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Bahamy prowadzą badania bezpieczeństwa 

morskiego lub inne dochodzenia na statkach 

pływających pod banderą Wspólnoty Bahamów 

zgodnie z obowiązkami określonymi w konwencjach 

międzynarodowych, których Bahamy są stroną. 

Zgodnie z kodeksem badania wypadków morskich 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), 

wprowadzonym w Prawidle XI-1/6 

Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie 

Życia na Morzu (SOLAS), dochodzenia mają na celu 
zapobieganie przyszłym wypadkom i incydentom 

morskim a nie rozstrzyganie o winie lub 

odpowiedzialności. 

 

Należy zauważyć, że ustawa o przewozach 

towarowych w Bahamach, rozdział 170 (2), wymaga 

od oficerów statku uczestniczącego w wypadku, 

pełnego i rzetelnego udzielenia odpowiedzi na 

pytania inspektora. Gdyby treść raportu miała 

następnie zostać przedstawiona jako dowód w 

postępowaniu sądowym dotyczącym wypadku, 

mogłoby to naruszać zasadę, zgodnie z którą nie 
można wymagać od osoby złożenia zeznań przeciwko 

sobie. Urząd Morski w Bahamach udostępnia ten 

raport wszystkim zainteresowanym osobom, 

organizacjom, agencjom lub państwom przy ścisłym 

zrozumieniu, że nie zostanie on wykorzystany jako 

dowód w żadnym postępowaniu sądowym w żadnym 

miejscu na świecie. Należy cytować go wiernie i w 

rzetelnym kontekście nie wprowadzającym w błąd. 

Wszelkie użyte materiały muszą zawierać tytuł 

publikacji źródłowej, a tam, gdzie podaliśmy 
materiały chronione prawem autorskim osób 

trzecich, należy uzyskać pozwolenie od tychże osób. 1.   2.  
 

 

Data wydania: 26 March 2019 r. 

Bahamas Maritime Authority  

120 Old Broad Street  

LONDON  

EC2N 1AR  

Wielka Brytania 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Morska
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1. Słowniczek skrótów i akronimów 

 

BMA (Bahamas Maritime Authority) Urząd Morski Bahamów 

dl decylitr  

g/l gram/litr  

STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) międzynarodowa 

konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania 

świadectw oraz pełnienia wacht 

UTC (Universal Time Coordinated) uniwersalny czas koordynowany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie godziny są podane w raporcie w standardowym formacie 24-godzinnym bez 

dodatkowych adnotacji o czasie lokalnym obowiązującym w Gdyni, który wynosi UTC 

+1 natomiast nagranie z telewizji przemysłowej lub zrzut z ekranu są o 2 minuty 

wcześniejsze niż czas rzeczywisty. 
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2. Streszczenie 
 

2.1. Podczas prowadzonego dochodzenia statek odbywał stałe, planowe rejsy dwa 

razy dziennie pomiędzy portem Karlskrona w Szwecji a portem Gdynia w Polsce. 

2.2. W dniu 20 września 2018 r. o godzinie 19:32 statek przybył do portu w Gdyni i o 

godz. 19:35 rozpoczął się rozładunek pojazdów (samochodów osobowych, 

ciężarowych i przyczep) z pokładu nr 3 i nr 5. 

2.3. O godz. 19:46 na lewej burcie pokładu nr 5 pojawił się pasażer, który trzykrotnie 

obszedł zaparkowane pojazdy i marynarza wachtowego znajdującego się na 

pokładzie. Na nagraniach z telewizji przemysłowej zaobserwowano, że pasażer 

poruszał się po pokładzie w sposób nieskoordynowany. 

2.4. Na parę chwil przed wypadkiem pasażer wczołgał się pod samochód ciężarowy 

znajdujący się na pasie nr 7 pokładu nr 5, podczas gdy pojazdy znajdujące się na pasie 

nr 7 i nr 8 z włączonymi silnikami czekały na rozładunek. W tej samej chwili nakazano 

by pojazd ruszył do przodu, a pasażer, który w tym samym czasie znajdował się przed 

tylną oponą samochodu, został śmiertelnie zmiażdżony przez ruszający pojazd. 

Podczas badania wypadku, zespół dochodzeniowy nie zdołał ustalić, dlaczego pasażer 

postanowił wczołgać się pod pojazd. 

2.5. Rozładunek pojazdów został natychmiast przerwany a przy pasażerze 

znajdującym się pod pojazdem pojawiła się pielęgniarka. Następnie stwierdzono zgon 

pasażera. 

