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Badanie poważnego wypadku wejścia na mieliznę statku „Norman” prowadzone
było na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania
Wypadków Morskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1374) oraz uzgodnionych w ramach
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) norm, standardów i zalecanych metod
postępowania, wiążących Rzeczpospolitą Polską.
Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub
incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla
zapobiegania wypadkom i incydentom morskim w przyszłości oraz poprawy stanu
bezpieczeństwa morskiego.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich nie rozstrzyga w prowadzonym
przez siebie badaniu o winie lub odpowiedzialności osób uczestniczących w wypadku
lub incydencie morskim.
Niniejszy raport nie może stanowić dowodu w postępowaniu karnym albo innym
postępowaniu

mającym

na

celu

ustalenie

winy

lub

odpowiedzialności

za

spowodowanie wypadku, którego raport dotyczy (art. 40 ust. 2 ustawy o PKBWM).

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. +48 91 44 03 290, tel. kom. +48 664 987 987
e-mail: pkbwm@pkbwm.gov.pl
www.pkbwm.gov.pl

Raport może być wykorzystany w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku, bezpłatnie
(z wyłączeniem logo PKBWM), do celów badawczych, edukacyjnych lub informacji
publicznej. Raport winien być wykorzystany dokładnie i w kontekście nie wprowadzającym
w błąd. W przypadku wykorzystania należy podać tytuł publikacji źródłowej oraz informację
o prawach autorskich. W przypadku, gdy w raporcie jest wskazane inne źródło lub autor
materiału chronionego prawem autorskim przed wykorzystaniem raportu należy uzyskać zgodę
od właścicieli praw autorskich.
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1. Fakty
W dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 21:20 LT1 statek Norman przyjął pilota na redzie
Świnoujścia i dalej kierował się torem wodnym do Szczecina, na Nabrzeże Węgierskie.
Początkowo sterował kapitan, a od Świnoujścia przez Zalew Szczeciński sterował pilot,
najpierw w trybie ręcznym, a od przeprawy promowej Karsibór, na prostym odcinku toru
wodnego w trybie automatycznym z małymi korektami kursu. Na Zakręcie Mańkowskim przed
parą pław nr. 21/22 ok. godz. 00:05 pilot rozpoczął zmianę kursu statku ze 142° do 168° przy
prędkości statku 10,5 węzła. W trakcie skrętu w prawo pilot przełączył tryb na sterowanie
ręczne i chcąc włączyć drugą pompę steru uruchomił omyłkowo sterowanie awaryjne. Statek
zaczął skręcać w lewo ze stałym wychyleniem steru na lewo 20°. Nim zareagował kapitan i
zorientował co się stało, próba redukcji prędkości i prawidłowego włączenia drugiej pompy
okazały się spóźnione i statek robiąc pół-cyrkulację w lewo wszedł na mieliznę między parami
boi nr. 21/22 i nr. 23/24. Po ponad 6 godzinach został ściągnięty z mielizny i o własnym
napędzie w asyście holowników dopłynął do Nabrzeża Węgierskiego w Szczecinie.

1

Czasy w całym raporcie są podawane jako czas lokalny, LT-local time
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Rysunek 1. Tor wodny Świnoujście-Szczecin z pozycją wejścia na mieliznę statku „Norman”.
(fragment mapy BA 2678)
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2. Informacje ogólne

Zdjęcie 1. Statek Norman
2.1. Dane statku
Nazwa statku:

Norman

Bandera:

portugalska

Właściciel:

NMR Maritime, Unipessoal Lda

Armator:

Alpha Shipping Company SIA

Operator:

Alpha Shipping Company SIA

Instytucja klasyfikacyjna:

RINA S.p.A.

