminalowego zatrzymał się, gdy naczepa osiągnęła szczyt rampy
rufowej, ponieważ nie widział obszaru za naczepą. Główny oficer na rampie rufowej nawiązał
kontakt wzrokowy z kierowcą ciągnika terminalowego i zasygnalizował mu, że mógł nadal
spychać naczepę ze statku.
Gdy naczepa była wypychana przez rampę rufową, uderzyła w głównego oficera, który upadł
między jej tylne koła. Pracownik lądowy, który zobaczył, co się stało, rzucił się w kierunku
ciągnika terminalowego i machnął do kierowcy, żeby się zatrzymał.

Kierowca zatrzymał się i wysiadł z ciągnika terminalowego. Zobaczył głównego oficera
leżącego na ziemi, twarzą w dół między tylnymi kołami ciągnika terminalowego. Natychmiast
wezwał pogotowie.
Główny oficer został zabrany do szpitala, gdzie zmarł z powodu obrażeń odniesionych w
wyniku wypadku.
Badanie przeprowadzone przez Szwedzki Urząd Transportowy wykazało, że:






Zarówno procedury statku, jak i portu były nieodpowiednie.
Koordynacja procedur między statkiem a portem była nieodpowiednia.
Przepisy dotyczące cofania pojazdów nie były przestrzegane.
Główny oficer nie zwrócił uwagi na przyczepę.
Do zwiększenia ryzyka przyczyniły się obciążenie pracą i prędkość podczas operacji
ładunkowych.

1.14.2 Śmierć na pokładzie Seatruck Pace
17 grudnia 2018 r. członek załogi zarejestrowanego na Cyprze statku towarowego ro-ro
Seatruck Pace zmarł w wyniku upadku z wysokości 4,5 m przez luk nad rampą dolnego pokładu
dla pojazdów. Pracował sam i przekroczył tymczasową barierę bezpieczeństwa
zabezpieczającą krawędzie otwartego luku. Następnie przeszedł wąską częścią pokładu między
niestrzeżoną krawędzią a burtą statku. Wnioski z raportu z dochodzenia MAIB (9/2019)
wskazywały, co nastąpiło:



Ryzyko upadku było oczywiste, ale zostało zaakceptowane przez zastępcę bosmana,
który prawdopodobnie podejmował podobne ryzyko w przeszłości.
Praktyki pracy przyjęte przez innych pracowników pokładowych podczas konserwacji
pokryw luków 2 dni wcześniej wskazywały, że przestrzeganie procedur bezpieczeństwa
statku było bardziej kwestią rutyny i zgodności z przepisami niż zrozumienia i
przekonania.

Po wypadku Seatruck zlecił badanie klimatu bezpieczeństwa pracowników, które zostało
przeprowadzone przez centrum naukowo-badawcze HSE (Laboratoria Zdrowia i
Bezpieczeństwa) we wrześniu 2019 r. W badaniu sprawdzano postawy i sposoby postrzegania
przez pracowników Seatruck kwestii zdrowia i bezpieczeństwa. Badanie wykazało, że czynniki
o najbardziej niekorzystnych wynikach to:





Przydatność procedur. Niektóre procedury BHP nie były tak naprawdę praktyczne lub
były trudne do wdrożenia/niektóre prace trudno było wykonać w bezpiecznych
warunkach/niektóre procedury BHP nie odzwierciedlały faktycznego wykonania pracy.
Postawa grupy współpracowniczej. Czasami konieczne było podjęcie ryzyka w celu
wykonania pracy.
Zachowania zorientowane na zdrowie i bezpieczeństwo. Nie wszystkie procedury BHP
były ściśle przestrzegane.

Sugestie usprawnień z ankiety wskazywały następujące punkty:









Należy dołożyć starań, aby oceny ryzyka i deklaracje metod były użyteczne do
wszystkich istotnych zadań, w tym, w stosownych przypadkach, przy pomocy zdjęć i
schematów.
Należy skoncentrować się na szkoleniu, aby zapewnić zrozumienie systemów i
oczekiwań lub zgodność z procedurami.
Należy stworzyć sprzyjające warunki, aby pracownicy czuli się wzmocnieni, cenieni i
równi.
Należy stworzyć środowisko, które umożliwi jednostkom wzajemne kwestionowanie
niebezpiecznych zachowań. Powinno to wykraczać poza hierarchie organizacyjne i
granice.
Pochwała i uznanie za przerwanie pracy ze względów bezpieczeństwa umożliwia
pracownikom zaprzestanie pracy oraz zachęca do zaangażowania pracowników,
bezpiecznych zachowań i pozytywnego nastawienia do zdrowia i bezpieczeństwa.