2.6. Zgodnie z dostarczonym przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni wynikiem analizy 

krwi pobranej podczas sekcji zwłok przeprowadzonej przez Uniwersytet Medyczny 

w Gdańsku, zawartość alkoholu etylowego we krwi wynosiła 2,69% (g/l). 
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3. Szczegóły dotyczące statku i inne informacje 
 

3.1. Szczegóły dotyczące statku 

3.1.1. Statek Stena Spirit jest promem pasażersko-samochodowym zbudowanym w 

Stoczni Lenina w Gdańsku w 1988 r. 

3.1.2. Szczegóły dotyczące statku: 

 Znak wywoławczy:  C6ZK8 

 Numer IMO:  7907661 

 Numer MMSI:   311 058 100 

 Rok budowy: 1988 r. 

 Długość całkowita: 175,41 m 

 Odległość między pionami:  154,18 m 

 Szerokość:  30,82 m 

 Szerokość konstrukcyjna: 30,46 m 

 Moc maszyn:  29419 kW 

 Pojemność brutto:  39193 

 Pojemność netto:  17792 

 Typ statku: pasażersko-samochodowy  

 

3.1.3. W okresie, kiedy wydarzył się wypadek, statek stanowił własność 

przedsiębiorstwa Stena Bermuda Line Ltd a jego armatorem było 

przedsiębiorstwo Stena Line Scandinavia AB. 
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Rysunek nr 1. Plan ogólny statku Stena Spirit  
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3.2 Certyfikat okrętowy statku 

3.2.1. Statek Stena Spirit został po raz pierwszy zarejestrowany w Urzędzie Morskim 

Bahamów (BMA) w 2011 r. i od 1988 r. jest członkiem towarzystwa klasyfikacyjnego 

Lloyda. W chwili wypadku statek spełniał wszelkie wymogi ustawowe i międzynarodowe 

oraz posiadał wymagane świadectwa. 

3.2.2. Statek został poddany corocznej inspekcji Urzędu Morskiego Bahamów w porcie 

Gdynia w dniu 3 listopada 2017 r. Nie stwierdzono żadnych uchybień. 

3.2.3. Statek został poddany inspekcji państwa portu w porcie Gdynia w dniu 27 listopada 

2017 r. Zarejestrowano dwa uchybienia związane z bezpieczeństwem 

przeciwpożarowym: brak bezpiecznych dróg ewakuacyjnych i brak gotowości 

operacyjnej sprzętu gaśniczego, z których żadne nie miało związku z omawianym 

zdarzeniem. 

3.3 Pojemność ładunkowa statku 

3.3.1. Statek może przyjąć na pokład maksymalną liczbę 550 samochodów (bez 

samochodów ciężarowych), 108 samochodów ciężarowych i 1300 pasażerów. 

3.4 Trasa statku i lokalizacja 

3.4.1. W okresie kiedy prowadzone było badanie wypadku, statek obsługiwał 

dedykowane, całoroczne połączenie transportowe pomiędzy portem Karskrona w Szwecji 

a portem Gdynia przeznaczone dla pasażerów i pojazdów. Po zakończeniu załadunku 

statek odpływał do drugiego portu, jak pokazano na rysunku 2 poniżej, poruszając się 

pomiędzy portem Karlskrona, w Szwecji a portem Gdynia w Polsce. 

 

Rysunek nr 2. Trasa podróży statku 
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3.2. Podczas wypadku statek znajdował się w Gdyni i prowadził rozładunek pojazdów. 

3.5. Kompetencje i szkolenie załogi 

3.5.2. Kapitan, obywatel polski, posiada dyplom kapitana żeglugi wielkiej bez ograniczeń 

pojemnościowych na poziomie zarządzania (II/2)1 zgodny z międzynarodową konwencją 

o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia 

wacht (STCW), wydany przez Polskę i zatwierdzony przez Wspólnotę Bahamów w dniu 

1 sierpnia 2018 r. i należycie autoryzowany zgodnie z przepisami rozporządzenia I/10 

Konwencji STCW z 1978 roku. W chwili wypadku kapitan posiadał dwudziestoletnie 

doświadczenie na stanowisku kapitana i pełnił on tę funkcję na statku Stena Spirit od 7 

lat. 

