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Badanie poważnego wypadku statku Skagerak prowadzone było na podstawie 

ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 z poźn. zm.) 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 03 286, tel. kom. +48 664 987 987 
e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 
www.pkbwm.gov.pl 
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1. Fakty 

Budowany i wyposażany przez Stocznię Remontową Nauta S.A. przy pirsie technologicznym 

pochylni B-5 w rejonie K-3 dawnej Stoczni Gdańskiej, statek Skagerak został skierowany na 

dok nr 1 w Gdyni, aby przeprowadzić oczyszczenie podwodnej części kadłuba po długim 

postoju na wodzie. 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. powracający z Gdyni statek przyjął o godz. 21:10 pilota na redzie 

portu Gdańska i rozpoczął podejście na wcześniejsze miejsce cumowania.  

Przejście torem wodnym i kanałem portowym odbyło się bez zakłóceń pomimo 

niedziałającego steru strumieniowego. W związku z awarią steru strumieniowego kapitan 

przewidział wykorzystanie zamówionego wcześniej holownika „Słoń” po przejściu za most 

pontonowy do pomocy przy cumowaniu na krótkim holu podanym z dziobu. 

Około 200 m przed miejscem cumowania, a około 70 m przed nabrzeżem Odstawczym, 

kapitanowi nie udało się przełączyć sterowania silnikiem i sterem na stanowisko manewrowe 

lewego skrzydła. Powrót sterowania na stanowisko centralne również się nie powiódł. 

Polecenie kapitana o rzuceniu kotwicy nie zostało usłyszane przez obsadę na dziobie.  

W wyniku braku sterowania napędem głównym i sterem, braku hamowania przy pomocy 

kotwicy i zbyt krótkiego czasu na działanie holownika będącego w asyście o godz. 21:55 

uderzył dziobem w nabrzeże Odstawcze przy pochylni K-3.  

Po odzyskaniu sterowania napędem statku i sterem na panelu centralnym, statek prowadził 

dalsze manewry i z użyciem holownika „Słoń” zacumował o godz. 22:20 do pirsu 

technologicznego, gdzie był zacumowany poprzednio przed przejściem do Gdyni. 
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2. Informacje ogólne 

2.1. Dane statku  

 

Zdjęcie 1 – Skagerak przy pirsie technologicznym 

Nazwa statku:      Skagerak 

Bandera:      polska 

Właściciel:      Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. 

Armator:      j.w. 

Instytucja klasyfikacyjna:    Bureau Veritas (BV) 

Typ statku:      badawczy 

Sygnał rozpoznawczy:    SPG4692 

Nr identyfikacyjny IMO:    9776963 

Pojemność brutto (GT):    897 

Rok budowy:      2015 r (położenie stępki) 

Moc maszyn:      1120 kW 
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Szerokość:      11,00 m 

Długość całkowita:     49,10 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  Stal 

Minimalna obsada załogowa:    5 osób 

Typ rejestratora VDR (S-VDR): 

2.2. Informacje o wypadku lub incydencie morskim 

Rodzaj wypadku:      poważny wypadek 

Data i czas zdarzenia:     7 sierpień 2018 r. godz. 21:55 

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 54°22’4”N  λ = 018°38’3”E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Port w Gdańsku – nab. Odstawcze 

Charakter akwenu:      wody wewnętrzne 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: przejście techniczne (przygotowania do 

prób morskich) 

Miejsce wypadku na statku:    dziób statku 

Skutki wypadku :   uszkodzenie części dziobowej statku 

(gruszki oraz zbiornika nr 1) 

2.3. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

Nie prowadzono akcji ratowniczej i nie angażowano pomocy z lądu. 

3. Opis okoliczności wypadku  

Zgodnie z podpisanym kontraktem Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. podjęła się budowy 

statku naukowo-badawczego dla Uniwersytetu w Goeteborgu. Miał on zastąpić wysłużoną  

48 letnią jednostkę Uniwersytetu w Goeteborgu o nazwie „Skagerak” i nosić taką samą 

nazwę. Statek miał służyć do badania globalnych zmian klimatycznych w wyniku zmiany 

kwasowości wody morskiej oraz kierunku prądów morskich. 

Budowaną jednostkę, oznaczoną, jako B 871, po kolejnych etapach budowy i zwodowaniu 

kadłuba z doku Stoczni Remontowej w Gdańsku przeholowano do Zakładu Nowych Budów 

stoczni „Nauta”. Zacumowano go przy pirsie technologicznym, przy pochylni B-5. 