W następstwie śmiertelnego wypadku na pokładzie Seatruck Pace i badania klimatu
bezpieczeństwa Seatruck wprowadził szereg inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa (patrz
punkt 4.2).
1.15 KOLEJNE PODOBNE WYPADKI
15 sierpnia 2019 r. w wyniku uderzenia przez naczepę wpychaną na prom ro-ro w Rotterdamie
śmiertelnie zraniony został główny oficer statku. Wypadek jest badany przez inspektorat SZW
w holenderskim Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Wstępnie zebrane dowody
wskazują, że główny oficer stał na rampie rufowej i był zwrócony w stronę pokładu pojazdu, a
kierowca go nie widział, ponieważ naczepa zasłaniała mu widok.
W dniu 21 stycznia 2020 r. takielarz przybrzeżny został zabity na statku ro-ro Norsky,
zacumowanym w porcie Tilbury. Takielarz został uderzony przez naczepę, która była
odwracana na pokładzie dla pojazdów. Kierowca ciągnika, który cofał naczepę na pozycję, był
również pracownikiem lądowym. Załadunek i rozładunek naczep, a także ich zabezpieczenie
zostały przeprowadzone przez personel terminalu, a załoga statku nie miała nad tymi
czynnościami kontroli. HSE podjął dochodzenie w sprawie wypadku.

2 SEKCJA 2 - ANALIZA
2.1 CEL
Celem analizy jest ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku jako podstawy do sformułowania
zaleceń w celu zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.
2.2 WYPADEK
3/O został uderzony i śmiertelnie ranny przez naczepę, ponieważ stał on na rampie rufowej w
tym samym czasie, gdy na prom i z niego wjeżdżały i wyjeżdżały pojazdy, a ani on, ani
kierowca jednostki ciągnącej nie byli świadomi obecności drugiej osoby na obszarze. W tej
części raportu przeanalizowane zostaną przyczyny, dla których kierowca ciągnika nie był
świadomy obecności 3/O na rampie rufowej, a 3/O nie był świadomy zbliżającej się naczepy.
Przeanalizowana zostanie również przyczyna obecności 3/O i innych pieszych na rampie
rufowej w tym samym czasie, co poruszające się pojazdy. Omówione zostaną czynniki, które
doprowadziły do wypadku.

ŚWIADOMOŚĆ KIEROWCY CIĄGNIKA O OBECNOŚCI TRZECIEGO
OFICERA NA RAMPIE RUFOWEJ
W momencie wypadku ciągnik pchał naczepę z dolnego pokładu dla pojazdów na nabrzeże.
Kierowca nie widział obszaru bezpośrednio przed sobą i za pomocą lusterka bocznego
obserwował linie po bokach naczepy w celu wykonania manewru pojazdem i uniknięcia
uderzenia w konstrukcję statku, innych pojazdów i pieszych. Jego prędkość była ograniczona
do około 10 km/h, a w pobliżu nie było żadnego kontrolera ruchu, który mógłby go pokierować
lub monitorować rampy statku.
2.3

Gdy ciągnik pchał naczepę na rampę dolnego pokładu, kierowca nie widziałby rampy rufowej
(ryc. 12). W punkcie, w którym tył naczepy uderzył w 3/O, ciągnik po prostu opróżnił rampę
dolnego pokładu. W tym momencie kierowca patrzył wzdłuż boku naczepy najbliżej prawej
burty rampy rufowej, wykorzystując żółtą linię jako wskazówkę. Jego widok z przodu został
zablokowany przez naczepę, w związku z czym 3/O nie był dla niego widoczny. Co więcej, nie
spodziewał się, że piesi będą przechadzać się po rampie bezpośrednio przed jego pojazdem.
2.4 ŚWIADOMOŚĆ TRZECIEGO OFICERA O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ NACZEPIE
Było oczywiste, że 3/O nie widział ani nie słyszał zbliżającej się naczepy. Bezpośrednio przed
wypadkiem stał twarzą w dół rampy rufowej, z dala od kierunku zbliżania się naczepy i
prowadził rozmowę przez telefon komórkowy. Ponadto mógł nie wiedzieć, że na dolnym
pokładzie dla pojazdów znajdował się kierowca ciągnika mający zamiar przejechać przez
prawą stronę rampy rufowej, podczas gdy on wykonywał połączenie telefoniczne w pobliżu
CCR w czasie przemieszczania się ciągnika po pokładzie.
Rekonstrukcja operacji rozładunku naczepy na pokładzie Seatruck Power wskazała, że 3/O
prawdopodobnie nie byłby w stanie usłyszeć zbliżającej się naczepy, ponieważ alarm cofania
ciągnika i jego silnik byłyby maskowane przez hałas generowany przez operacje rozładunku
odbywające się na pokładach powyżej. Dźwiękowy alarm ostrzegawczy ciągnika zostałby
również w pewnym stopniu pochłonięty lub odbity przez naczepę między ciągnikiem a 3/O.
2.5 PODZIAŁ POJAZDÓW I PIESZYCH
Jedynym sposobem dostępu do Seatruck Progress w stacji Brocklebank była jego rampa rufowa
i z nagrań CCTV wynikało, że załoga promu i personel terminalu często ją przekraczali podczas
operacji rozładunku i załadunku pojazdu. Powodów tego było wiele, w tym wejście na pokład
i zejście ze statku, odbiór dokumentów z budki kontrolera brzegowego oraz wykonywanie
połączeń z telefonów komórkowych. Nagrania CCTV przed wypadkiem pokazały również
załogę i personel terminalu na rampie rufowej w tym samym czasie, co poruszające się pojazdy,
i to, że nie trzymali się oni oznaczonego chodnika.
Procedury dostępu firmy Seatruck zostały dostosowane do wytycznych zawartych w COSWP
i przewidywały korzystanie z trapu lub drabiny w celu uzyskania możliwości przejścia pieszych
wszędzie tam, gdzie jest to wskazane ze względów praktycznych. Te możliwości przejścia nie
były jednak dostępne w stacji Brocklebank ze względu na położenie drabiny promu i obecność
fizycznych przeszkód na nabrzeżu. Chociaż przeszkody mogły zostać usunięte, a trap
zastosowany, wydaje się, że nie zostało to zrobione, prawdopodobnie ze względu na fizyczne
możliwości praktyczne oraz dodatkowe naciski na załogę dotyczące takielunku, monitorowania
i bezpieczeństwa. W związku z tym jako praktykę przyjęto stosowanie samej rampy rufowej w
celu uzyskania dostępu pieszych do statku.