Typ statku:

statek drobnicowy

Sygnał rozpoznawczy:

CQAU5

Nr identyfikacyjny IMO:

9361342

Pojemność brutto (GT):

2999

Rok budowy:

2007

Moc maszyn:

2640 kW

Długość całkowita:

89,78 m

Szerokość:

14,00 m

www.pkbwm.gov.pl
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Zanurzenie:

dziób / 5,10 m, rufa / 5,80 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

7

Typ rejestratora VDR (S-VDR):

brak

2.2. Informacje o podróży statku
Porty zawinięcia w czasie podroży:

Sankt Petersburg, Rosja

Port przeznaczenia:

Szczecin, Polska

Rodzaj żeglugi:

międzynarodowa

Informacja o ładunku (ilość, rodzaj):

3359,8 mt, elementy aluminiowe

Informacja o załodze (liczba, narodowość):

8 (1 Łotysz, 5 Ukraińców, 2 Rosjan )

Informacja o pasażerach (liczba, narodowość): nie było
2.3. Informacje o wypadku morskim
Rodzaj wypadku:

poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

30.06.2020 godz. 00:11 LT

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ=53°37,5’N λ=014°35,0’ E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Tor wodny Szczecin Świnoujście

Charakter akwenu:

wody wewnętrzne

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr SW 3-4° B, stan morza 0, widzialność
dobra

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: statek załadowany
Skutki wypadku :

bez uszkodzeń

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Podmioty zaangażowane:

Kapitanat Portu Szczecin, Fairplay Towage,
Zakład Usług Żeglugowych

Użyte środki:

dwa holowniki: Fairplay VI i Hermes

Szybkość reakcji, działania służb ratowniczych: Po ok. 5 godzinach przybyły dwa holowniki
do akcji ściągnięcia z mielizny
Podjęte działania:

operacja ściągnięcia statku z mielizny

Osiągnięte wyniki:

statek uzyskał pływalność i mógł
kontynuować podróż (wejście do portu)

www.pkbwm.gov.pl
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3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 21:20 statek Norman został obsadzony przez pilota
na podejściu do Portu Świnoujście i skierował się do portu w Szczecinie do nabrzeża
Węgierskiego. Na mostku pilot został poinstruowany przez kapitana o rozkładzie urządzeń
nawigacyjnych, sterowych i sterowaniu napędem oraz jak używać steru w trybie manualnym i
automatycznym jak również o sposobie przejścia z jednego trybu sterowania na drugi.
Dodatkowo pilot zapoznał się z checklistą „Pilot arrangement / cooperation –SM 004” i
podpisał ją. Początkowo sterował kapitan obsługując manetkę steru w trybie automatycznym,
a po kilku minutach ster w tym samym trybie zaczął obsługiwać pilot. Kapitan usiadł w fotelu
mając widok przed dziobem statku i jednocześnie na zintegrowany panel sterowania statkiem.
Na mostku w tym czasie był tylko kapitan i pilot.

