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Badanie upadku pilota do wody podczas obsadzania statku X-Press Mulhacen 

prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji 

Badania Wypadków Morskich ( 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.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 5 czerwca 2020 roku około godz. 03:481 w trakcie obsadzania statku X-Press Mulhacen 

na podejściu do Portu Północnego w Gdańsku, pilot wchodząc na drabinkę pilotową wpadł do 

wody. Niezwłocznie podjęty przez załogę pilotówki został przetransportowany na brzeg do 

Stacji Pilotowej Gdańsk. W wyniku tego zdarzenia pilot nie odniósł obrażeń i po zdarzeniu 

samodzielnie wrócił do domu. 

 

 

Zdjęcie 1 Statek X-Press Mulhacen w porcie Gdynia 23 czerwca 2020 r.  

2. Informacje ogólne 

2.1. Dane statku  

Nazwa statku:  X-Press Mulhacen 

Bandera: Malta 

Właściciel: Novena Private Limited 

Instytucja klasyfikacyjna: Korean Register 

Typ statku: Kontenerowiec 

Sygnał rozpoznawczy: 9HA3465 

Nr identyfikacyjny IMO: 9365960 

Pojemność brutto (GT): 7702 

                                                 
1 Czas podany zgodny z zapisem w Dzienniku Okrętowym jednostki X-Press Mulhacen. Zgodnie ze zgłoszeniem 

od Kapitanatu Portu Gdańsk było to około godz. 03:45. 
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Rok budowy: 2008  

Szerokość: 20,60 m 

Długość całkowita: 141,60 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub: stal 

2.2. Informacje o podróży statku  

Statek z częściowym ładunkiem. Ostatni port Gdynia (Polska), port przeznaczenia Gdańsk, 

Port Północny. 

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku: wypadek morski 

Data i czas zdarzenia: 05 czerwca 2020 r. godz. 03:48 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia: 54°24,8’N 018°46,2’E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia: Morze Bałtyckie  

Charakter akwenu: Reda Portu Gdańsk 

Pogoda w trakcie zdarzenia: wiatr SE 4-5 , stan morza 3, widzialność dobra, 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: z częściowym ładunkiem - kontenery 

Miejsce wypadku na statku: wywieszona na zewnątrz drabinka pilotowa  

Skutki wypadku : upadek do wody 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Nie prowadzono działań ratowniczych i nie zaangażowano dodatkowych podmiotów w celu 

podjęcia akcji ratowniczej. 

 

3. Opis okoliczności wypadku  

W dniu 4 czerwca 2020 r. o godz. 08:00 pilot biorący udział w zdarzeniu rozpoczął służbę w 

stacji Pilotowej Gdańsk. 

5 czerwca około godz. 03:00 otrzymał pierwsze zlecenie wyprowadzenia statku Volga Maersk 

z Terminalu Kontenerowego DCT Portu Północnego Gdańsk, a następnie wprowadzenia na 

jego miejsce statku X-Press Mulhacen.  
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O godzinie 03:30 statek X-Press Mulhacen płynąc kursem2 225°, z prędkością 9,14 w, był na 

pozycji 54°25,8’N 018°53,25’E. 

Około godziny 03:44, na pozycji 54°24,5’N 018°45,6’E pilot opuścił statek wychodzący  

Volga Maersk i wsiadł do łodzi pilotowej Pilot 21 (Zdjęcie 2), która skierowała się do statku 

X-Press Mulhacen.  

 

Zdjęcie 2 Łódź pilotowa przedsiębiorstwa usług morskich Gdańsk – Pilot Sp. z o.o. 

Będąc na łodzi pilotowej pilot poprzez radio poprosił kapitana statku X-Press Mulhacen, aby 

zwolnił do prędkości 6 w. Po około półtorej minuty łódź pilotowa była przy statku 

wchodzącym. Opłynęła go od rufy i około godz. 03:48 podeszła równolegle do prawej burty 

statku. Prędkość statku X-Press Mulhacen wynosiła ok. 6,5 w a kurs 236°, trap pilotowy 

zawieszony był na prawej burcie statku (Zdjęcie 3). 