SMS firmy Seatruck zezwalał na użycie ramp rufowych jako podstawowego środka dostępu do
promów w takich sytuacjach, pod warunkiem, że kapitanowie zapewnili wyraźny znak
bezpiecznego przejścia dla pieszych lub kontrolowano ruch na rampie. W tym przypadku żółtą
linią wzdłuż prawej burty rampy rufowej Seatruck Progress oznaczono pasaż dla pieszych, ale
ruch na rampie nie był ściśle monitorowany ani kontrolowany.
Seatruck i Docklands zdawali sobie sprawę z ryzyka uderzenia osoby poruszającym się
pojazdem, ale przyjęte praktyki polegały na zaufaniu do załogi i kierowców, że będą patrzeć i
będą widzialni. Nie było żadnej metody oddzielenia ruchu pieszych i pojazdów, a na nabrzeżu
na dole rampy rufowej Seatruck Progress nie było zaznaczonego pasażu. Priorytetowe ustalenia
dotyczące poruszania się między pojazdami oraz między pojazdami i pieszymi opierały się na
zwyczajach i praktyce, przy czym ta ostatnia obarczyła pieszych ciężarem odpowiedzialności
za to, aby nie przeszkadzali.
Niemniej jednak środki bezpieczeństwa pod hasłem „patrz i bądź widziany” oraz powiązane
środki kontrolne utrzymywania kontaktu wzrokowego, noszenia odzieży o wysokiej
widoczności oraz utrzymywania świadomości otoczenia i zagrożeń okazały się przez większość
czasu skuteczne. Okoliczności tego wypadku pokazują jednak, że poleganie na zasadzie „patrz
i bądź widziany” było poważnie niestosowane w zmniejszaniu zwiększonego ryzyka
stwarzanego przez ciągnik pchający lub cofający naczepę. Chociaż wiadoma była bardzo
ograniczona widoczność kierowcy ciągnika z przodu podczas pchania naczepy w linii prostej,
prawdopodobieństwo, że piesi nie będą trzymali się oznakowanych pasaży, a także możliwość
rozproszenia uwagi i utraty świadomości sytuacyjnej były wyraźnie niedoszacowane.
Polityka firmy Seatruck dotycząca korzystania z rampy rufowej podczas operacji ładunkowych
była niezgodna z jasnymi wytycznymi udzielonymi zarówno przez organy nadzoru lądowego,
jak i morskiego oraz organy przemysłowe. SMS pozwalał pieszym znaleźć się na rufie
jednocześnie z poruszającymi się pojazdami, pod warunkiem, że trzymali się namalowanego w
tym celu pasażu. Nie był to bezpieczny system pracy. Seatruck i Docklands muszą wprowadzić
solidne procedury, które pomogą zapewnić odpowiednie monitorowanie ramp i zatrzymanie
ruchu pojazdu, ilekroć potrzebny jest dostęp dla pieszych. Alternatywnym rozwiązaniem jest
zamontowanie chodników z barierami fizycznymi oddzielającymi pieszych od pojazdów.
2.6 RELACJA STATEK-PORT
Zwolnienie ładunku z Seatruck Progress w stacji Brocklebank było rutynową procedurą, a
załoga promu i kierowcy ciągników terminalowych byli świadomi swojej roli i obowiązków.
Proces rozładunku nie był tak skomplikowany jak załadunek, ponieważ załoga i kierowcy nie
musieli dopilnować, aby naczepy i pojazdy towarzyszące były zaparkowane zgodnie z planem
rozmieszczenia. Pchanie i cofanie naczep, które było na pokładzie Seatruck Progress konieczne
w celu zoptymalizowania objętości przewożonego ładunku, szczególnie na dolnym pokładzie,
było codziennością.
Oddzielenie ruchu pojazdów i pieszych na rampie rufowej Seatruck Progress wymagało
systemu pracy, który koordynował działania załogi statku, kierowców ciągników Docklands i
innych pracowników oraz innych kierowców pojazdów towarowych. Nie zidentyfikowano
jednak żadnej metody kontroli i nie przydzielono żadnych zasobów, mimo że Seatruck uznał,
że uderzenie personelu przez poruszający się pojazd stanowiło znaczne ryzyko, chociaż w
Heysham, a nie w Liverpoolu.

