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CEL DOCHODZENIA 

Komitet Bezpieczeństwa na Morzu MSC.255(84) 

KODEKS MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I ZALECANYCH 
PRAKTYK POSTĘPOWANIA W SPRAWACH BADANIA WYPADKÓW LUB 
INCYDENTÓW MORSKICH 

Kodeks uznaje, iż zgodnie z konwencjami IMO każde państwo bandery ma 
obowiązek przeprowadzić dochodzenie w sprawie wszelkich wypadków, 
które wydarzyły się na którymkolwiek z jego statków, jeżeli uzna, że takie 
dochodzenie może pomóc w ustaleniu, jakie zmiany w obecnie 
obowiązujących przepisach mogą być pożądane lub gdy taki wypadek 
spowodował poważne negatywne skutki dla środowiska (SOLAS, rozdział I, 
część C, prawidło 21). 

Rząd Antigui i Barbudy jest sygnatariuszem najważniejszych 
międzynarodowych konwencji dotyczących żeglugi na morzu. Departament 
Służb Morskich i Żeglugi Handlowej Antigui i Barbudy (ADOMS) stanowi 
administrację państwa bandery razem z Wydziałem Inspekcji i Dochodzeń 
(ADOMS IID), który jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie 
dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, razem z Głównym 
Specjalistą ds. Badania Wypadków Morskich (CCI). 

WYŁĄCZENIE 

Niniejszy raport nie został sporządzony z myślą o ustaleniu 
odpowiedzialności i nie powinien być wykorzystywany w sądzie celem 
rozstrzygania sporów. Jego zadaniem jest identyfikacja oraz analiza 
istotnych kwestii bezpieczeństwa związanych z konkretnym wypadkiem a 
także sformułowanie zaleceń mających na celu zapobieganie wystąpieniu 
podobnych zdarzeń w przyszłości. 

Główny Specjalista ds. Badania Wypadków Morskich ADOMS IID stara się 
zawsze zachować właściwą równowagę pomiędzy wykorzystaniem 
materiałów, które mogłyby sugerować negatywne komentarze, a potrzebą 
właściwego wyjaśnienia, co się stało i dlaczego, w sposób sprawiedliwy 
oraz bezstronny. 
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CZĘŚĆ A - ZDARZENIE 

1. Streszczenie 

Dnia 2 kwietnia 2020 r. M/V FAIRPLAY-33, holownik oceaniczny o długości 
całkowitej (LOA) 48.88 m i szerokości 13.80 m był przycumowany do barki 
PAULA o długości całkowitej (LOA) 100 m, na terminalu Merkjavik Kai na 
północny zachód od Stavanger w pobliżu Randaberg. 

Ze względu na wzrastające falowanie morza oraz wiatr w tym rejonie, 
kapitan M/V FAIRPLAY-33, po konsultacji z starszym oficerem (CO) około 
godziny 20:00 czasu lokalnego (LT), podjął decyzję o przygotowaniu się do 
odcumowania od barki. 

Podczas tych przygotowań zmarły później starszy marynarz (AB1) wypadł za 
burtę pomiędzy holownik a barkę. Akcja ratunkowa prowadzona na miejscu 
zdarzenia przez innych członków załogi okazała się trudna, ponieważ drugi 
oficer (2O) również wypadł za burtę. 

2O został  szybko  wyciągnięty  przez załogę przybyłą na miejsce zdarzenia 
i był w stanie wrócić do pracy następnego dnia. Natomiast AB1 po 
przewiezieniu do szpitala został uznany za zmarłego. 

2. Następstwa 

Z powodu wypadku oraz wynikających z niego wymaganych działań 
FAIRPLAY-33 pozostał przy barce, w niesprzyjających warunkach, bez 
dalszych uszkodzeń. Policja oraz inni urzędnicy przeprowadzili dochodzenie 
na tyle, na ile było to możliwe w ówczesnej bardzo niepewnej sytuacji 
wywołanej koronawirusem COVID-2. Z tego samego powodu nie było 
możliwe przeprowadzenie dochodzenia na miejscu zdarzenia przez 
śledczych ADOMS, ani przez odpowiednie władze norweskie, ze względu 
na obowiązujące restrykcyjne ograniczenia dotyczące podróżowania. 