3.5.3. Pierwszy oficer, obywatel Polski, posiada dyplom kapitana żeglugi wielkiej bez 

ograniczeń pojemnościowych na poziomie zarządzania (II/2) zgodny z międzynarodową 

konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw 

oraz pełnienia wacht (STCW), wydany przez Polskę i zatwierdzony przez Wspólnotę 

Bahamów w dniu 1 sierpnia 2018 r. i należycie autoryzowany zgodnie z przepisami 

rozporządzenia I/10 Konwencji STCW z 1978 roku. Jest zatrudniony w przedsiębiorstwie 

od 10 lat a na statku Stena Spirit służy od 7 lat. 

3.5.2. Dwaj marynarze wachtowi odpowiedzialni za ruch pojazdów na pokładzie są 

obywatelami Polski i posiadają odpowiednio 15 i 26-letnie doświadczenie zawodowe w 

pracy na tego typu statkach. 

  

                                                 
1 Określenie minimalnych wymagań dla kapitanów i pierwszych oficerów na statkach o pojemności 500 

BRT i powyżej.  
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4. Relacja 
 

4.1. W dniu 20 września 2018 r. o godz. 19:25 statek zbliżał się do portu Gdynia w Polsce. 

Pasażerowie znajdowali się w tym czasie na pokładzie samochodowym aby mieć dostęp 

do swoich samochodów. 

  
Zdjęcie nr 2. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej2 przedstawiający pasażerów 

przybywających na pokład nr 5 

4.2. O godz. 19:32 statek zacumował przy nabrzeżu mając na pokładzie 219 pasażerów i 

92 członków załogi. 

4.3. O godz. 19:35 rozpoczął się rozładunek pojazdów (samochodów osobowych, 

ciężarowych i przyczep) przez furtę burtową z pokładu nr 3 i nr 5. 

                                                 
2 Czas nagrań i zdjęć z kamer telewizji przemysłowej jest o 2 minuty wcześniejszy niż czas rzeczywisty.  
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Zdjęcie nr 3. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej przedstawiający pasażera, który 

pojawił się na pokładzie nr 5 

4.4. O godz. 19:46 na lewej burcie pokładu samochodowego nr 5, w pobliżu pasa nr 6 

pojawił się pasażer. 

4.5. Chwilę wcześniej zaobserwowano, że pasażer wchodzi w przestrzeń pomiędzy 

samochodem i pojazdem ciężarowym na pasie nr 7 i przemieszcza się w kierunku pasa 

 nr 8. 

  
Zdjęcie nr 4. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej przedstawiający pasażera 

przechodzącego pomiędzy dwoma samochodami ciężarowymi w kierunku grodzi na lewej burcie 

4.6. Marynarz wachtowy był zajęty kierowaniem samochodów w stronę pasa nr 6 w celu 

ich rozładunku, podczas gdy pasażer poszedł w kierunku pasa nr 8 zbliżając się do grodzi 

na lewej burcie i znikł z widoku. 
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Zdjęcie nr 5. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej przedstawiający marynarza 

wachtowego kierującego pojazd na pas nr 6 w celu zjechania ze statku. 

4.7. Kilka sekund później pasażer pojawił się ponownie na pasie nr 7 pomiędzy 

samochodem a ciężarówką (zdjęcie nr 6), obszedł pojazd a następnie przeszedł na przód 

pojazdu ciężarowego. 

  
Zdjęcie nr 6. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej, na którym pasażer pojawia się 

na pasie nr 7  
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Zdjęcie nr 7. Obraz z nagrania z kamer telewizji przemysłowej, na którym pasażer okrąża 

samochód  

  

  
Zdjęcie nr 8. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej, na którym pasażer znów 

pojawia się przed ciężarówką   

4.8. O godz. 19:48 pasażer ponownie znalazł się na pasie nr 7 przechodząc z pasa nr 8 

przed ciężarówką. Przeszedł obok niej w kierunku grodzi na lewej burcie statku (zdjęcie 

nr 9 i nr 10). 
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Zdjęcie nr 10. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej przedstawiający pasażera 

wchodzącego w przestrzeń pomiędzy ciężarówką a grodzią na lewej burcie 

4.9. O godz. 19:52 pasażer przeczołgał się pod samochodem ciężarowym z pasa nr 8 w 

kierunku pasa nr 7 (zdjęcie nr 11). 

