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Raport z dochodzenia w sprawie wypadku morskiego dotyczącego
śmierci członka załogi na promie pasażerskim typu ro-ro
w dniu 4 maja 2019 r.

GRYF - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego
Władze Bahamów prowadzą badanie w sprawie wypadku
morskiego lub inne dochodzenia na statkach pływających
pod banderą Wspólnoty Bahamów zgodnie
z
zobowiązaniami określonymi w międzynarodowych
konwencjach, których stroną są Bahamy. Zgodnie z
Kodeksem badania wypadków morskich Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (IMO) wprowadzonym Prawidłem XI1/6 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na
morzu (SOLAS), badania mają na celu zapobieganie
wypadkom i incydentom morskim w przyszłości i nie mają na
celu przypisanie winy lub określenia odpowiedzialności.
Należy zauważyć, iż paragraf 170 (2) Ustawa o żegludze
handlowej Bahamów wymaga, aby oficerowie statku
uczestniczącego w wypadku odpowiadali na pytania
inspektorów w sposób wyczerpujący i rzetelny. Jeżeli treść
protokołu została następnie przedstawiona, jako dowód w
postępowaniu sądowym dotyczącym wypadku, mogłoby to
stanowić naruszenie zasady, że od osoby nie można
wymagać złożenia zeznań na własną niekorzyść. Urząd
Morski Bahamów udostępnia niniejszy raport wszystkim
zainteresowanym osobom, organizacjom, agencjom lub
państwom pod warunkiem, że nie będzie on
wykorzystywany, jako dowód w żadnym postępowaniu
sądowym gdziekolwiek na świecie. Przy wtórnym użyciu
raportu należy wiernie odwzorować jego treść i nie
umieszczać go w kontekście, który mógłby wprowadzać w
błąd. Każdy użyty materiał musi zawierać tytuł publikacji
źródłowej, a tam gdzie zidentyfikowaliśmy jakiekolwiek
materiały objęte prawami autorskimi osób trzecich,
konieczne będzie uzyskanie zgody odpowiednich właścicieli
praw autorskich.
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1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW
AB - starszy marynarz (ang. Able Bodied Seaman)
BMA – Urząd Morski Bahamów (The Bahamas Maritime Authority)
CCTV – telewizja przemysłowa
HGV – ciężarówka
kg – kilogram
kW – kilowat
LPG - skroplony gaz ropopochodny
mm – milimetr
RO – RO – statek typu ro - ro
UTC - uniwersalny czas koordynowany
USA – Stany Zjednoczone Ameryki
UK – Zjednoczone Królestwo
VHF – bardzo wysoka częstotliwość
SMS - system zarządzania bezpieczeństwem

Godziny podane w raporcie są zgodne z formatem 24-godzinnym bez dodatkowej adnotacji oraz jako
czas lokalny w Polsce, tj. UTC +2.
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2. STRESZCZENIE
W dniu 4 maja 2019 r., po zakończeniu operacji wyładunku prom pasażerski typu ro-ro GRYF
pozostawał w porcie w Świnoujściu na rutynowym postoju1. Bosman i cieśla okrętowy używali wózka
widłowego do rutynowych czynności roboczych. W ciągu dnia do bosmana podszedł oficera strażak
prosząc o udostępnienie wózka widłowego.
Bosman przekazał wózek oficerowi strażakowi w godzinach południowych, tj. o godzinie 15:00, kiedy
bosman i reszta załogi statku udali się na przerwę na kawę z wyjątkiem oficera wachtowego, starszego
marynarza, oficera strażaka i marynarza pełniącego wachtę przy trapie. Dwadzieścia minut później
rozległ się głośny huk po tym, jak wózek widłowy spadł z pokładu samochodowego 3 na rampę2
znajdującą się na pokładzie samochodowym 2.
Odnaleziony wózek widłowy leżał przewrócony na rampie na pokładzie samochodowym 2, a
uszkodzona bariera zabezpieczająca na pokładzie samochodowym 3. W kabinie wózka widłowego
znajdował się starszy marynarz, a oficer strażak został znaleziony nieprzytomny w pobliżu kosza
wysuniętego na szczyt masztu. Wypadek spowodował śmierć oficera strażaka i poważne obrażenia
starszego marynarza.
Nie wiadomo jakie prace wykonywali starszy marynarz i oficer strażak używając do tego wózka
widłowego. Na ten dzień nie zaplanowano prac konserwacyjnych, ani prac, które wymagałyby użycia
wózka widłowego przez starszego marynarza i oficera strażaka.
Wypadek ten ilustruje konsekwencje niewłaściwej kontroli użytkowania sprzętu i nieprzestrzegania
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi sprzętu. Wdrożenia skutecznych
kontroli administracyjnych i systemu kontroli dostępu w celu zapewnienia, że tylko upoważniony i
przeszkolony personel może obsługiwać sprzęt ma kluczowe znaczenie dla Armatora. Wypadek ten
podkreśla również znaczenie posiadania solidnej, fizycznej i widocznej bariery bezpieczeństwa dla
operatorów pojazdów wjeżdżających na pokład samochodowy statku.
W raporcie zawarte są działania podjęte przez Armatora oraz szereg zaleceń mających na celu
zapobieżenie wypadkom w przyszłości.
***