Podczas podchodzenia pilotówki do burty statku pilot znajdował się na platformie 

umieszczonej na dachu pilotówki, a asystujący mu mechanik był na pokładzie przy 

nadbudówce. Przed bezpośrednim wejściem na trap pilot zszedł na pierwszy stopień drabinki 

umieszczonej na lewej burcie pilotówki (Zdjęcie 4). Przechodząc na zamocowany na statku 

trap pilotowy pilot złapał go lewą ręką i postawił na szczeblu trapu lewą nogę, a jednocześnie 

prawą ręką trzymał się za reling pomostu pilotówki. W trakcie przekładania prawej ręki i nogi 

na trap, bezwładnie okręcił się przez lewe ramię co spowodowało ześlizgnięcie się lewej stopy 

                                                 
2 Kursy i prędkości podawane w raporcie są jako wartość nad dnem odczytane z obrazu radarowego VTS. 
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ze stopnia trapu. Pilot nie był w stanie utrzymać się trapu jedną ręką w konsekwencji czego 

wpadł do wody.  

 

 

Zdjęcie 3 Łódź Pilot 21 wzdłuż burty statku X-Press Mulhacen. 

 

 
Zdjęcie 4  Łódź pilotowa Pilot 21 
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Zdjęcie 5 Pilot wchodzący na trap statku X-Press Mulhacen. 

 

Po wpadnięciu do wody pilot odepchnął się od burty pilotówki, a następnie od burty statku. 

Upadek pilota do wody zauważył mechanik łodzi pilotowej i załoga statku X-Press Mulhacen 

przebywająca na pokładzie dla zabezpieczenia wejścia pilota na statek. Zaalarmowany przez 

mechanika szyper pilotówki zredukował obroty w celu uniknięcia rozjechania pilota. 

Jednocześnie na kanale 14 UKF szyper ogłosił alarm „Człowiek za burtą” i polecił aby statek 

X-Press Mulhacen zastopował silnik.  

Łódź Pilot-21 wykonała zwrot w prawo z cyrkulacją tak, że pilot będący w wodzie znalazł się 

przed jej dziobem. Rozpoczęto akcję podjęcia pilota z wody. Mechanik łodzi rzucił koło 

ratunkowe z przymocowaną linką ratunkową. Pierwszy rzut okazał się zbyt daleki i pilot nie 

był w stanie uchwycić koła. Drugi rzut był właściwy. Łódź pilotowa stanęła w dryfie i o godz. 

03:523 pilot został wyciągnięty z wody przez mechanika i szypra łodzi pilotowej. 

Na łodzi, po wstępnych oględzinach, pilot nie zgłosił żadnych obrażeń i odmówił wezwania 

pomocy medycznej, na własne życzenie został odwieziony do Stacji Pilotowej Gdańsk, skąd 

własnym samochodem udał się do domu. Statek X-Press Mulhacen został skierowany na 

kotwicowisko, aby tam oczekiwać  na drugiego pilota. O godz. 04:45 nowy pilot wszedł na 

statek i o godz. 06:00 statek zacumował na Terminalu Kontenerowym DCT. 

Tego samego dnia pilot odbył konsultację lekarską po której potwierdzono brak obrażeń. 

                                                 
3 Czas według zapisu w dzienniku okrętowym statku X-Press Mulhacen 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu 

morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

Wspinanie się po pionowo ustawionej drabinie jest złożonym zadaniem biomechanicznym 

wymagającym dobrej równowagi, koordynacji i koncentracji. Nie jest ono zadaniem 

szczególnie trudnym i wydaje się że nauka wspinania nie jest trudną czynnością. Statystyki 

wypadków wskazują jednak, że ilość wypadków w czasie wspinania się po drabinach jest 

zaprzeczeniem łatwości wspinaczki z jaką ogólnie można się spotkać w codziennej ocenie. 

Dlatego w wielu ośrodkach naukowych na świecie prowadzi się badania i analizy powodów 

takiej sytuacji i przyczyn dla których takie wypadki się zdarzają . 