2.1 Ofiary śmiertelne oraz ranni 

Drugi oficer został wyleczony z hipotermii, a następnie wrócił na statek, aby 
ponownie podjąć swoje obowiązki. Nie udało się uratować starszego 
marynarza (AB), który wypadł za burtę jako pierwszy i po przybyciu do 
miejscowego szpitala został uznany za zmarłego. 

2.2 Wpływ na otaczające środowisko 

Nie stwierdzono wpływu na otaczające środowisko. 

2.3 Rozmiary szkód/uszkodzeń 

Nie odnotowano żadnych szkód/uszkodzeń. 
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CZĘŚĆ B – OGÓLNA 

1. Wymagania wynikające z przepisów 

Poza wymogiem prawnym zawartym w części C prawidła 21 Konwencji 
SOLAS oraz Kodeksem postępowania w sprawach badania wypadków, 
część II rozdział 6 prawidło 6.1, nakazującym przeprowadzenie dochodzenia 
w sprawie każdego bardzo poważnego wypadku morskiego (rezolucja IMO 
MSC.255(84)), ustawa o żegludze handlowej z 2006 r. (z późniejszymi 
zmianami) obowiązująca na Antigui i Barbudzie, część X rozdział 252, 
wymaga przeprowadzenia dochodzenia w przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z następujących zdarzeń: (b) utrata życia lub poważne 
uszkodzenie ciała jakiejkolwiek osoby, spowodowane przez pożar na 
pokładzie, lub przez jakikolwiek wypadek statku lub jego łodzi, lub przez 
jakikolwiek wypadek mający miejsce na pokładzie statku lub jego łodzi; lub 
jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane przez statek. Ponadto Administracja 
Państwa Bandery Antigua i Barbuda kieruje się rozdziałem 17 kodeksu 
postępowania w sprawach badania wypadków, w którym zdefiniowano cel 
prowadzenia dochodzenia w sprawie nawet niezbyt poważnego wypadku 
morskiego (np. incydentów typu near-miss – czyli mogących prowadzić do 
poważnych konsekwencji), jeżeli uznaje się za prawdopodobne, że 
dochodzenie dostarczy informacji, które mogą zostać wykorzystane celem 
zapobieżenia takim wypadkom i incydentom morskim w przyszłości, jako 
lekcja na przyszłość. 

2. Ocena zdarzenia 

Z myślą o wyciągnięciu wniosków, wypadek został oceniony w świetle 
dowodów, które można było zebrać, oraz wynikającej z nich rekonstrukcji 
przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do bardzo poważnego wypadku 
morskiego. Zdarzenie oceniono głównie na podstawie informacji 
dostarczonych przez zarządzających flotą holowników FAIRPLAY. Ze 
względu na trudności związane z podróżą, a tym samym z oddelegowaniem 
śledczych na miejsce zdarzenia, nie przeprowadzono dochodzenia na 
burcie.   Na    podstawie    dostępnych    informacji    oceniono,   że   dostęp 
z holownika na barkę był niebezpieczny oraz, że nie podjęto żadnych 
działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wpadnięcia za burtę 
członków załogi, pomiędzy holownik a barkę. 

3. Instrukcje 

Zasady prowadzenia dochodzenia w sprawie tego bardzo poważnego 
wypadku morskiego określa Ustawa o żegludze handlowej Antigui i Barbudy 
z 2006 r. (z późniejszymi zmianami). 

Kapitan Nils Beyersdorff pracujący w Wydziale Inspekcji i Dochodzeń 
ADOMS (ADOMS IID) w Elsfleth w Niemczech, posiadający uprawnienia 
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nadane  mu  zgodnie  z  Ustawą  o  żegludze  handlowej  Antigui  i  Barbudy 
z 2006 r. (z późniejszymi zmianami) część II 6.2, jest Głównym Specjalistą 
ds. Badania Wypadków Morskich. W ramach swojego mandatu rozpoczął 
on pełne i niezależne dochodzenie w sprawie tego bardzo poważnego 
wypadku   morskiego.   Wymagane  zawiadomienia,  zgodnie  z  rozdziałami 
5 oraz 20 kodeksu postępowania w sprawach badania wypadków morskich, 
zostały odpowiednio rozesłane. 
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CZĘŚĆ C –INFORMACJE MERYTORYCZNE 