1

Statek zatrzymywał się na rutynowy całodniowy postój, co drugą sobotę.
Rampa łączyła pokład samochodowy 3 z pokładem samochodowym 2, aby umożliwić przemieszczanie się
pojazdów między dwoma pokładami. Określana jako rampa dla naczep na planie GA statku.
2
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3. Szczegółowe dane statku (-ów) uczestniczącego w wypadku oraz
inne zagadnienia
3.1 Szczegółowe dane statku
Gryf to prom pasażerski typu roll-on-roll-off zbudowany w Landskronie w Szwecji w 1990 roku.
Podstawowe dane statku są następujące:
Sygnał rozpoznawczy

C6TV9

Numer identyfikacyjny IMO

8818300

Numer MMSI

311 794 000

Rok budowy

1 stycznia 1990

Długość całkowita

157,9 m

Szerokość

24 m

Wysokość konstrukcyjna

16,3

Moc maszyn

7920 kW

Pojemność brutto

18653 ton

Pojemność netto

5595 ton

Typ

pasażerski/ro-ro

Instytucja klasyfikacyjna

Polski Rejestr Statków

W chwili zdarzenia statek należał do GRYF Line Limited i był zarządzany przez spółkę Polska Żegluga
Morska P.P.
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Legenda:
Location of ramp – umiejscowienie rampy
3.2 Certyfikacja statku
GRYF został po raz pierwszy zarejestrowany w Urzędzie Morskim Bahamów (BMA) w 2004 roku i został
sklasyfikowany w Polskim Rejestrze Statków. W chwili zdarzenia statek spełniał wszystkie wymagania
ustawowe i międzynarodowe oraz posiadał wymagane certyfikaty.
5
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W dniu 01 grudnia 2018 r., statek został poddany corocznej inspekcji Urzędu Morskiego Bahamów
dokonanej w porcie w Świnoujściu w Polsce. Stwierdzono trzy usterki związane z niedziałającym
alarmem w magazynie prowiantowym, niesprawnym aparatem oddechowym podczas rutynowych
ćwiczeń przeciwpożarowych oraz jedną zużytą/naderwaną liną cumowniczą. Wszystkie trzy uchybienia
zostały usunięte w trakcie inspekcji.
W dniu 10.04.2019 r., statek przeszedł Inspekcję Państwowej Kontroli Portowej w Porcie Świnoujście
w Polsce z jedną usterką dotyczącą drzwi wodoszczelnych.
3.3 Pojemność statku i model działalności

Statek posiadał trzy pokłady ładunkowe i pojemność około 100 jednostek towarowych. Statek posiadał
69 kabin, które mogły pomieścić łącznie 142 pasażerów.
Od 2007 roku działalność komercyjna statku polegała na prowadzenia żeglugi między portem
Świnoujście w Polsce a portem Trelleborg w Szwecji.

Rysunek 2: Schemat modelu działalności (źródło: strona internetowa Unity Line)
W chwili zdarzenia statek znajdował się w porcie w Świnoujściu.
3.5 Załoga statku
Załoga statku składała się z 46 członków. Załoga pracowała w cyklu rotacyjnym, tj. dwa tygodnie
pracy/dwa tygodnie przerwy w czasie gdy miał miejsce wypadek.
Oficer strażak był 59-letnim obywatelem polskim posiadający uprawnienia starszego marynarza w
dziale pokładowym3 wydane przez Urząd Morski w Szczecinie z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej. Posiadał łącznie 14-letnie doświadczenie na morzu, jako Oficer Straży Pożarnej i pracował u
obecnego Armatora4 od początku swojej pracy na morzu. Posiadał ten sam stopień oficera straży
pożarnej na tym statku przez ostatnie 13 lat i 8 miesięcy