W porównaniu z drabinami wspinanie się po sztormtrapie jest znacznie trudniejsze i wymaga 

odpowiedniej siły fizycznej. Zarówno łódź pilotowa, jaki i trap wywieszony na burcie statku, 

poruszają się niezależnie i w różnym rytmie ze względu na przechyły spowodowane 

falowaniem. W takiej sytuacji zadania te stają się szczególnie trudne. Proces obsadzania statku 

jest jeszcze bardziej skomplikowany, gdy zachodzi w nocy i przy niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

W wyniku prowadzonych badań naukowych stwierdzono z całą pewnością, że warunkiem 

koniecznym do bezpiecznego pokonywania wspinaczki jest stały kontakt z drabiną/trapem w 

trzech punkach. Obie ręce oraz stopa, albo obie stopy i ręka. Próba utrzymania się na trapie 

jedną ręką i stopą po tej samej stronie ciała powoduje powstanie nadmiernego obciążenia na 

dłoni, która trzyma się liny nośnej trapu, podwójnej siły skręcającej, działającej na kręgosłup 

oraz powstanie wysokiego momentu obrotowego w osi ciała. 

Przeprowadzona analiza poniższych czynników pozwoliła na ustalenie przyczyn upadku pilota 

do wody. 

4.1. Czynniki mechaniczne 

Konstrukcja jednostki pilotowej Pilot 21 uniemożliwia obserwację zachowań pilota w czasie 

wejścia na trap pilotowy. Niewielkie okna w skosach dachu nadbudówki ponad głową 

kierującego jednostką pilotową nie są rozwiązaniem umożliwiającym pełny ogląd sytuacji. 

Dodatkowo konstrukcja platformy i dołączonych do niej drabinek, wymusza bardzo precyzyjne 

ustawienie się pilotówki w stosunku do trapu pilotowego obsadzanego statku. Niestabilność lub 

praca pilotówki na fali utrudnia pilotowi wejście na trap. 
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Zdjęcie 6 Kokpit łodzi Pilot -21 

4.2. Czynniki ludzkie  

Pilot biorący udział w zdarzeniu posiadał trzydziestoletnią praktykę morską i dyplom pilota 

morskiego bez ograniczeń. Swoją służbę w dniu 4 czerwca rozpoczął o godz. 08:00 po 

dwutygodniowym okresie wypoczynkowym. Praca pilotów w Stacji Pilotowej Portu Gdańsk 

ma charakter zmianowy w trybie dwa tygodnie pracy na dwa tygodnie wolnego. 

Pierwszym zleceniem na tej zmianie było wyprowadzenie statku z terminala kontenerowego, a 

następnie wprowadzenie na jego miejsce jednostki X-Press Mulhacen.  

Obsadę łodzi pilotowej Pilot 21 stanowi szyper i mechanik, który asystuje pilotowi przy wejściu 

i zejściu ze statku. Cykl pracy obsady łodzi jest także zmianowy 24 godzinny ( od 08:00 do 

08:00 dnia następnego) pracy, a następnie 48 godzin wolnego. 

Mechanik posiadał półtoraroczne doświadczenie w pracy na łodziach pilotowych, przy czym 

w gdańskiej stacji zatrudniony był od lutego 2020 r. w ramach umowy na zlecenie4. Wcześniej 

pracował na pół etatu w Stacji Pilotowej w Gdyni.  

4.3. Czynniki organizacyjne 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Spisie radiosygnałów5 pozycja, w której pilot obsadza 

statek wchodzący do Portu Północnego Gdańsk ma współrzędne 54°25’85N 018°53’25E, jest 

to w odległości około 6 Mm od falochronu Portu Północnego6. Pilot, po zejściu ze statku 

wychodzącego z portu, obsadzał statek X-Press Mulhacen na pozycji 54°24,8’ N 018°46,2’E, 

                                                 
4 Pracownik dodatkowy, zatrudniany w zależności od potrzeby. 
5 Admiralty List of Radio Signals NP286(2) Volume 6 Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port 

Operations  
6 Światło Iso G.5s 12m 6M Falochron północny. 
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w odległości niecałych 2 Mm od falochronu, co znacznie skróciło czas i drogę statku 

wchodzącego z asystą pilota (Rysunek 1). Zredukowanie odległości ogranicza czas na swobodę 

działania i powoduje pośpiech.  

 

Rysunek 1 Skan Mapy BA 2688. Trasa podejścia po pilota statku X-Press Mulhacen. 

 

Zgodnie ze stosowaną regułą łódź pilotowa opłynęła statek od strony rufy i podeszła do 

prawej burty statku. Pilot stał na platformie umieszczonej na dachu pilotówki, a asystujący 

mu mechanik pozostawał poniżej na pokładzie. W momencie zbliżenia i równoległego 

ustawienia łodzi pilotowej wzdłuż burty statku pilot podjął próbę wejścia na trap pilotowy. 