1. M/V FAIRPLAY-33 

1.1 Dane statku 

 

Nazwa statku FAIRPLAY-33 

Armator (Kodeks ISM 1.2) 
Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei 
Richard Borchard GmbH 

Państwo bandery Antigua & Barbuda 

Port macierzysty St. John’s 

Numer IMO 9476006 

Typ statku Holownik z napędem mechanicznym 

 
Towarzystwo klasyfikacyjne 

DNV 
100 A5 Tug Anchor Handling and Salvage Tug DG 

(holownik do operacji holowania i ratownictwa 

morskiego) 

MC AUT FF(1) 

Rok budowy 2009 

Stocznia Daewoo Mangalia Heavy Industries 
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Długość całkowita (LOA) 48.88 m 

Szerokość całkowita (BOA) 13.8 m 

Nośność (deadweight) 1000 

Zanurzenie letnie 6.2 m 

Tonaż brutto (GT) 1374 

Tonaż netto (NT) 412 

Silnik główny 2 x MAN STX 6L32/40 (2 x silnik MAN’a) 

Moc silnika / prędkość 8.160 KM (6.000 KW) / 13.8 węzłów 

Ilość członków załogi 
wymagana zgodnie z 
certyfikatem minimalnej 
bezpiecznej obsługi statku 
(MSM Certificate) 

8 

Aktualna ilość osób na burcie 11 

Dokument zgodności (DOC) 

(data wydania) 
04.07.2018 

Certyfikat Zarządzania 
Bezpieczeństwem (SMC) 
(data wydania) 

04.07.2018 

Obszar żeglugi w żegludze międzynarodowej 

Ostatnia inspekcja państwa 
portu (PSC) 

26.09.2019 

Odnotowane braki w 
wyposażeniu/sprzęcie? 

brak 

Odnotowane zatrzymania 
statku? 

brak 
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1.2 Dane dotyczące załogi 

Obsada stanowisk na M/V FAIRPLAY-33 była zgodna z wydanym 
Certyfikatem Minimalnej Bezpiecznej Obsługi Statku część A i B (A&B Safe 
Manning Document) i przewyższała minimalne wymagania. Załoga 
pokładowa  składała  się  z kapitana, starszego oficera (CO), 2 oficera (2O), 
3 oficera (3O) oraz 3 starszych marynarzy (AB). Dział maszynowy składał 
się z starszego mechanika (CE), 2 mechanika (2E), 3 mechanika (3E) oraz 
motorzysty (oiler) jako załoganta nie będącego oficerem. Skład uzupełniał 
kucharz z dyplomem kucharza. 

Cała załoga pochodziła z Europy i obejmowała obywateli Niemiec, Holandii 
oraz Polski. Oficjalnym językiem (językiem roboczym) używanym na 
holowniku był język angielski. 

Wszyscy członkowie załogi posiadali świadectwa i certyfikaty wymagane na 
zajmowanych przez nich stanowiskach a z dostępnych informacji wynika, że 
do czasu śmierci AB dysponowali odpowiednim doświadczeniem w zakresie 
eksploatacji M/V FAIRPLAY-33. 

Na podstawie udokumentowanych godzin odpoczynku stwierdzono, że cała 
załoga pracowała i wypoczywała w ramach ustalonych limitów, co można 
było potwierdzić dobrym poziomem obsady holownika, z wystarczającą 
liczbą zastępców do pełnienia wachty oraz codziennej pracy. 

W dniu tragicznego wypadku zmarły starszy marynarz (AB) pełnił rutynową 
wachtę pokładową, i właśnie zakończył swój odpoczynek, gdy został 
wezwany do przygotowania przestawienia statku (shifting). 