3

Wydane zgodnie z postanowieniem prawidła II/5 Norm wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz
pełnienia wacht (STCW) w zakresie obowiązkowych minimalnych wymagań dotyczących wydawania świadectw
na uprawnienia starszego marynarza w dziale pokładowym.
4
Zgodnie z sekcją 1.1.2 kodu ISM „Armator” oznacza Właściciela statku lub jakąkolwiek inną organizację lub
osobę taką jak Kierownik lub Czarterujący bez załogi, który przejął odpowiedzialność za eksploatację statku od
Armatora i który przyjmując taką odpowiedzialność zgodził się przejąć wszystkie obowiązki i odpowiedzialność
nałożone przez Kodeks.
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Starszy marynarz (AB) był 48-letnim obywatelem Polski i posiadał Certyfikat starszego marynarza
wydany przez Urząd Morski w Szczecinie z upoważnienia Rządu RP. W sumie posiadał 23-letnie
doświadczenie w pracy na morzu (9 lat, jako marynarz i 14 lat, jako starszy marynarz) i był związany z
obecnym Armatorem od początku swojej pracy na morzu. Na przedmiotowym statku pracował, jako
starszy marynarz przez ostatnie 7 lat i 8 miesięcy.
***
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4. Opis przebiegu zdarzeń
W dniu 4 maja 2019 r., o godzinie 05:15 statek zacumował w porcie w Świnoujściu. Operacja
wyładowania rozpoczęła się o godzinie 05:20 i została zakończona o godzinie 06:40. Statek miał
zaplanowany rutynowy postój w porcie, a przewidywany czas wypłynięcia to 5 maja 2019 r, godz.
01:30.
Rankiem 4 maja 2019 r., bosman używał wózka widłowego do rutynowej pracy przy przewożeniu
narzędzi i małych pojemników. Później wózka widłowego używał również cieśla okrętowy do
przewożenia sprzętu do smarowania. W ciągu dnia oficer strażak podszedł do bosmana prosząc o
udostępnienie wózka widłowego.
O godzinie 15:00, bosman przekazał wózek widłowy oficerowi strażakowi z kluczami w stacyjce wózka
na pokładzie samochodowym 2 i udał się na przerwę kawową. Cała załoga statku udała się na przerwę
kawową z wyjątkiem oficera wachtowego, oficera strażaka, starszego marynarza pełniącego wachtę
oraz wachtowego znajdującego się przy trapie na rampie załadunkowo-rozładunkowej na dziobie
statku.
O godzinie 15:20 na statku rozległ się głośny huk.
Usłyszawszy dźwięk magazynier maszynowy, który znajdował się w siłowni statku oraz załoga
maszynowni znajdującej się poniżej pokładu samochodowego 2, udali się w kierunku pokładu
samochodowego 2, aby zidentyfikować źródło hałasu. Następnie, w pobliże przybył wachtowy mający
wachtę przy trapie. Członkowie załogi zobaczyli, przewrócony wózek widłowy który znajdował się na
rampie ze starszym marynarzem wachtowym wewnątrz kabiny wózka widłowego. Zauważono
pęknięcie bariery zabezpieczającej na trzecim pokładzie samochodowym. Stwierdzono, że wózek
widłowy spadł z trzeciego pokładu samochodowego na drugi pokład samochodowy.
Magazynier maszynowy zauważył trochę krwi płynącej z przedniej strony wózka i szybko udał się w
stronę źródła. W pobliżu kosza wózka widłowego odnaleziono nieprzytomnego oficera strażaka
(rysunek 3).
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Rysunek 3: Lokalizacja starszego marynarza oraz oficera strażaka po zdarzeniu (źródło: Polska Żegluga
Morska P.P.)
Legenda:
Car deck x – pokład samochodowy
Location of AB – umiejscowienie starszego marynarza
Location of fire officer – umiejscowienie oficera strażaka
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Rysunek 4: Przerwana bariera zabezpieczająca po zdarzeniu - widok z pokładu 3 (źródło: Polska Żegluga
Morska P.P.)
Legenda:
Broken securing barier – przerwana bariera zabezpieczająca
Car deck – rampa samochodowa
Ramp – rampa
Forklift – wózek widłowy
Wachtowy z trapu powiadomił mostek przez radio VHF o zdarzeniu i poinformował, że wymagana jest
karetka. Starszy oficer usłyszał komunikat w radiu VHF i wezwał karetkę za pośrednictwem biura
terminalu Armatora. Wysłał oficera wachtowego z mostka w okolice miejsca zdarzenia. Następnie
poinformował kapitana o zdarzeniu i sam udał się na miejsce zdarzenia.
Pierwszej pomocy udzielili członkowie załogi, oficer wachtowy i starszy oficer, którzy przybyli na
miejsce zdarzenia. Karetka dotarła w okolice zdarzenia o godzinie 15:30, a ratownicy medyczni udzielili
pomocy rannym.
O godzinie 16:15 funkcjonariusz oficer strażak został uznany przez ratowników medycznych za
zmarłego.
O godzinie 16:52 ranny AB został przewieziony karetką do szpitala w Szczecinie.
***
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5. Analiza i omówienie
5.1 Wózek widłowy
Wózek widłowy znajdujący się na pokładzie pochodził z roku 2004, marki Nissan o maksymalnym
udźwigu 2500 kg.
Marka
Nissan
Model/typ
UD02A25RQ
Rok produkcji
2004
Typ
Kołowy wózek widłowy
Nr nadwozia/ramy
UD02E703783
Typ silnika/paliwa
ZS/LPG
Moc silnika/pojemność
30 kW
Ilość miejsc
1
Ilość kół/osi
4/2
Typ masztu
2W-330
Maksymalna wysokość podnoszenia 3300 mm
Maksymalny udźwig
2500 kg
Masa własna
3830 kg
Tabela1: Specyfikacja techniczna wózka widłowego.
Wózek widłowy był zwykle używany przez bosmana i cieślę do przewozu materiałów i sprzętu
związanego z codzienną rutynową pracą, takich jak pojemniki z farbą, sprzęt do smarowania, narzędzia,
itp. Oficer strażak również używał wózka widłowego do przewożenia butli aparatu oddechowego do
uzupełnienia. Jednak zdarzało się to rzadko.
Wózek widłowy to specjalistyczny pojazd przemysłowy z napędzanymi elektrycznie widłami z przodu,
które można podnosić i opuszczać, aby podnosić lub przemieszczać ładunek na paletach, w skrzyniach
i innych pojemnikach. Wózki widłowe są często używane w magazynach i terminalach portowych do
przeładunku towarów na krótkie odległości, w zależności od typu wózka widłowego.
Na lądzie, wózek widłowy jest jednym z najczęściej używanych pojazdów przemysłowych, ale z natury
jest również uznawany za pojazd wysokiego ryzyka. Na całym świecie odnotowano wiele poważnych
obrażeń i ofiar śmiertelnych związanych z używaniem wózków widłowych. Według US Bureau of Labor
Statistics,5 od 2011 do 2017 roku, w wypadkach związanych z wózkami widłowymi życie straciło 614
pracowników, a ponad 7000 odniosło obrażenia z wieloma dniami absencji w pracy z tego powodu
każdego roku. Według British Safety Council,6 25% obrażeń związanych z transportem w miejscu pracy
jest bezpośrednim skutkiem wypadków z udziałem wózków widłowych, a około 1300 pracowników w
Wielkiej Brytanii jest hospitalizowanych każdego roku z poważnymi obrażeniami w następstwie
wypadków z udziałem wózków widłowych.
Kosz przymocowany do wózka widłowego nie był przeznaczony do przewożenia osób. Statek posiadał
kosz przeznaczony do przewożenia personelu, ale nie on był wykorzystywany, ani używany przez
żadnego członka załogi na pokładzie zgodnie z instrukcjami Starszego Oficera. Wózek widłowy
znajdujący się na pokładzie nie był używany do żadnej specjalistycznej pracy, której nie można byłoby
wykonać inny sposób i przy użyciu mniej niebezpiecznego środka transportu. Do wszelkich innych prac