Analizując zapis wideo z kamery przemysłowej statku Komisja stwierdziła iż powodem 

nieudanej próby było niewłaściwe ustawienie łodzi pilotowej w związku z  brakiem 

ustabilizowanego kontaktu z burtą statku. Gdy pilot uchwycił lewą ręką linę nośną trapu 

pilotowego nastąpiło dotknięcie jednostki do burty statku, następnie lekkie odbicie się 

jednostki  w chwili gdy stawiał on lewą nogę na trapie pilotowym i jej niewielkie odejście od 

burty statku. Kolejno pilot postawił prawą nogę na trapie pilotowym statku a po oderwaniu 
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prawej ręki od relingu pilotówki wpadł do wody (Zdjęcie 7).

 

Zdjęcie 7 Wejście pilota na trap pilotowy statku X-Press Mulhacen  

Dzięki niewielkiej przerwie jaka powstała pomiędzy zaobleniem kadłuba jednostki pilotowej, 

a burtą statku pilot wpadł do wody, a nie na pokład pilotówki, Szyper pilotówki, który nie 

widział upadku pilota do wody zareagował gwałtownym manewrem wstecz dopiero po 

przekazaniu mu informacji przez mechanika o upadku pilota, co nastąpiło dopiero po około 6 

sekundach. 

W ocenie Komisji pozycja pilotówki nie była ustabilizowana przy burcie. Ani pilot ani stojący 

już na pokładzie w chwili dochodzenia do burty statku mechanik nie znali planu podejścia 

szypra pilotówki do burty statku, a on z kolei nie widział pilota zamierzającego wejść na trap 

pilotowy. Brak informacji spowodował błędną ocenę sytuacji i niewłaściwe manewry szypra. 

Stacja Pilotowa w Gdańsku nie posiada sformalizowanych reguł przekazania/obsadzania pilota 

na i ze statku. W ocenie kierownictwa Przedsiębiorstwa Usług Morskich „Gdańsk-Pilot”, a 

także Stacji Pilotowej nie istnieje potrzeba kodyfikowania czy regulowania zasad i reguł pracy 

w pilotażu morskim ze względu na jej niepowtarzalność, zmienność i przede wszystkim 

możliwość jej opanowania/nauki jedynie poprzez przekazywanie w codziennej praktyce w 

środowisku osób zajmujących się pilotażem portowym.  

Wiele zagranicznych organizacji zajmujących się pilotażem posiada swoje własne kodeksy 

bezpiecznych praktyk i procedur postępowania. Jako przykład można przytoczyć 

Stowarzyszenie Pilotów w Wielkiej Brytanii7 czy w Singapurze8. 

                                                 
7 Code of Safe Practice for the Embarkation and Disembarkation of Pilots Code of Safe Practice. 
8 Transfer of pilot from Vessel to Pilot Launch or vice versa. PSA Marine (Pte) Ltd – Pilotage Services 
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4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Obsadzanie statku X-Press Mulhacen miało miejsce w nocy, co mogło mieć wpływ na właściwą 

ocenę sytuacji przez pilota. Siła wiatru była 4-5°B, wysokość fali 0,5-1m. Na prośbę pilota 

kapitan zmienił kurs statku aby osłonić pilotówkę od wiatru i fali. 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania 

W ocenie Komisji przyczyną upadku pilota wchodzącego na statek X-Press Mulhacen był 

niewłaściwy sposób wejścia na trap pilotowy spowodowany brakiem ustabilizowania pozycji 

jednostki pilotowej przy burcie statku. Działanie pilota było pośpieszne i mogło wynikać z 

ograniczenia czasu, jakim dysponował, gdyż pozycja brania pilota została znacznie przybliżona 

do główek portu.  Dodatkowo do zaistnienia wypadku przyczynił się ograniczony widok, a w 

zasadzie jego brak, na pozycję z której pilot wchodzi  na trap pilotowy z miejsca sterowania 

pilotówką przez szypra oraz brak właściwej asysty dla wchodzącego na trap pilotowy pilota ze 

strony mechanika, którego było to obowiązkiem. 