1.3 Przebieg rejsu 

M/V FAIRPLAY-33 został wybrany przez firmę Heerema Marine Contractors 
Netherlands do transportu modułu usuwania rtęci PAU, który miał zostać 
zainstalowany na platformie wiertniczej firmy Shell UK Limited 
zlokalizowanej na polu gazowym Shearwater. Moduł ten, zamocowany na 
barce PAULA, należało przeholować do fiordu Amoy w pobliżu miasta 
Stavanger w Norwegii. Tam miał on zostać przekazany na M/V SLEIPNIR, 
częściowo zatapialny statek dźwig operujący na Morzu Północnym, którego 
zadaniem było przenieść moduł na platformę, na której miał zostać 
zainstalowany. 

Ponieważ ze względu na pogarszające się warunki pogodowe okno 
czasowe  umożliwiające  rejs  zawęziło  się  do  trzech dni,  podjęto  decyzję 
o rozpoczęciu tranzytu bezpośrednio po zamocowaniu ładunku na barce 
oraz wykonaniu niezbędnych badań zdawczo-odbiorczych. Zdecydowano 
również, że przekazanie modułu na M/V SLEIPNIR odbędzie się wewnątrz 
fiordu Amoy, a nie na otwartym morzu obok platformy będącej miejscem 
instalacji, gdyż zakładano, że będzie to bezpieczniejsze miejsce dla operacji 
przekazania ze względu na spokojniejsze morze przy spodziewanej 
pogodzie w tym rejonie. Ta decyzja oraz fakt, że M/V SLEIPNIR nie będzie 
bezpośrednio dostępny po przybyciu na miejsce, sprawiły, że wszystkie 
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strony zgodziły się na zacumowanie barki i holownika na terminalu 
Mekjarvik w Norwegii, w fiordzie Amoy. 

1.4 Ładunek 

M/V FAIRPLAY-33 otrzymał zadanie holowania do Norwegii barki o długości 
100 m z ładunkiem jednego modułu PAU. Jednostka PAU na pokładzie 
barki PAULA była dobrze zamocowana. 

M/V FAIRPLAY-33 był połączony z barką za pomocą liny holowniczej 
przymocowanej do uzdy barki. 

2. Warunki środowiskowe 

Na przyjście do Mekjarvik w dniu 01.04.2021 wiatr wiał z kierunku 
zachodniego z siłą około 4 B. Rankiem dnia 02.04.2021 o godz. 08:00 
czasu lokalnego (LT) wiatr zmienił kierunek na bardziej południowo-
zachodni oraz zwiększył swoją siłę do średnio 5-6 B. Biorąc pod uwagę 
usytuowanie barki Paula oraz M/V FAIRPLAY-33 sprawiło to, że odległość 
holownika od zacumowanej barki wynosiła 3-4 m. Było to zbyt daleko, aby 
można było przejść na barkę z holownika, co powodowało konieczność 
sprawdzenia lin cumowniczych z brzegu, o co poproszono. 

O godzinie 10:00 LT wiatr zmienił kierunek na N do NNW przy sile 7-8 B, co 
stworzyło sytuację, w której holownik był spychany na barkę. Sytuacja w ciągu 
dnia najwyraźniej się pogorszyła a ruch na fali zarówno barki jak i holownika 
wzrósł, co dodatkowo pogorszyło intensywność kontaktu pomiędzy nimi. 
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CZĘŚĆ D – OPIS WYPADKU 

W dniu 2 kwietnia 2020 r. M/V FAIRPLAY-33, holownik oceaniczny, 
zbudowany  do  pracy  na pełnym morzu i operujący na dużych dystansach, 
o długości całkowitej (LOA) 48.88 m i szerokości 13.80 m, był 
przycumowany do barki PAULA o długości całkowitej (LOA) 100 m, 
zacumowanej na mocno do terminalu Merkjavik Kai, na północny zachód od 
Stavanger, w pobliżu Randaberg. 

Ze względu na rosnący stan morza i oraz siłę wiatru w tym rejonie, kapitan 
FAIRPLAY-33 rozważał możliwość odcumowania holownika od barki, aby 
zmniejszyć ryzyko uszkodzenia zarówno holownika jak i barki. Przy 
wysokości fali 2-3 m oraz północno-zachodnim wietrze 6-7 B, około godziny 
20:00 czasu lokalnego (LT) podjęto decyzję o ocenie możliwości 
przygotowania się do odcumowania od barki. 