5

Źródło: https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/forklifts-2017.htm
Źródło: British Safety Council. https://www.britsafe.org/publications/safety-management-magazine/safetymanagement-magazine/2017/a-very-costly-forklift-accident/
6
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wymagających wykonywania czynności na wysokości używano specjalnego rusztowania, a w
przypadku, gdy było to niewystarczające używano sprzętu z lądu, takiego jak podnośnik koszowy.
5.2 Nieodpowiednie użycie wózka widłowego
Wózek widłowy został odnaleziony na rampie, przewrócony z widłami skierowanymi do góry. Bariera
zabezpieczająca na pokładzie 3 została przerwana, co wskazuje, że wózek widłowy spadł z pokładu 3
podczas manewru cofania. Kosz był przymocowany do wideł a widły zostały podniesione do końca
masztu wózka widłowego.

Rysunek 5: Lokalizacja wózka widłowego po zdarzeniu (źródło: Polska Żegluga Morska P.P.)
Legenda:
Forks extended to the top of the mast – widły podniesione do końca masztu
Forklift mast – maszt wózka widłowego
Nie wiadomo jakie czynności wykonywali przed zdarzeniem oficer strażaka i starszy marynarz. Na ten
dzień nie było zaplanowanych prac konserwacyjnych, ani prac, które wymagałyby od oficera strażaka
użycia wózka widłowego. Członkowie załogi na pokładzie (w tym kapitan, starszy oficer i bosman) nie
byli świadomi czynności wykonywanych przez oficera strażaka i starszego marynarza i nikt nie był
świadkiem zdarzenia. Statek nie posiadał żadnych kamer CCTV w przestrzeni ładunkowej zwróconych
w stronę rampy lub w pobliżu zdarzenia. W wózku widłowym lub w jego pobliżu nie znaleziono
specjalnych narzędzi, co wskazywałoby na jakąkolwiek specjalistyczną pracę wykonywaną przez
członków załogi.
Poszkodowany starszy marynarz przebywał w szpitalu w śpiączce farmakologicznej przechodząc
leczenie i nie był w stanie złożyć żadnych zeznań zespołowi śledczemu BMA z powodu swojego stanu
zdrowia. BMA nadal zabiegało o oświadczenie AB, które do tej pory nie zostało przekazane.
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W dniach 17 grudnia 2019 roku i 24 lutego 2020 roku, przedstawiciele Armatora złożyli wizytę u
poszkodowanego starszego marynarza w szpitalu w Szczecinie w trakcie rehabilitacji. Nie pamiętał
niczego sprzed zdarzenia, ani wykonywanej pracy, w jaką był zaangażowany. Pamiętał jednak, że
wcześniej prowadził wózek widłowy pracując z oficerem strażakiem. Ponadto, biorąc pod uwagę
miejsce, w którym po zdarzeniu znaleziono oficera strażaka, zespół dochodzeniowy stwierdził, iż wózek
widłowy był wykorzystywany z oficerem strażakiem w koszu i masztem wysuniętym do góry.
Ten typ7 wózka widłowego ma zwykle trzypunktowy układ zawieszenia, dwa na przednich oponach i
jeden na środku tylnej osi. Jeśli podczas używania wózka widłowego łączny środek ciężkości
przewożonego ładunku i wózka widłowego znajduje się w bezpiecznym obszarze tych trzech punktów
zawieszenia wózek pozostaje stabilny. Ponadto, używanie wózka widłowego z ładunkiem
podniesionym na maszcie powoduje przesunięcie połączonego środka ciężkości wózka widłowego w
górę. Co zmniejsza bezpieczną manewrowość, ponieważ bezpieczny obszar zawęża się wraz z
wysokością, zwiększając prawdopodobieństwo, że połączony środek ciężkości znajdzie się poza
bezpiecznym obszarem podczas eksploatacji lub manewrowania wózkiem widłowym powodując
przewrócenie się wózka.
Instrukcja obsługi wózka widłowego zawierała ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w zakresie
przewożenia ładunku, sugerując przewożenie go na możliwie najniższej wysokości oraz podnoszenia
ładunku tylko podczas składowania na wysokości.