  

 Zdjęcie nr 9. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej przedstawiający pasażera 

pojawiającego się ponownie na pasie nr 7 
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Zdjęcie nr 11. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej przedstawiający pasażera 

czołgającego się pod ciężarówką 

4.10. W tym samym czasie marynarz wachtowy nakazał ciężarówce znajdującej się na 

pasie nr 7 aby ruszyła do przodu.  Marynarz nie wiedział, że pod ciężarówką znajduje się 

pasażer, który czołga się w kierunku pasa nr 6, więc kiedy w tym samym czasie 

ciężarówka ruszyła do przodu, jej tylna, lewa opona całym ciężarem oparła się o  pasażera. 

4.11. Dwóch marynarzy wachtowych zmierzało w kierunku przedniej części statku kiedy 

jeden z nich usłyszał odgłos miażdżenia i ujrzał pasażera pod lewą, tylną oponą 

samochodu na pasie nr 7. 

  
Zdjęcie nr 12. Obraz z nagrania z kamery telewizji przemysłowej przedstawiający 

umiejscowienie marynarzy w chwili wypadku  

4.12. Marynarz wachtowy zatrzymał samochód ciężarowy krzycząc “stop”  a następnie 

poinformował o zajściu pierwszego oficera. Następnie poinformowano kapitana, który 
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wezwał pielęgniarkę statku na miejsce wypadku. 

4.13. Pielęgniarka przybyła na miejsce zdarzenia i zobaczyła pasażera znajdującego się 

pod lewą, tylną oponą samochodu ciężarowego. Po zbadaniu pasażera stwierdzono jego 

zgon. 
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5. Analiza i omówienie 

5.1. Ruch pasażera na pokładzie 

5.1.1. Jak wynika z nagrania z kamery telewizji przemysłowej, pasażer najpierw pojawił 

się na pokładzie samochodowym, w środkowej części statku w pobliżu pasa nr 6 i zaczął  

przemieszczać się w stronę lewej burty, w kierunku pasa nr 8 (zdjęcie nr 3). Następnie 

trzykrotnie okrążył pojazdy i marynarza wachtowego. Na nagraniu z kamery telewizji 

przemysłowej wyraźnie widać, że ruchy pasażera były nieskoordynowane kiedy szedł po 

pokładzie pomiędzy pojazdami. 

5.1.2. Z informacji uzyskanych od lokalnej policji portowej, która przybyła na miejsce 

wypadku wynika, że mężczyzna, który zginął w wypadku wracał do Polski wraz z grupą 

kolegów. Grupa składała się z 8 osób (łącznie ze zmarłym) i zostali on przewiezieni 

autobusem na prom w Karlskronie w Szwecji. Po zacumowaniu statku w Gdyni, grupa 

rozproszyła się i każdy indywidualnie kontynuował podróż do domu. Mężczyzna, który 

zginął w wypadku zazwyczaj umawiał się z kierowcą samochodu ciężarowego aby ten 

dowiózł go do autostrady na południu miasta, gdzie zazwyczaj czekał na niego ktoś z 

rodziny aby zabrać go w dalszą podróż do domu. 

5.1.3. Z dowodów zebranych podczas badania wypadku nie wynika, dlaczego mężczyzna 

ten chodził wokół pojazdów (zdjęcia nr 6, 7, 8 i 9). Najprawdopodobniej próbował on 

znaleźć kierowcę samochodu ciężarowego, z którym umówił się na dalszą podróż. 

5.1.4. Na nagraniach z kamery telewizji przemysłowej zaobserwowano, że pasażer czołga 

się pod pojazdami z pasa nr 8 na pas nr 7. W tym samym momencie pojazd z pasa nr 7 

otrzymał znak, że ma ruszyć naprzód co sprawiło, że pasażer został zmiażdżony przez 

lewą, tylną oponę pojazdu. 

5.2. Operacja rozładunku 

5.2.1. Statek przybył do portu w Gdyni z 219 pasażerami na pokładzie. 5 minut przed 

przybiciem statku do nabrzeża pasażerom zezwolono na wejście na pokład samochodowy, 

aby mogli dostać się do swoich pojazdów. 

5.2.2. Statek posiada dwa pokłady samochodowe (pokład nr 3 i nr 5) przeznaczone do 

parkowania samochodów i pojazdów ciężarowych. Każdy pokład posiada jednego oficera 

pokładowego znajdującego się w pobliżu rampy i czterech marynarzy wachtowych, 

dwóch na prawej i dwóch na lewej burcie, zajmujących się wprowadzaniem i 

wyprowadzaniem pojazdów z promu. 