Zarówno główny oficer promu, jak i oficer dyżurny pełnili obowiązki wędrowne, co oznaczało,
że żaden z nich nie był w stanie poświęcić czasu na zapewnienie kontroli ruchów odbywających
się przez rampę rufową, a kontroler brzegowy skoncentrował się na zarządzaniu ładunkiem.
Ponadto w Docklands stwierdzono, że należy korzystać z pomocy osoby kontaktowej, która
miała pomóc kierowcom w miejscach, w których ich pole widzenia jest ograniczone. Ponieważ
jednak firma Seatruck nie zażądała ani nie sfinansowała pomocnika, taka osoba się nie
pojawiła.
Bezpieczeństwo pokładów dla pojazdów ma kluczowe znaczenie w branży promowej. Chociaż
pchanie i cofanie naczep jest w branży transportu towarowego typu ro-ro powszechne,
okoliczności tego wypadku, a także liczba i powaga ostatnich podobnych wypadków (pkt 1.14
i 1.15) wskazują, że częstotliwość wypadków rośnie . Ponieważ w operacje te zaangażowani są
zarówno pracownicy lądowi, jak i załogi promów, wymagane jest wspólne podejście do
zarządzania ryzykiem zarówno ze strony systemów zarządzania bezpieczeństwem lądowym i
pokładowym.
Znaczenie współpracy i koordynacji między pracodawcami lądowymi i pokładowymi oraz
rozwój bezpiecznych systemów pracy (w porozumieniu z zaangażowanymi pracownikami)
zostało przyjęte przez przemysł portowy ze zrozumieniem. PSS zaleciła operatorom terminali
promowych podpisanie umowy lub uzgodnienie i podpisanie systemu pracy z kapitanem
każdego statku. Trudność osiągnięcia tego celu może zostać zwiększona przez różne praktyki
przyjęte w różnych portach, które wymagają od załóg promów zachowania pewnego stopnia
elastyczności. Jednak przyjęcie standardowych praktyk i uzgodnionych metod kontroli przez
personel terminalu regularnie pracujący na promach oraz załogi promów działające na stałych
trasach wydaje się mniej problematyczne.
2.7 KORZYSTANIE Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO
3/O nie był jedynym członkiem załogi, który przekroczył rampę rufową, aby wykonać
połączenie przez telefon komórkowy. Główny inżynier i inni członkowie załogi wyszli
wcześniej na ląd, aby zadzwonić. Jednak w przeciwieństwie do 3/O główny inżynier zadzwonił
z bezpiecznie zaparkowanego na nabrzeżu samochodu zgodnie z instrukcjami na pokładzie
dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych.
Pod nieobecność głównego oficera 3/O był odpowiedzialny za kontrolę ruchu na rampie
rufowej. Jednak stojąc na rampie podczas operacji ładunkowych i rozmawiając przez telefon
komórkowy, sam znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Ryzyko uderzenia go przez poruszający
się pojazd wzrosło w wyniku rozproszenia uwagi, co wystarczyło, aby doprowadzić do utraty
świadomości sytuacji panującej dookoła niego.
W kulturze popularnej do opisywania pieszych, którzy chodzą powoli i nie zwracają uwagi na
otoczenie, ponieważ skupiają się na smartfonie, stosuje się pojęcia takie jak „smartfonowy
zombie” lub „smombie”. Takie rozproszenie występuje, gdy uwaga użytkownika telefonu
zostaje oderwana od jego bieżącego zadania, co może być spowodowane kilkoma czynnikami
psychologicznymi. W tym przypadku uwaga 3/O mogła zostać pochłonięta przez wagę i
znaczenie połączenia telefonicznego do tego stopnia, że nieświadomie skupił na nim cały swój
zasób poznawczy.