Rysunek 6: Wyciąg z instrukcji obsługi wózka widłowego
Kosz, który był przymocowany do wideł wózka widłowego nie był przeznaczony do transportu
personelu. Statek posiadał dedykowany kosz do wózka widłowego przeznaczony do przewożenia
personelu (rysunek 7).

7

Posiadający przeciwagę i silnik napędzający
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Rysunek 7: Wyznaczony kosz do przewozu osób, dostępny na pokładzie oraz komunikat ostrzegawczy.
Ostrzeżenie na koszu dedykowanym do przewozu osób, mówi, iż wózkiem widłowym nie należy jeździć,
gdy ma on podniesioną platformą. Członkowie załogi nie tylko używali niewłaściwego kosza podczas
jazdy wózkiem widłowym, ale kosz został podniesiony na maksymalną wysokość masztu z osobą w
środku, co było sprzeczne zarówno z instrukcją bezpieczeństwa na koszu przeznaczonym do przewozu
osób, jak i instrukcją wózka widłowego.
5.3 Rampa, bariery zabezpieczające i identyfikacja zagrożeń
Położenie rampy było zmieniane w każdym porcie w celu przemieszczania pojazdów między dwoma
pokładami podczas operacji załadunku/rozładunku. W porcie Trelleborg w Szwecji rampę ustawiono
tak, aby połączyć część przednią pokładu samochodowego 3 z pokładem samochodowym 2 (rysunek
8), a w porcie w Świnoujściu w Polsce ustawiono ją w celu połączenia tylnej części pokładu
samochodowego 3 z pokładem samochodowym 2 (rysunek 9).
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Rysunek 8: Położenie rampy8 w porcie Trelleborg w Szwecji

Rysunek 8: Położenie rampy9 w porcie Świnoujście w Polsce
Legenda:
Car deck X – pokład samochodowy
Forward – część przednia/kierunek wyjazdu
W dniu zdarzenia, statek znajdował się w Świnoujściu w Polsce, a rampa została ustawiona tak, aby
połączyć tylną część pokładu samochodowego 3 z pokładem samochodowym 2 (rysunek 9).
Otwór rampy na pokładzie samochodowym 3 posiadał ręcznie obsługiwane bariery zabezpieczające z
przodu i z tyłu (rysunek 10).

Rysunek 10: Standardowe rozmieszczenie barier zabezpieczających na pokładzie samochodowym 3
Legenda:
8
9

Obraz służy tylko do celów ilustracyjnych i nie według skali
Obraz służy tylko do celów ilustracyjnych i nie według skali
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Barriers in open position – bariery w pozycji otwartej
Barriers in close position – bariery w pozycji zamkniętej
Po zdarzeniu, odkryto, iż bariera zabezpieczająca na pokładzie samochodowym 3 została przerwana
podczas upadku wózka widłowego z pokładu samochodowego 3 na rampę na pokładzie
samochodowym 2. Bariery były wykonane ze stalowych rur i nie były zaprojektowane do przenoszenia
dużego obciążenia, ani uderzenia poruszającego się pojazdu.

Rysunek 11: Stan bariery zabezpieczającej po zdarzeniu (Źródło: Polska Żegluga Morska P.P.)
Bariery zabezpieczające były częściowo oznaczone żółto-czarną taśmą ostrzegawczą. Na górnej części
pokładu samochodowego 3 również umieszczono część żółtej i czarnej taśmy ostrzegawczej oraz
oznakowanie z czerwoną strzałką (rysunek 12). Jednakże taśma i oznakowanie nie zawierały żadnych
informacji, ani nie zwracały uwagi na potencjalne ryzyko związane z upadkiem z otworu rampy
kierowcom obsługujących pojazdy na pokładzie samochodowym 3. Brak było znaków wskazujących
lokalizację otworu rampy na pokładzie samochodowym.