Zdjęcie 2. Mostek statku Norman
Tuż przed główkami falochronu w Świnoujściu pilot przełączył tryb na sterowanie ręczne
i dalej sam sterując przeprowadził statek torem wodnym przez port w Świnoujściu
z prędkością 8 węzłów i przy włączonych dwóch pompach steru. Po minięciu przeprawy
promowej Karsibór na prostym odcinku Kanału Piastowskiego kapitan przełączył sterowanie
na tryb automatyczny i na jedną, lewą pompę steru. Od wyjścia z Kanału Piastowskiego
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sterowanie odbywało się w trybie automatycznym (na autopilocie), gdzie pilot jedynie
korygował kurs statku na prostym odcinku toru wodnego na Zalewie Szczecińskim, przy
prędkości manewrowej statku „cała naprzód” ok. 10,9 węzłów płynąc kursem 142°. Przed godz.
23:00 (00:00 czasu statkowego) na mostek przyszedł 3 oficer by objąć wachtę,
a kapitan dalej pozostawał na mostku. Rola 3 oficera ograniczała się do obserwacji i pracy przy
komputerze na mostku. Statek o godz. 23:00 znajdował się na pozycji φ = 53°46,9’ N
λ = 014°22,5’ E. Ok godz. 00:05 na podejściu do pary pław nr. 21/22 (Zakręt Mańkowski) przy
prędkości statku 10,5 węzłów pilot rozpoczął zmianę kursu w prawo, ze 142° na docelowo 168°
używając manetki steru w trybie automatycznym. Po zadanej stopniowo zmianie na autopilocie
na kurs 168° pilot zauważył, że statek zbyt wolno zmienia kurs w prawo, więc przełączył na
tryb sterowania ręcznego, żeby dokończyć zwrotu na sterowaniu ręcznym. Przy wolnej zmianie
wychylenia steru pilot dodatkowo włączył (w jego mniemaniu) drugą pompę steru, żeby
szybciej dokonać zwrotu w prawo. Wtedy zauważył, że wychylając manetką steru w prawo w
trybie ręcznym i przy dwóch pracujących pompach, statek nie reaguje na ster i zaczyna skręcać
wolno w lewo, a wskaźnik wychylenia steru pokazuje stałe wychylenie ok. 20° na lewą burtę i
nie reaguje na ruchy manetką. Kapitan zaniepokojony brakiem reakcji statku na ster podszedł
bliżej panelu sterowania, a po okrzyku pilota, że „ster nie reaguje ! ” zaczął sprawdzać co mogło
być przyczyną awarii steru i chaotycznie przyciskać wiele przycisków, co w porze nocnej
trudno było rozpoznać i ocenić, tym bardziej w stresującej sytuacji. Zanim kapitan zorientował
się co się stało upłynęło kilka sekund podczas których statek zaczął szybciej skręcać, cyrkulując
w lewo. Spostrzegł wtedy, że doszło do pomyłki pilota w przełączeniu steru: zamiast włączenia
drugiej pompy steru pilot włączył tryb awaryjny sterowania – „override” nadal z pracą na jednej
pompie.. Kapitan natychmiast zmniejszył obroty śruby nastawnej na „bardzo wolno naprzód”
a za chwilę na „stop”, a także włączył sterowanie ręczne i drugą pompę steru, żeby wrócić na
właściwy kurs. Działania te jednak były za późne i w rezultacie o godz. 00:09, kursem ok. 010°
statek wszedł dziobem na mieliznę po wschodniej stronie toru, między parami pław nr 21/22 i
nr.23/24 by ostatecznie o godz. 00:11, po obróceniu do kursu 343° pozostać na mieliźnie, na
pozycji φ = 53°37,54’ N λ = 014°35,05’ E.
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Rysunek 2. Tor statku „Norman”przed wejściem na mieliznę i fazy obracania statku
po zetknięciu dziobu z mielizną. (fragment mapy BA 2678)
Kapitan zaraz po wejściu na mieliznę zaczął podejmować próby zejścia z mielizny pracą śruby
wstecz, a także naprzemiennym przekładaniu steru z lewo na burtę na prawo na burtę przy pracy
śruby do przodu, a następnie wstecz. Ster i śruba po wejściu statku na mieliznę zachowały
swobodę ruchów. Pilot zgłosił na VHF wypadek wejścia na mieliznę do VTS,
a kapitan zadzwonił do armatora. Obudzony starszy oficer zarządził sondowanie zbiorników.
Nie stwierdzono przyboru wody w zbiornikach.
Do ściągnięcia statku Norman z mielizny zostały zaangażowane holowniki: Fairplay VI
i Hermes które przybyły po ok. 5 godzinach od wejścia statku na mieliznę. Holownik Fairplay
VI jako silniejszy, bezpośrednio ściągał statek z mielizny, a Hermes asystował. Statek odzyskał
pływalność ok. godz. 06:58. Do portu w Szczecinie, Nabrzeże Węgierskie m/v Norman
dopłynął o własnym napędzie w asyście obu holowników, bez podanego holu. Całą drogę
sterował starszy oficer. Przy nabrzeżu przeprowadzono oględziny podwodnej części kadłuba
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przez firmę nurkową wynajętą przez towarzystwo klasyfikacyjne RINA, które potwierdziły, że
kadłub, śruba i ster nie zostały uszkodzone.

Zdjęcie 3. Statek Norman ściągany z mielizny przez holownik Fairplay VI
4. Spis zdjęć
Zdjęcie 1. Statek Norman .......................................................................................................... 4
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6. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku.
Dokumenty statku Norman.
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Dokumenty otrzymane od Kapitanatu Portu w Szczecinie.
Zdjęcia własne Komisji i z holownika Fairplay IV (zdjęcie nr 3)
Wysłuchanie PKBWM
7. Skład zespołu badającego wypadek
Kierujący zespołem – Grzegorz Suszczewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członek zespołu – Monika Hapanionek – Członek Komisji
8. Przewidywany termin opublikowania raportu końcowego
Komisja planuje sporządzenie raportu końcowego i opublikowanie go w terminie do
30 października 2021 r.
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