Wykorzystanie zasobów poznawczych w tego rodzaju sytuacjach jest procesem naturalnym i
może bardzo utrudnić uczestniczenie w innych czynnościach towarzyszących, powodując
przeoczenie znaczących zagrożeń.
Przeniesienie uwagi na otaczające zagrożenia wymaga od ludzi silnego bodźca wzrokowego,
słuchowego lub dotykowego. Czegoś, czego w omawianym przypadku zabrakło z powodu
wysokiego szumu w tle i kierunku, w którym patrzył 3/O.
Powiązanym czynnikiem, który mógł mieć wpływ na ten wypadek, jest złożoność/znaczenie
rozmowy telefonicznej. 3/O mógł się zatracić ze względu na charakter połączenia, dlatego
konieczne było zatrzymanie się i skupienie uwagi wyłącznie na telefonie, zamiast
kontynuowania i rozmawiać.
Korzystanie z telefonu komórkowego w ostatnich latach znacznie się upowszechniło i zapewnia
marynarzom ważny środek utrzymywania kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Zagrożenie ze
strony telefonów komórkowych w zakresie powodowania rozproszenia uwagi na pokładowych
obszarach roboczych nie zostało jeszcze jednak w pełni przez przemysł morski rozpoznane.
Korzystanie z telefonów komórkowych w miejscu pracy może być bardzo korzystne, a pokusa
korzystania z nich do celów osobistych może być bardzo silna. Niektóre branże dostrzegły to
zjawisko i odniosły się do niego poprzez zapewnienie wyznaczonych stref bezpiecznych
przeznaczonych do korzystania z telefonów komórkowych w niebezpiecznych obszarach
roboczych. Kodeks postępowania ILO w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w portach stanowi,
że telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych nie należy używać
podczas pracy w żadnym momencie. Ponadto PSS określiła zakaz używania telefonów
komórkowych w pojazdach jako środek kontroli w jednej ze swoich publikacji. COSWP nie
zawiera jednak żadnych wskazówek ani porad dotyczących korzystania z telefonu
komórkowego na pokładzie statków. Udzielenie takich porad pomogłoby operatorom statków
opracować solidne i jasne zasady i procedury, których powinny przestrzegać ich załogi.

2.8 PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA
Po 4 dniach od dołączenia do Seatruck Progress 8 kwietnia 2019 r. 3/O został poinformowany,
że korzystanie z telefonów komórkowych podczas pracy jest zabronione. Chociaż wykonanie
osobistego połączenia o godzinie 19:24 w dniu 15 maja mogło być motywowane otrzymaniem
wiadomości tekstowych mniej niż 3 minuty wcześniej, to jednak fakt, że 3/O nosił swój telefon
komórkowy podczas operacji przeładunkowych wskazuje, że zamierzał go użyć lub do
pewnego stopnia kontrolować.
Kwestionariusz Seatrucka, który między innymi zachęcił kapitanów do przypomnienia
załogom, że nie wolno im używać telefonów komórkowych podczas pracy, wykazał, że
kierownik statku rozpowszechniał wnioski wyciągnięte z ostatnich inspekcji, audytów i
incydentów. Jego działanie sprzyjało atmosferze uczenia się na błędach. Jednak to, że 3/O
używał swojego telefonu komórkowego i nie nosił gwizdka, a inni członkowie załogi nie
korzystali podczas przekraczania rampy rufowej z wyznaczonego pasażu i wchodzili po rampie
na górny pokład (ryc. 8) zamiast korzystać z wewnętrznych schodów, sugeruje, że w niektórych
obszarach istnieje rozbieżność między sposobem pracy przewidzianym w procedurach
pokładowych a faktycznym sposobem jej wykonania.

W raporcie z dochodzenia MAIB w sprawie wypadku śmiertelnego na pokładzie Seatruck Pace
w grudniu 2018 r. oraz w badaniu klimatu bezpieczeństwa pracowników Seatruck
przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. (pkt 1.14.2) stwierdzono zarówno podejmowanie
ryzyka, jak i brak przestrzegania przez załogę procedur pokładowych. Okoliczności śmierci
3/O na pokładzie Seatruck Progress, która nastąpiła w ciągu 5 miesięcy od wypadku
śmiertelnego na pokładzie Seatruck Pace, dodatkowo uwypuklają problem. W związku z tym
uzasadnione było podjęcie przez Seatruck działań mających na celu poprawę użyteczności i
możliwości zastosowania procedur oraz kultury bezpieczeństwa wśród pracowników.