Rysunek 12: Taśma ostrzegawcza i strzałka na części przedniej pokładu samochodowego 3.
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Legenda:
Hazard tape on a portion of a deckhead - taśma ostrzegawcza na fragmencie górnej części pokładu
Arrow on a deckhead – strzałka na górnej części pokładu
Statek zwykle przewoził na pokładzie samochody, przyczepy oraz pojazdy ciężarowe (HGV). Ze względu
na położenie fragmentów taśmy ostrzegawczej na barierkach zabezpieczających i górnej części
pokładu, było bardzo mało prawdopodobne, aby kierowcy byli w stanie dostrzec lub zidentyfikować
jakiekolwiek zagrożenia, zwłaszcza podczas manewru cofania pojazdu. Kierowcy byli kierowani przez
załogę pokładową podczas operacji załadunku i wyładunku. Jednakże, w pobliżu pokładów
samochodowych brakowało wyraźnych znaków bezpieczeństwa oraz piktogramów dla kierowców, aby
móc zidentyfikować potencjalne zagrożenie upadkiem z powodu otwarcia rampy w trakcie kierowania
pojazdami.
W Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem w Przedsiębiorstwie (SMS) brak było udokumentowanych
ocen ryzyka związanych z obsługą rampy lub wózka widłowego. Międzynarodowy kodeks zarządzania
dotyczący bezpiecznej eksploatacji statków i zapobiegania zanieczyszczeniu (Międzynarodowy kodeks
zarządzania bezpieczeństwem (ISM)) sekcja 1.2.2.2 wymaga, aby „cele armatora w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem powinny, między innymi; dokonywać oceny każdego rodzaju ryzyka,
zapewniać bezpieczną eksploatację statku i bezpieczne środowisko pracy oraz ustanawiać
zabezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń". Ocena ryzyka jest
narzędziem służącym identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla ustanowienia odpowiednich
zabezpieczeń w celu wyeliminowania ryzyka. Wynik odpowiedniej oceny ryzyka można wykorzystać do
zidentyfikowania zagrożeń w pobliżu rampy i odpowiednio do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń
w celu ograniczenia ryzyka.
5.4 Nadzór administracyjny i kontrola dostępu
Załoga statku prowadziła dziennik pojazdu, aby kontrolować dostęp do wózka widłowego. Dziennik i
klucze do wózka były przechowywane w biurze ładunkowym znajdującym się w pobliżu drzwi rufowych
na pokładzie 2. Członek załogi musiał dokonać wpisu w dzienniku i wprowadzić datę, stopień służbowy
użytkownika/dział, powód użycia i uwagi przed uzyskaniem dostępu do wózka widłowego.
W dniu zdarzenia, bosman dokonał wpisu do dziennika pod swoim nazwiskiem i w godzinach rannych
korzystał z wózka widłowego. Cieśla okrętowy również dokonał wpisu w dzienniku i w godzinach
popołudniowych korzystał z wózka widłowego. Oficer strażak poprosił bosmana o wózek widłowy w
ciągu dnia. Nikt z załogi, w tym starszy oficer i bosman, nie był świadomy pracy, jaką oficer strażak i
starszy marynarz zamierzali wykonać przy użyciu wózka widłowego. W godzinach popołudniowych,
bosman przekazał wózek widłowy oficerowi strażakowi z kluczami w stacyjce wózka widłowego.
Dziennik nie był aktualizowany przez oficera strażaka, ani przez starszego marynarza przed użyciem
wózka widłowego.
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem (ISM), sekcja 7, Operacje na pokładzie statku,10
nakłada na armatora obowiązek ustanowienia procedur dla kluczowych operacji na statku dotyczących
bezpieczeństwa personelu na pokładzie. Wymaga zdefiniowania i przydzielenia różnych zadań
wykwalifikowanemu personelowi. Zakładowy SMS posiadał procedurę dotyczącą urządzeń
dźwigowych, która obejmowała wymagania dotyczące konserwacji, napraw i przeglądów wózków
widłowych. Obejmował obowiązki starszego oficera oraz starszego mechanika w zakresie zapewnienia
10

Kodeks ISM, sekcja 7, stanowi: Armator powinien ustanowić procedury, plany i instrukcje w tym odpowiednie
listy kontrolne dla kluczowych operacji na statku dotyczących bezpieczeństwa personelu statku i ochrony
środowiska. Należy zdefiniować różnorakie zadania i przypisać wykwalifikowanemu personelowi.

17
Urząd Morski Bahamów

GRYF - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego
prawidłowego działania, konserwacji, gotowości i sprawności technicznej tych urządzeń. SMS
armatora nakładał również na załogę statku wymóg przestrzegania Kodeksu postępowania zapobiegania wypadkom na pokładzie statku na morzu i w porcie.11 Kodeks zawierał instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń dźwigowych i pojazdów transportowych. Instrukcje
bezpieczeństwa przewidywały, że tylko kompetentna osoba może obsługiwać takie pojazdy i tylko na
spokojnych wodach. Jednak w SMS armatora brakowało specjalnej procedury dla bezpiecznej obsługi
wózków widłowych, w tym wymagań dotyczących kontroli dostępu do użytkowania wózka widłowego.
Mimo, iż statek wdrożył praktykę prowadzenia dziennika dla załogi korzystającej do wózka widłowego,
praktyka ta nie była przestrzegana przez oficera strażaka, ani przez starszego marynarza i nie została
skutecznie wdrożona w dniu zdarzenia.
Dział pokładowy na pokładzie posiadał trzech upoważnionych członków załogi, którzy posiadali
uprawnienia12 do obsługi wózka widłowego (tabela 2). Jednakże, w momencie zdarzenia wózek
widłowy był obsługiwany przez starszego marynarza, który nie miał uprawnień do obsługi wózka
widłowego.
Stopień
Rok wydania
Oficer strażak
2011
Bosman
2006
Cieśla okrętowy
2007/2008
Tabela 2: Tabela 2: Stopnie i rok wydania uprawnień do kierowania wózkiem widłowym
Instrukcja obsługi wózka widłowego zawierała ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zgodnie, z
którymi, wózek powinien być obsługiwany wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel.