5.2.3. Wypadek wydarzył się na lewej burcie pokładu nr 5. Pierwszy oficer pełnił funkcję 

oficera pokładowego i w chwili wypadku znajdował się w pobliżu furty rufowej. Dwóch 

marynarzy wachtowych znajdowało się w pobliżu zaparkowanych pojazdów, 

wyprowadzając je ze statku. Dodatkowo, kolejny marynarz wachtowy znajdował się na 

pokładzie przygotowując się do rozpoczęcia swojej zmiany. 

5.2.4. Jeden marynarz wachtowy znajdował się przed samochodem ciężarowym na pasie 

nr 7, a pozostali dwaj w części rufowej pokładu kierując ruchem pojazdów i dokonując 

przekazania zmiany. 

5.2.5. Dwóch marynarzy wachtowych przemieszczało się w kierunku przedniej części 

statku kiedy jeden z nich usłyszał odgłos miażdżenia. Zobaczył on poruszający się pojazd 
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a pod nim człowieka. Natychmiast przerwał operację rozładunku. 

 

Zdjęcie nr 13. Dwóch marynarzy wachtowych idzie w kierunku przedniej części  statku i 

ciężarówki poruszającej się do przodu 

5.2.6. Trzeci marynarz wachtowy znajdował się przed samochodem ciężarowym 

przedstawionym na zdjęciu nr 13, kierując ruchem pojazdu zjeżdżającego ze statku. 

 

Rysunek nr 14. Rysunek3 przedstawiający lokalizację marynarzy wachtowych, zmarłego i 

pojazdów 

5.2.7 Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i 

zapobiegania zanieczyszczaniu (Kodeks ISM) w punkcie 1.2.2.2 stanowi: „Cele 

zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa powinny, między innymi, uwzględnić 

ocenę wszelkich możliwych do zidentyfikowania zagrożeń dla statków, personelu i 

środowiska oraz ustanowić odpowiednie zabezpieczenia”. Procedury bezpieczeństwa 

przedsiębiorstwa dotyczące bezpieczeństwa pojazdu na pokładzie stwierdzają, że: 

„Wszelkie pojazdy w tym przyczepy, naczepy, itp.) cofane lub wprowadzane na miejsce 

parkowania na pokładzie powinny to czynić według wskazówek osoby kierującej ruchem. 

Osoby kierujące ruchem powinny upewnić się, czy wszystkie osoby są bezpieczne, 

                                                 
3 Na rysunku nie zachowano odpowiedniej skali, gdyż służy on jedynie przedstawieniu lokalizacji 

marynarzy wachtowych, zmarłego i pojazdów. 
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szczególnie na obszarze zakładania pasów za cofającym się pojazdem”. Nie istnieją 

jednak żadne określone procedury ani wytyczne dla załogi w przypadku pojazdów 

jadących do przodu. 

5.2.8. Na wielu przykładach widać, że pasażer krąży wokół pojazdów i marynarzy 

wachtowych (zdjęcia nr 6, 7, 8 i 9). Na nagraniu z kamery telewizji przemysłowej można 

zaobserwować, że pasażer jest zdezorientowany. Jednak nikt do niego nie podszedł ani 

nie zakwestionował jego podejrzanego zachowania podczas krążenia po pokładzie 

samochodowym. Ruch pasażerów na pokładzie jest czymś normalnym, gdyż często 

przechodzą oni przez pokład do swoich zaparkowanych nań pojazdów – toteż marynarze 

wachtowi nie zaobserwowali żadnej niepokojonej aktywności na pokładzie. 

5.3. Dostęp do pojazdu 

5.3.1. Statek może przewozić maksymalnie 550 samochodów (bez samochodów  

ciężarowych) i maksymalnie 108 samochodów ciężarowych. 

5.3.2. Pojazdy są zaparkowane na pokładzie nr 3 i nr 5, zgodnie z zaleceniami oficera na 

służbie i marynarza wachtowego podczas operacji załadunku. 

5.3.3. W czasie, kiedy było prowadzone badanie wypadku (w dniu 7 października  

 2018 r.) statek nie był załadowany do swojej maksymalnej pojemności i zaobserwowano, 

że pojazdy zostały zaparkowane w odległości 40 - 45 cm od siebie. Pierwszy oficer 

poinformował osobę prowadzącą badanie, że odległość ta może się zmniejszyć, jeśli na 

pokładzie znajdzie się więcej pojazdów. 