2.9 POLITYKA NARKOTYKOWA I ALKOHOLOWA
Po wypadku okazało się, że kierowca ciągnika pchającego naczepę, która uderzyła w 3/O,
przekroczył dozwolony przy prowadzeniu pojazdu poziom marihuany w organizmie. Udało mu
się jednak z powodzeniem poprowadzić ciągnik pchający naczepę o szerokości 2,55 m na
rampę o szerokości 4 m z ładowni dolnego pokładu. Testy policyjne i przegląd nagrań CCTV
wykazały również, że jego zdolność prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu. Dlatego
używanie marihuany przez kierowcę prawdopodobnie nie miało wpływu na ten wypadek.
Prowadzenie ciągnika na pokładzie promów typu ro-ro to praca wymagająca wysokich
kwalifikacji oraz zarówno koordynacji, jak i czujności, którą Docklands ocenił u swoich
kierowców-stażystów. Ponieważ jakiekolwiek upośledzenie zdolności kierowcy spowodowane
używaniem narkotyków lub alkoholu nieuchronnie zwiększa ryzyko kolizji i obrażeń, polityka
Docklands dotycząca zerowej tolerancji i losowych testów była właściwym wskaźnikiem.
Jednak brak losowych testów na obecność narkotyków, szczególnie po skazaniu kierowcy w
2017 r. za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, wskazuje, że polityka nie była
egzekwowana.

3 SEKCJA 3 - WNIOSKI
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BEZPOŚREDNIO
WPŁYWAJĄCE NA WYPADEK, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEANALIZOWANE
LUB WYDANO DO NICH ZALECENIA
1) 3/O został uderzony i śmiertelnie zraniony przez naczepę, ponieważ znajdował się na rampie
rufowej w tym samym czasie, co poruszające się pojazdy, i ani on, ani kierowca ciągnika
pchającego naczepę, nie byli świadomi obecności drugiej osoby. [2.2]
3.1

2) Widok kierowcy ciągnika na 3/O został zablokowany przez naczepę i nie spodziewał się on,
że na rampie znajdzie się pieszy. [2.3]
3) 3/O koncentrował się na prywatnej rozmowie telefonicznej. Był odwrócony od kierunku
zbliżania się naczepy i prawdopodobnie nie usłyszał silnika ciągnika ani dźwiękowego alarmu
cofania. [2.4]
4) Rampa rufowa była jedynym środkiem dostępu, ale nie można było zapewnić chronionego
pasażu i nie ustanowiono innych środków oddzielających pieszych od ruchu pojazdów,
wymaganych przez obowiązujące kodeksy postępowania. [2.5]

5) Pasaż oznaczony na rampie rufowej żółtą linią zazwyczaj nie był używany przez załogę
promu lub personel terminalu. Pasaż nie był również bezpieczny w użyciu podczas operacji
przeładunkowych, ponieważ nie był chroniony fizyczną barierą i często najeżdżały na niego
ruchome naczepy. [2.5]
6) Rozdzielanie ruchu pieszego i kołowego po rampie rufowej zgodnie z hasłem „patrz i bądź
widziany”, przy nałożeniu na pieszych obowiązku, aby nie wchodzić im w drogę, miało pewne
niedociągnięcia. Nie uwzględniono ograniczonej widoczności z kabiny pchającej naczepę ani
potencjalnego rozproszenia uwagi. [2.5]
7) Poszczególne aspekty systemów zarządzania bezpieczeństwem Seatruck i Docklands były
istotne dla bezpieczeństwa pieszych, ale były albo niepraktyczne, albo ich nie stosowano. [2.6]
8) Ciągniki pchające naczepy są powszechne w branży towarowej ro-ro, ale liczba i powaga
poprzednich podobnych wypadków wskazuje, że towarzyszy im zwiększone ryzyko, co
uzasadnia przyjęcie standardowych praktyk i uzgodnionych metod kontroli przez personel
terminalu i załogi promów. [2.6]
9) Rozmawiając przez telefon komórkowy i stojąc na rufie 3/O znacznie zwiększył ryzyko
bycia uderzonym przez poruszający się pojazd, ponieważ stracił świadomość sytuacji. [2.7]
10) Zagrożenie rozproszenia uwagi przez telefony komórkowe w obszarach roboczych na
pokładzie nie zostało jeszcze w pełni rozpoznane przez przemysł morski. [2.7]
11) Okoliczności tego wypadku, a także okoliczności wypadku śmiertelnego na pokładzie
Seatruck Pace w 2018 r. oraz wyniki późniejszego badania klimatu bezpieczeństwa
pracowników Seatruck wskazują na rozbieżność w niektórych obszarach między procedurami
pokładowymi a rzeczywistym sposobem wykonywania pracy. [2.8]
3.2. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NIEWPŁYWAJĄCE
BEZPOŚREDNIO NA WYPADEK, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEANALIZOWANE LUB
WYDANO DO NICH ZALECENIA
1) Kierowca ciągnika przekroczył dozwolony przy prowadzeniu pojazdu limit marihuany w
organizmie, ale wpływ tego faktu na wypadek był mało prawdopodobny, ponieważ zdolność
kierowcy do prowadzenia pojazdu została przetestowana i stwierdzono, że nie uległa
pogorszeniu. [2.9]
2) Polityka narkotykowa i alkoholowa w Docklands nie była w pełni wdrażana ani
egzekwowana. [2.9]