Rysunek 13: Wyciąg z instrukcji obsługi wózka widłowego

11

Na pokładzie były dostępne dwie kopie kodeksu, jeden u kapitana, a drugi w miejscu dostępnym dla załogi.
Wszystkie trzy uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem mechanicznym zostały wydane przez
Centrum Szkolenia Zawodowego, Świnoujście Rybaki, Polska.
12
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Starszy marynarz obsługujący wózek widłowy nie posiadał uprawnień na prowadzenie wózka i nie był
upoważniony do obsługi wózka. Było to sprzeczne z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa w
instrukcji obsługi wózka widłowego. Ponadto w SMS Armatora nie było specjalnych procedur
określających wymagania dotyczące kwalifikacji lub doświadczenia członków załogi do obsługi wózka
widłowego na pokładzie.
5.5 Analizy kryminalistyczne
Po zdarzeniu, wózek widłowy trafił pod dozór lokalnej jednostki policji w Świnoujściu. Przeprowadzono
analizę kryminalistyczną w celu określenia stanu technicznego wózków widłowych przed zdarzeniem
oraz czy miał on jakikolwiek wpływ na zdarzenie.
W raporcie z analizy kryminalistycznej stwierdzono, iż wózek widłowy był sprawny technicznie przed
zdarzeniem. Uszkodzenia zaobserwowane na wózku widłowym powstały w wyniku zdarzenia.
5.6 Inne zidentyfikowane kwestie (niemające wpływu zdarzenie)
Koszt przeznaczony do przewozu osób był opatrzony tabliczką ostrzegawczą z tekstem napisanym
wyłącznie w języku polskim. Paragraf 76 (2) Ustawy o żegludze handlowej Bahamów stanowi:
„Wszystkie pisemne oznakowania umieszczone na statkach pod banderą panamską powinny być
sporządzone w języku angielskim z dołączoną wersją w języku obcym, jeśli kapitan uzna to za
konieczne". Mimo, iż członkowie załogi znali język polski oznakowanie ostrzegawcze nie było zgodne z
wymogami Ustawy o żegludze handlowej Bahamów.
***
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6. WNIOSKI
Wózek widłowy został odnaleziony w pozycji przewróconej na rampie na pokładzie samochodowym 2
po upadku z pokładu samochodowego 3. Starszy marynarz obsługiwał wózek, podczas gdy oficer
strażak przebywał w koszu przymocowanym do wideł i wysuniętym do końca masztu wózka
widłowego. Na skutek zdarzenia oficer strażak poniósł śmierć, a starszy marynarz odniósł poważne
obrażenia.
Bariery zabezpieczające przy rampie na pokładzie samochodowym 3 zostały wykonane ze stalowych
rur i nie zostały zaprojektowane do przyjmowania siły uderzenia pojazdów poruszających się na
pokładzie samochodowym.
W pobliżu otworu rampy na pokładzie samochodowym 3 brak było wyraźnych znaków bezpieczeństwa,
które dawałyby jakiekolwiek wskazówki operatorom pojazdów.
Na pokładzie brak było udokumentowanych ocen ryzyka związanego z obsługą rampy lub wózka
widłowego.
Kosz na wózku widłowym nie został zaprojektowany do przewożenia w nim personelu. Ponadto,
instrukcja obsługi wózka widłowego zawierała ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa, mówiące, aby
nie prowadzić wózka z ładunkiem podniesionym na pełną wysokość masztu wózka widłowego.
Jednakże członkowie załogi nie zastosowali się do tego ostrzeżenia bezpieczeństwa.
Na statku istniała praktyka trzymania kluczy do wózka widłowego w magazynie oraz prowadzenia
dziennika w celu kontrolowania dostępu do wózka widłowego. Jednakże, praktyki te nie były
przestrzegane, ani wdrażane skutecznie w dniu zdarzenia. Klucze do wózka były w stacyjce wózka
widłowego, gdy bosman przekazał go oficerowi strażakowi. Co więcej, dziennik nie został
zaktualizowany przez oficera strażaka, ani przez starszego marynarza przed uzyskaniem dostępu do
wózka widłowego. Żaden z członków załogi, w tym starszy oficer i bosman, nie był świadomy czynności
wykonywanych przez oficera strażaka i starszego marynarza. Na ten dzień nie zaplanowano żadnych
prac, które wymagałyby od oficera straży użycia wózka widłowego.
Starszy marynarz obsługujący wózek widłowy nie posiadał uprawnień do obsługi wózka widłowego.
Było to również sprzeczne z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi
wózka widłowego zgodnie, z którymi, wózek może obsługiwać wyłącznie upoważniony i przeszkolony
personel.
W SMS Armatora brak było specjalnej procedury określającej wymagania dotyczące nadzoru
administracyjnego i kontroli dostępu w celu bezpiecznej obsługi wózka widłowego na pokładzie. Nie
istniała również żadna określona procedura w zakresie prowadzenia, rejestrowania lub zarządzania
kwalifikacjami i doświadczeniem członków załogi w odniesieniu do obsługi wózka widłowego.
Analiza kryminalistyczna wózka widłowego wykazała, iż przed incydentem nie miał on problemów
technicznych.
***
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7. UZYSKANA WIEDZA
Obsługa wózka widłowego jest z natury operacją wysokiego ryzyka. Mimo, iż na statku nie ma
ograniczeń dotyczących przewożenia wózka widłowego do przewozu materiałów i wyposażenia na
pokładzie, to można zidentyfikować mniej niebezpieczny środek transportu, który zastąpi wózek
widłowy na pokładzie i wyeliminuje ryzyko związane z operacją.
Ważne jest, aby dysponować solidnymi fizycznymi i wizualnymi barierami ochronnymi dla operatorów
pojazdów, aby móc identyfikować i ograniczać ryzyko upadku z otworu rampy na pokładzie
samochodowym 3.
Niewłaściwie działający sprzęt i niestosowanie się do ostrzeżeń producenta może stanowić śmiertelne
zagrożenie
Należy utrzymywać skuteczny nadzór administracyjny i kontrolę dostępu, aby zapewnić, że tylko
upoważniony i przeszkolony personel może obsługiwać taki sprzęt.
***
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8. ZALECENIA
Zalecenia dla Armatora:
Należy przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z eksploatacją rampy oraz kompleksowy przegląd
otoczenia otworów rampy, aby upewnić się, że istnieją solidne fizyczne bariery i odpowiednie widoczne
znaki bezpieczeństwa, aby zapobiec upadkowi z wysokości.
Należy rozważyć przeprowadzenie całościowego przeglądu użytkowania wózka widłowego na
pokładzie i zidentyfikować bezpieczny zastępczy środek transportu dla obsługi materiałów i sprzętu.
Należy opracować i zapoznać członków załogi z procedurami opisującymi:



wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi i skutecznego wdrożenia nadzoru
administracyjnego i kontroli dostępu do wózka widłowego na pokładzie;
wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia członków załogi do obsługi wózka
widłowego na pokładzie.

Dokonać przeglądu wszystkich pisemnych oznakowań na pokładzie i upewnić się, że są one zgodne z
Ustawą o żegludze handlowej Bahamów.
***
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9. PODJĘTE DZIAŁANIA
Działania podjęte przez Polską Żeglugę Morską P.P po zdarzeniu:
Armator zawiesił użytkowanie wózków widłowych w całej flocie do czasu wprowadzenia nowych
procedur bezpieczeństwa.
Armator wdrożył nowe procedury bezpieczeństwa, w tym poniższe wymagania:











obsługę wózka widłowego zgodnie z instrukcją producenta przez załogę statku posiadającą
odpowiednią uprawnienia i zezwolenie kapitana;
oficer wachtowy powinien prowadzić zapis zwany „książeczką wózka widłowego”, zawierający
nazwiska członków załogi uzyskujących dostęp do wózka widłowego. Załoga otrzymuje klucze
po zaktualizowaniu dziennika i uzyskaniu zgody odpowiedniego kierownika działu, który jest
świadomy czynności związanej z użytkowaniem wózka widłowego;
operator wózka widłowego musi wpisać swoje imię i nazwisko w „książeczce wózka
widłowego”, a przed użyciem wózka, operator musi sprawdzić stan wózka widłowego zgodnie
z procedurą Armatora, a po zakończeniu pracy, w przypadku wszelkich problemów
technicznych, operator powinien wpisać uwagi w „książeczce wózka widłowego”;
kierownicy działów załogi korzystającej z wózka widłowego ponoszą bezpośrednią
odpowiedzialność za bezpieczną organizację ich pracy;
obszar, na którym używany jest wózek widłowy musi być odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony (odpowiednio zabezpieczona tablica ostrzegawcza, rampy i furtki);
wózka widłowego nie należy przekazywać nikomu bez upoważnienia i zgody kapitana;
zabrania się pracy na wysokości przy użyciu wózka widłowego;
operator wózka widłowego musi mieć odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym
rękawice ochronne, obuwie robocze i kask ochronny.

Trwają prace projektowe mające na celu zastąpienie balustrad na pokładzie samochodowym 3
barierami o dużej wytrzymałości zapewniającymi odporność na przypadkowe najechanie samochodem
ciężarowym.
Załoga całej floty wysłuchała wykładu w zakresie bezpieczeństwa wygłoszonego przez wyznaczoną
osobę na lądzie oraz kierownika BHP, aby postępować zgodnie z procedurami i instrukcjami Armatora.
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