W chwili wypadku pilot miał tylko dwa punkty podparcia ciała, które stykały się z trapem 

pilotowym i dodatkowo były one z tej samej strony (lewa ręka i lewa noga) co miało wpływ na 

utrzymanie uchwytu i niekontrolowany obrót ciała i w konsekwencji upadek do wody. 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. 

6.1. Stacja Pilotów w Gdańsku. 

W roku 1990 roku badając zasady przekazywania wiedzy w ramach grup zawodowych o ściśle 

określonym profilu zawodowym, zwyczajach, wspólnym języku i regułach zachowań (np. 

rzemieślnicy, lekarze, nauczyciele, lotnicy, piloci morscy) naukowcy stworzyli pojęcie 

„wspólnoty praktyków” . 

Wspólnoty praktyków starają się niekiedy być „hermetyczne”. Ocena działania takich wspólnot 

jest trudna, a wskazówki i uwagi z zewnątrz uważane są jako niepotrzebne i źle widziane. 

Niekiedy piloci uważają, że dobre praktyki, które w ich ocenie są sprawdzone i należy je 

stosować, w codziennej praktyce okazuje się, że nie są wcale najlepsze, bo nie odzwierciedlają 
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wszystkich umiejętności i doświadczenia całej grupy. Koncepcja samokierującej się, 

wystarczająco zmotywowanej grupy zawodowej już dawno została odrzucona.  

Po latach badań dziś wiadomo, że udokumentowanie posiadanej wiedzy w postaci „zapisu” 

(kodu, spisu postępowania i zachowań, systemu zarządzania bezpieczeństwem) jest najlepszą 

metodą na dzielenie się wiedzą w ramach grupy, przyspieszającą naukę i zasady postępowania, 

które do tej pory były traktowane jako dorozumiane i pomijane milczeniem. 

Zapis który umownie można nazwać kodeksem dobrych praktyk pilotowych umożliwia też 

kontrolę zewnętrzną, która staje się konieczna ze względu na rozbudowany wzajemny wpływ 

usługowców morskich na siebie oparty w dużej mierze na szybkim przepływie informacji w 

związku z postępującym procesem digitalizacji wszelkich usług portowych. Komisja zaleca 

stworzenie takiego zapisu, który będzie jednocześnie wartościową podstawą do stworzenia 

dobrego programu obejmującego szkolenie pilotów i współpracujących osób. 

Jednocześnie Komisja zaleca wprowadzenie do programu wewnętrznych szkoleń pilotów 

ćwiczeń praktycznych z udziałem jednostek pilotowych i ich członków załóg. Program szkoleń 

winien uwzględniać scenariusze krytyczne takie jak „ Człowiek za burtą”, czy wywrócenie się 

jednostki pilotowej. 

7. Spis zdjęć 

Zdjęcie 1 Statek X-Press Mulhacen w porcie Gdynia 23 czerwca 2020 r. ................................ 2 

Zdjęcie 2 Łódź pilotowa przedsiębiorstwa usług morskich Gdańsk – Pilot Sp. z o.o. ............... 4 

Zdjęcie 3 Łódź Pilot 21 wzdłuż burty statku X-Press Mulhacen. ............................................... 5 

Zdjęcie 4  Łódź pilotowa Pilot 21 ............................................................................................... 5 

Zdjęcie 5 Pilot wchodzący na trap statku X-Press Mulhacen. ................................................... 6 

Zdjęcie 6 Kokpit łodzi Pilot -21 .................................................................................................. 8 

Zdjęcie 7 Wejście pilota na trap pilotowy statku X-Press Mulhacen ....................................... 10 

 

8. Spis rysunków 

Rysunek 1 Skan Mapy BA 2688. Trasa podejścia po pilota statku X-Press Mulhacen. ............. 9 

 

9. Źródła informacji 

Powiadomienie o wypadku. 

Wysłuchanie uczestników i świadków wypadku. 
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Obraz radarowy VTS. 

Nagranie z kamery przemysłowej statku X-Press Mulhacen. 

Materiały IMiGW 

10. Uczestnictwo państw istotnie zainteresowanych 

-  Malta Marine Safety Investigation Unit 

11.  Skład zespołu badającego wypadek 

Kierujący zespołem – Monika Hapanionek – Członek Komisji 

Członek zespołu – Marek Szymankiewicz – Sekretarz Komisji 

 

 

 