Sytuacja w miejscu cumowania 

Kapitan oraz starszy oficer (CO) omówili na mostku holownika FAIRPLAY-
33 planowaną operację, pod względem jej bezpieczeństwa. Konieczność 
odłączenia liny holowniczej pomiędzy holownikiem a barką, aby móc 
odcumować, wymagała od CO uprzedniego sprawdzenia, czy można 
uruchomić na barce generator sterujący wciągarką uzdy do holowania. CO 
wraz  z  2O  oraz  jednym  ze  starszych  marynarzy  (AB 1) przygotowali się 
w przebieralni do tej operacji. 

Około 20:20 LT starszy oficer przeszedł z holownika na barkę, aby 
sprawdzić  generator  sterujący  wciągarką  uzdy  do  holowania. CO nie był 
w stanie uruchomić generatora i domyślając się, że stan naładowania 
akumulatora rozruchowego jest niski poinformował o tym kapitana przez 
przenośną UKF-kę. Skłoniło to drugiego mechanika (2E) do zorganizowania 
amperomierza, aby CO mógł sprawdzić akumulator. 

Z powodu narastających ciemności CO poprosił przez przenośną UKF-kę 
również o latarkę. Kapitan polecił 2O, który znajdował się na lewej burcie 
holownika, w miejscu najłatwiejszego dostępu do barki, aby podał CO 
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latarkę. Starszy marynarz otrzymał od drugiego oficera polecenie udania się 
na mostek i przyniesienia latarki. 

Wkrótce potem AB wrócił z latarką, a 2O poinformował kapitana, że AB 
przekaże latarkę CO. Odwracając się z powrotem w kierunku barki, 2O nie 
widział już AB i poszedł spojrzeć za burtę, gdzie zauważył starszego 
marynarza   w   wodzie   pomiędzy   mocno   przemieszczającą   się   barką 
i holownikiem. 2O natychmiast poinformował przez przenośną UKF-kę o tym 
fakcie  krzycząc  Człowiek za burtą (Man Overboard), co usłyszał także CO, 
i co skłoniło go do pospiesznego powrotu na burtę barki. 2O natychmiast po 
ogłoszeniu alarmu podjął próbę wyciągnięcia AB z wody, ale początkowo 
nie udało mu się to z powodu silnego ruchu barki i holownika na fali. CO 
wskoczył z powrotem na pokład holownika, zamierzając pomóc 2O, który 
przeszedł już przez falszburtę i stojąc na krawędzi burty próbował chwycić 
AB. 

Chwilę później 2O również wpadł do wody pomiędzy holownik i barkę, co 
skłoniło właśnie przybyłego CO do krzyknięcia Człowiek za burtą. 

Z  pomocą  całej  załogi  najpierw  wyciągnięto  2O,  trzymając  się  jednego 
z dużych odbijaczy, a chwilę później wyciągnięto również AB, który moment 
wcześniej przestał utrzymywać się na powierzchni wody. 

Miejsce na pokładzie w którym 2O został wyciągnięty z wody 

Nieprzytomnego AB położono na pokładzie, a CO natychmiast po 
sprawdzeniu oznak życia rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową 
(RKO) prowadzoną aż do czasu przybycia na miejsce zdarzenia 
zaalarmowanego przez kapitana lądowego zespołu medycznego, który 
przejął obowiązki od załogi i przygotował ewakuację medyczną 
helikopterem. AB został przetransportowany do szpitala, gdzie po przybyciu 
na miejsce stwierdzono jego zgon. 

2O również został zabrany do szpitala gdzie był leczony z oznak hipotermii. 
Następnego dnia mógł wrócić na statek i kontynuować swoje obowiązki. 
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Przestrzeń pomiędzy holownikiem a barką patrząc w stronę dziobu 

To samo miejsce patrząc w stronę rufy 
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CZĘŚĆ E - ANALIZA I KOMENTARZE 

1. Cel 

Celem niniejszego dochodzenia jest ustalenie okoliczności wypadku oraz 
określenie czynników bezpieczeństwa, które doprowadziły do śmierci 
marynarza. Ponadto intencją dochodzenia jest możliwość sformułowania 
zaleceń     pozwalających     na     zapobieganie      podobnym     wypadkom 
w przyszłości. 