 

Zdjęcie nr 15. Odległość pomiędzy zaparkowanymi pojazdami 4  

5.3.4. Odległość między pojazdami w chwili wypadku pozostaje nieznana. Na nagraniach 

z kamery telewizji przemysłowej (zdjęcie nr 4) widać, że w trakcie zdarzenia pojazdy 

znajdowały się blisko siebie. Jednak widać też, że pasażer, który uległ śmiertelnemu 

wypadkowi krąży wokół tych pojazdów. Istniejące dowody nie dają odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego pasażer ten zdecydował się przeczołgać pod samochodem zamiast 

                                                 
4 Zdjęcie zrobiono 7 października 2018 r.  
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korzystając z dostępnej między pojazdami przestrzeni, przejść obok niego. 

5.4. Nadużywanie substancji 

5.4.1. Analiza krwi zmarłego wykazała obecność alkoholu etylowego w stężeniu 2,69 % 

(g/1). 

5.4.2. Zawartość alkoholu we krwi w wysokości 2,69 % (g/l) odpowiada wartości 2,69 g/l 

w stosunku masy do objętości, która jest równoważna stężeniu alkoholu we krwi5 w 

wysokości 0,269 %. Taka zawartość alkoholu we krwi przekracza o 0,249 % 

dopuszczalną w Polsce normę pozwalającą na prowadzenie pojazdów mechanicznych. 

Można uznać za niemal pewne, że pasażer, który uległ śmiertelnemu wypadkowi 

odczuwał skutki działania alkoholu, który najprawdopodobniej osłabił jego umiejętność 

oceny sytuacji. 

 

6. Podsumowanie 
 

6.1. Pasażer wszedł na pokład nr 5 i natychmiast przeszedł przez pasy nr 6, nr 7 i nr 8. 

Następnie trzykrotnie okrążył pojazdy w czasie, gdy marynarz wachtowy kierował 

procesem rozładunku. Na nagraniu z kamery telewizji przemysłowej zaobserwowano, że 

pasażer wydaje się być zdezorientowany i krążąc po pokładzie nie wie po co i dokąd 

zmierza. 

6.2. Nikt z załogi, zwłaszcza marynarz wachtowy, nie podszedł ani nie zwrócił się do 

pasażera, kiedy ten krążył między pojazdami. Jego obecność nie była niczym 

niezwykłym, gdyż pasażerowie często przemieszczają się w podobny sposób próbując 

odnaleźć swoje pojazdy. W tym przypadku, pasażer wczołgał się pod przyczepę w 

momencie, gdy kiedy samochód ciężarowy ruszył naprzód. Tylna, lewa opona przyczepy 

przejechała po nim powodując śmierć na miejscu. Z badania nie wynika, dlaczego pasażer 

postanowił wczołgać się pod ciężarówkę. 

6.3. Z analizy krwi wynika, że zawartość alkoholu etylowego we krwi pasażera wynosiła 

2,69% (g/l) i mogła ona osłabić jego umiejętność oceny sytuacji. 

 

7. Zalecenia 
  

Zalecenia dla armatora: 

7.1. Zaleca się, aby do “Instrukcji bezpieczeństwa pojazdów na pokładzie” dołączyć 

procedurę zapewniającą bezpieczeństwo pasażerów i załogi podczas eksploatacji statku, 

a w szczególności podczas załadunku i rozładunku pojazdów. 

7.2. Należy rozważyć zapewnienie personelowi dodatkowego szkolenia w zakresie 

identyfikowania i niesienia pomocy tym pasażerom, którzy wydają się zagubieni i nie 

potrafią zlokalizować swoich samochodów. 

                                                 
5 Zawartość alkoholu we krwi to ilość alkoholu etylowego  w 100 ml (lub 1 dl) krwi. 
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8. Wnioski 
 

8.1. Mimo, że wypadek nie wymagał obecności zespołu ratownictwa medycznego, 

nagranie z kamery telewizji przemysłowej wykazało, że przestrzeń pomiędzy pojazdami 

jest na tyle ograniczona, w przypadku pełnego załadowania statku, że mogłoby to 

uniemożliwić dostęp do pojazdów członkom zespołu ratownictwa medycznego w 

przypadku, gdy będą mieli na sobie aparaty tlenowe. Właściciel powinien rozważyć 

opracowanie wytycznych, mających na celu umożliwienie należytego dostępu na pokład 

i dojścia do pojazdów członkom zespołu ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach.  

 