4 SEKCJA 4 - PODJĘTE DZIAŁANIA
4.1 DZIAŁANIA MAIB
MAIB:


Wydało ulotkę bezpieczeństwa (załącznik A), w której podkreśliło okoliczności
wypadku i wnioski, jakie należy wyciągnąć w związku z koniecznością oddzielenia
pieszych od pojazdów oraz korzystaniem z telefonów komórkowych na pokładach
roboczych i innych miejscach pracy na pokładzie statków.

4.2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INNE ORGANIZACJE
W następstwie śmiertelnych wypadków na pokładzie Seatruck Pace, Seatruck Progress i jego
badania klimatu bezpieczeństwa, Seatruck Ferries Ltd:















Wprowadziła flotową politykę telefonii komórkowej zabraniającą przewozu i używania
telefonów komórkowych na pokładach roboczych swoich statków, z którą załoga musi
się zapoznać i zrozumieć ją przed przydzieleniem obowiązków na pokładzie.
Skorygowała procedurę rozładunkową dolnych pokładów dla pojazdów na swoich
statkach, aby upewnić się, że rozładunek z dolnej ładowni odbywa się tylko podczas
jazdy przodem.
Zaktualizowała wytyczne firmy, które zabraniają pieszym, w tym członkom załogi,
przebywania na rampie rufowej w tym samym czasie, co poruszające się pojazdy, z
wyjątkiem sytuacji, gdy aktywnie uczestniczą w załadunku/rozładunku ładunków o
niestandardowych rozmiarach lub pojazdów o niskim prześwicie.
Zainstalowała kamery CCTV na wszystkich statkach w celu monitorowania
przestrzegania procedur na pokładzie.
Ustanowiła system zgłaszania wypadków i awarii w pobliżu swoich terminali
brzegowych.
Dokonała przeglądu struktury zarządzania, aby poprawić i promować stosunki i
procedury między statkami a brzegiem.
Wprowadziła testy narkotykowe i alkoholowe pracowników lądowych.
Zaplanowała regularne spotkania między załogami statków i pracownikami lądowymi
w swoich terminalach w celu rozważenia aspektów operacyjnych i bezpieczeństwa
operacji ładunkowych.
Zorganizowała dla starszych menedżerów udział w szkoleniu „Zmiana zachowania osiągnięcie doskonałości kultury BHP” autorstwa HSE.
Zorganizowała dla wszystkich kapitanów i oficerów bezpieczeństwa możliwość
ukończenia szkolenia dla oficerów bezpieczeństwa prowadzonego przez MCA.

Docklands Logistics (Europe) Ltd:


Wprowadzono system testowania na obecność narkotyków dla potencjalnych
pracowników w celu zapobiegania wypadkom.

Brytyjska Izba Żeglugi:





Zorganizowała dwa warsztaty dla swoich członków, aby pochylić się nad kwestiami
bezpieczeństwa na pokładach dla pojazdów.
Wydała, we współpracy z morskimi związkami zawodowymi, wytyczne dla firm
żeglugowych dotyczące bezpieczeństwa pokładów dla pojazdów. Dane wejściowe do
tych wytycznych zostały dostarczone przez Port Skills and Safety.
Zobowiązała się do bieżącego wglądu w temat, wykorzystując do tego celu Podkomitet
ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Panel ds. Promów i Rejsów.

5 SEKCJA 5 - ZALECENIA
Agencji Straży Przybrzeżnej i Morskiej oraz Rejestrowi Statków na Isle of Man zaleca się:
2020/120 Wydanie wytycznych na temat potencjalnych zakłóceń spowodowanych używaniem
telefonów komórkowych na pokładach roboczych i innych obszarach roboczych na pokładzie
statków.
Zaleca się także Agencji Straży Przybrzeżnej i Morskiej:
2020/121 Uwzględnienie wytycznych dotyczących potencjalnych zakłóceń powodowanych
przez korzystanie z telefonów komórkowych na pokładach roboczych i innych obszarach
roboczych na pokładzie statków w Kodeksie bezpiecznych praktyk pracy kadry morskiej floty
handlowej.
Zaleca się, aby Brytyjska Izba Żeglugi:
2020/122 Zwróciła uwagę branży promowej na wnioski wyciągnięte z tego wypadku za
pośrednictwem Podkomitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Panelu ds. Promów i Rejsów,
biorąc pod uwagę między innymi:





Znaczenie oddzielania pojazdów od pieszych na rampach statku, szczególnie gdy
istnieje tylko jeden sposób dostępu.
Znaczenie koordynacji systemów zarządzania bezpieczeństwem na statkach i na lądzie
z bezpieczeństwem pieszych.
Trudności spowodowane przez porty i terminale przyjmujące różne praktyki pracy.
Potencjalne ryzyko rozproszenia uwagi spowodowane korzystaniem z telefonu
komórkowego.