2. Czynnik sprawczy 

Po podjęciu przez kapitana decyzji o odejściu holownika od zacumowanej 
barki  odbyło  się   spotkanie   przygotowawcze.   Z  późniejszych  informacji 
i złożonych oświadczeń wynika, że spotkanie przygotowawcze 
koncentrowało się na zadaniu i na tym, co należy zrobić. Nie skupiono się 
na problemie, w jaki sposób należy bezpiecznie wykonać zadanie i jakie 
środki bezpieczeństwa należy wdrożyć, aby zmniejszyć ryzyko wypadku. 

AB1 wraz z CO i 2O otrzymali zadanie przygotowania barki do odłączenia od 
FAIRPLAY-33. Holownik i barka były połączone cumami, ale nie przygotowano 
żadnych środków umożliwiających przejście z pokładu na pokład. Skłoniło to 
CO do zeskoczenia z holownika na barkę bez zastosowania jakichkolwiek 
środków bezpieczeństwa, co wskazywało, że uznano to za rutynowe działanie 
na FAIRPLAY- 33. 

Miejsce wypadku 

2O i AB1 pozostali na burcie holownika w miejscu, gdzie na barkę przeszedł 
CO. Komunikacja z kapitanem statku znajdującym się na mostku 
prowadzona była przez przenośną UKF-kę przez 2O, a AB1 został 
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poinstruowany, zgodnie z poleceniem, aby pobrać sprzęt wymagany przez 
CO. 

Zgodnie z późniejszymi oświadczeniami AB1 nigdy nie otrzymał polecenia 
wejścia na barkę ponieważ sprzęt, zgodnie z intencją, miał zostać 
przekazany z burty holownika do CO znajdującego się na pokładzie barki. 2O 
komunikował się przez przenośną UKF-kę z kapitanem, odwracając się tyłem 
do wiatru i burty holownika oraz bryzgów wody morskiej. Po odwróceniu się 
do tyłu AB1 znalazł się poza zasięgiem jego wzroku, a potem w wodzie 
pomiędzy holownikiem a barką. 

Nie można szczegółowo ocenić intencji AB1, które skłoniły go do wejścia na 
burtę holownika. Możliwe, iż zamierzał zająć pozycję umożliwiającą mu 
przekazanie żądanego sprzętu CO, który w tym momencie znajdował się 
jeszcze przy generatorze na barce, lub nawet wejść na barkę, aby dołączyć 
do CO i przekazać mu latarkę. 

Pozycja na krawędzi holownika, bez uprzęży zabezpieczającej i bez 
wcześniejszego poinformowania 2O, stwarzała duże ryzyko wpadnięcia do 
wody, co też w konsekwencji nastąpiło. 

Dodatkowo AB1 miał na sobie kamizelkę ratunkową opisaną jako kamizelka 
robocza. Nie jest to wyposażenie bezpieczeństwa holownika. Założona 
kamizelka ratunkowa nie była wyposażona w pas krokowy zapobiegający 
przesuwaniu się kamizelki w górę w kierunku głowy, przez co nie 
zapewniała wymaganego wsparcia, zwłaszcza po utracie przez AB1 
przytomności. 

Strefa akcji ratowniczej na lewej burcie 
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CZĘŚĆ F - USTALENIA 

1. Kwestie bezpieczeństwa 

 Przechodzenie lub przeskakiwanie z holownika na barkę lub odwrotnie 
jest najwyraźniej postrzegane jako zadanie rutynowe. Nie wprowadzono 
żadnych środków dla bezpiecznego przejścia, aby zmniejszyć ryzyko 
wpadnięcia do wody pomiędzy holownik a barkę. 

 Przeprowadzone przed rozpoczęciem zamierzonego zadania 
odcumowania holownika od barki spotkanie robocze kapitana z CO na 
mostku holownika nie koncentrowało się w żaden sposób na 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz ich ograniczeniu, a jedynie na 
samej operacji odcumowania. 

 Używana kamizelka robocza (wyposażenie do utrzymywania człowieka 
na powierzchni wody) nie posiadała pasa krokowego, który mógłby 
zapobiec przesuwaniu się nadmuchanej kamizelki do góry (w stronę 
głowy), poza zamierzoną pozycję tak, aby utrzymać osobę pod 
odpowiednim kątem a jego głowę nad wodą. 