Seatruck Ferries Ltd zaleca się:
2020/123 Kontynuować starania w celu poprawy bezpieczeństwa swoich załóg, biorąc pod
uwagę między innymi:






Wymagania Kodeksu bezpiecznych praktyk pracy kadry morskiej floty handlowej, w
szczególności dotyczące oddzielania pieszych od pojazdów na rampie rufowej promu,
gdzie nie można zapewnić chronionego przejścia dla pieszych.
Ustalenia z ostatniego raportu z badania klimatu bezpieczeństwa i wypływające z niego
sugestie dotyczące poprawy zgodności proceduralnej i stosunku załogi do
bezpieczeństwa.
Znaczenie i korzyści wynikające z dalszego monitorowania klimatu bezpieczeństwa
wśród pracowników.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie mogą stanowić domniemania
winy lub odpowiedzialności.
ZAŁĄCZNIK A

Ulotka bezpieczeństwa

MAIB
Biuro badania wypadków morskich
ULOTKA BEZPIECZEŃSTWA DLA SEKTORA ŻEGLUGI
Śmierć członka załogi podczas rozładunku z Seatruck Progress, 15 maja 2019
r.

Kolejność wydarzeń
W dniu 15 maja 2019 r. w Brocklebank, Liverpool, Wielka Brytania, rozładowywane były
naczepy z promu towarowego ro-ro zarejestrowanego pod banderą Isle of Man pod nazwą
Seatruck Progress. Rampa rufowa promu była jedynym środkiem dostępu dla pojazdów i
pieszych. Trzeci oficer statku, który nadzorował operacje ładunkowe, został uderzony i
śmiertelnie raniony naczepą spychaną z rampy rufowej statku na nabrzeże (ryc. 1). Kierowca
ciągnika pchającego naczepę natychmiast się zatrzymał, ale trzeci oficer został uwięziony
między tylnymi kołami przyczepy, a sanitariusze po przybyciu na miejsce zdarzenia
potwierdzili jego zgon.

Trzeci oficer rozmawiał przez telefon komórkowy i podczas uderzenia był skierowany w dół
rampy, w kierunku przeciwnym do zbliżania się naczepy. Prawdopodobnie nie słyszał naczepy
przez hałas wytworzony podczas operacji ładunkowych na innych pokładach i stał z dala od
pasażu dla pieszych namalowanego wzdłuż prawej krawędzi rampy. Kierowca holownika nie
widział trzeciego oficera, ponieważ naczepa zasłaniała mu pole widzenia (ryc. 2) i nie
spodziewał się, że na rufie znajdą się piesi.

Lekcje bezpieczeństwa






W kulturze popularnej do opisywania pieszych, którzy chodzą powoli i nie zwracają
uwagi na otoczenie, ponieważ skupiają się na swoich smartfonach, używa się określeń
„smartphone zombie” lub „smombie”. Marynarze również nie są odporni na wpływ tych
urządzeń i chociaż telefony komórkowe zapewniają natychmiastowy kontakt z
przyjaciółmi i rodziną, ich użycie na pokładach roboczych i innych miejscach pracy na
pokładzie statków jest rozpraszające i potencjalnie niebezpieczne.
Gdy rampa rufowa jest jedynym środkiem dostępu dla pieszych i pojazdów, zgodnie z
obowiązującymi kodeksami postępowania zapewnia się przejrzyste wskazanie
chronionego pasażu dla pieszych lub inne metody oddzielenia pojazdów od pieszych.
Procedury oparte na haśle „patrz i bądź widziany” są obarczone ryzykiem.
Namalowane na rampach i pokładach pojazdów pasaże, które nie są chronione, mogą
być przekraczane przez pojazdy i nie są bezpieczne, chyba że wdrożone zostaną również
inne środki kontroli dostępu pieszych i ruchu kołowego. Są one natomiast jeszcze mniej
bezpieczne, jeśli nie są używane.

Niniejsza ulotka i raport z dochodzenia MAIB są publikowane na naszej stronie internetowej:
www.gov.uk/maib

Dla wszystkich dochodzeń:
Marine Accident Investigation Branch
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