 Przed wejściem na burtę holownika celem przekazania CO 
uzgodnionego sprzętu na barce nie doszło do indywidualnego 
zabezpieczenia się szelkami/linką do holownika. 

2. Ustalenia na przyszłość 

 Pozornie rutynowe zadania wymagają wcześniejszego przygotowania, 
także  z  uwzględnieniem  kwestii  bezpieczeństwa  i ograniczania ryzyka. 
W tym przypadku przeprowadzone spotkanie przygotowawcze powinno 
było obejmować ocenę ryzyka i wynikające z niego środki 
bezpieczeństwa. 

 Kamizelki ratunkowe i/lub urządzenia do unoszenia się na wodzie 
powinny być wyposażone w pas krokowy poprawiający pewność ich 
mocowania do ciała oraz zapobiegający zmianie ich pozycji w wodzie, 
mogącej prowadzić do utraty skuteczności ich działania. 

 Celem umożliwienia bezpiecznego przejścia z holownika na barkę lub na 
brzeg, należało zainstalować trap lub inny sposób przechodzenia. Brak 
zagwarantowania bezpiecznych środków przejścia z burty na burtę oraz 
akceptacja ryzyka związanego z koniecznością przeskoczenia na drugą 
stronę, zwłaszcza w przypadku wzajemnych ruchów barki i holownika na 
wzburzonym morzu, nie powinny być uznawane za zadanie rutynowe. 

3. Zalecenia 

Zaleca się, aby armator ustanowił jasne procedury w odniesieniu do 
transferu osób lub sprzętu pomiędzy statkami i/lub brzegiem. Procedury te 
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powinny obejmować sytuacje na morzu i w porcie. 

Statki  powinny  zostać  wyposażone  w środki bezpiecznego przechodzenia 
z burty na burtę, w tym w kładki i/lub inne środki przechodzenia, aby 
zapobiec niepotrzebnemu ryzyku dla personelu podczas wykonywania 
wyznaczonych zadań. 

Zaleca   się,   aby   poczynić   kroki   umożliwiające  w  czasie  postoju  barki 
w porcie jej rozłączenie ze statkiem za pomocą własnych środków statku 
bez konieczności wchodzenia na barkę i/lub korzystania z wyposażenia 
barki, takiego jak generator wciągarki uzdy do holowania. Pozwoliłoby to na 
szybkie odłączenie statku bez zagrożenia dla personelu w sytuacji 
awaryjnej lub zbliżonej do awaryjnej. 

Elsfleth, 2 maja 2022 r. 

Nils Beyersdorff 

Główny Specjalista ds. Badania Wypadków Morskich 
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CZĘŚĆ G – ZAŁĄCZNIKI 

Adresy oraz dane kontaktowe 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żeglugi 
Administracja Państwa Bandery Antigui i Barbudy 

ADOMS IID 
Antigua I Barbuda 
Departament Służb Morskich I Żeglugi Handlowej 
Wydział Inspekcji I Dochodzeń 
Główny Specjalista ds. Badania Wypadków Morskich 
Nils Beyersdorff 
An der Kaje 1 
26931 Elsfleth, Niemcy 
Tel.: +49 (0) 4404 95924 0, Fax: +49 (0) 4404 95924 22 
E-mail: adomsIID@marcare.de 

mailto:adomsIID@marcare.de
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SŁOWNIK STOSOWANYCH SKRÓTÓW I 
AKRONIMÓW 

2E drugi mechanik 

2O drugi oficer 

AB starszy marynarz 

B skala Beauforta 

CCI Główny Specjalista ds. Badania Wypadków Morskich 

CO starszy oficer 

RKO resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

IMO Międzynarodowa Organizacja Morska 

ISM Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem 

LOA długość całkowita 

LT czas lokalny 

MSM minimalna bezpieczna obsada 

NNW północno-północno-zachodni (wiatr) 

SOLAS Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu 

UKF bardzo wysoka częstotliwość (ultrakrótkie fale radiowe, VHF 
w j. angielskim) 