Prowadzone prace wyposażeniowe i modyfikacyjne trwały około 2 lat.  
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Przed planowanymi próbami morskimi zbadano część podwodną kadłuba i okazało się, że jest 

bardzo zarośnięta wodorostami włącznie z wlotami wody chłodzącej do tego stopnia, że 

mogło to spowodować brak wystarczającego chłodzenia silników. Statek w asyście 

holowników i z pilotem na burcie wyszedł z portu w Gdańsku, aby przepłynąć do portu 

w Gdyni, gdzie statek wydokowano i oczyszczono zarośnięty kadłub. Po dwóch dniach prac 

stoczniowych statek wyszedł z portu w Gdyni z zamiarem powrotu do Gdańska na poprzednie 

miejsce postojowe. 

Zarówno w czasie wejścia do portu w Gdyni (na stoczniowy dok), jak też i w czasie jego 

opuszczania, statek był asekurowany przez holownik oraz obecny był na mostku pilot 

portowy pomimo tego, że kapitan posiadał uprawnienia pilotowe na port w Gdyni. Kierujący 

statkiem kapitan uważał, że należy zachować daleko idącą ostrożność  przy  manewrowaniu 

jednostką, która nie odbyła jeszcze prób morskich oraz z defektem związanym z brakiem 

możliwości jednoczesnej pracy steru strumieniowego oraz napędu głównego. W czasie 

powrotu do portu w Gdańsku kapitan zatrzymał statek w dryfie i pozwolił załodze 

stoczniowej na dokonanie prób usunięcia istniejącego problemu technicznego. Starania te 

jednak nie przyniosły rezultatu i kapitan skierował statek do portu w Gdańsku.  

Przed wejściem do portu kapitan nabrał przekonania, że statek dobrze manewruje, a istniejący 

defekt nie będzie miał znaczenia w czasie podróży po kanale portowym. W porozumieniu  

z pilotem, który wszedł na statek pomiędzy bojami N1 i N2, kapitan zadecydował  

o wykorzystaniu holownika jedynie w końcowej fazie wejścia do portu, po minięciu mostu 

pontonowego,  tylko w czasie manewrów dobijania do pirsu technologicznego przy pochylni 

B-5. 

W czasie nawigowania kanałem portowym statek utrzymywał szybkość 7,5 w
1
.  

Po minięciu nabrzeża Bytomskiego oraz po zwrocie na Martwą Wisłę statek zwolnił i minął 

most pontonowy z szybkością 4,5 w
2
. Po minięciu mostu pontonowego do statku podszedł 

holownik „Słoń”, który oczekiwał za mostem pontonowym. Kierując się do pirsu 

technologicznego kapitan zadecydował o przejściu ze sterownia z panelu centralnego na panel 

znajdujący się na lewej burcie, aby lepiej widzieć miejsce zamierzonego cumowania statku. 

Przejęcie sterowania nie powiodło się w chwili kiedy statek znajdował się ok. 70 m od 

nabrzeża Odstawczego (patrz rysunek 1, wykonany przez kapitana statku na zarysie mapy 

google). 

                                                 
1
 Odczyt z zapisu na mapie elektronicznej. 

2
 Odczyt z zapisu na mapie elektronicznej 
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Utrata kontroli nad możliwością manewrowania statkiem spowodowała, że uderzył on  

w nabrzeże pod kątem prostym, stewą dziobową i gruszką. 

 Zakładając, że prędkość w chwili utraty kontroli nad ruchem statku wynosiła tylko ok. 3 w, 

to do chwili uderzenia w nabrzeże kapitan miał jedynie ok. 40 sek. na podjęcie działań 

pozwalających uniknąć kolizji z nabrzeżem.  

 

 

 

Rysunek 1. Szkic obrazujący ruch statku Skagerak po minięciu mostu pontonowego wykonany 

przez kapitana statku. 

 

Po zatrzymaniu się statku i po udanym uruchomieniu napędu statku, statek kontynuował 

manewry podejściowe do pirsu technologicznego. Po zacumowaniu stwierdzono 

przegłębienie na dziób. Po dokonaniu pomiarów wody w zbiornikach stwierdzono jej wyższy 

poziom co wskazywało na uszkodzenie poszycia w części dziobowej. Późniejsze oględziny 

części podwodnej przez nurka potwierdziły uszkodzenia gruszki dziobowej oraz poszycia na 

wysokości zbiornika dziobowego. 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub 

incydentu morskiego z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

Postęp prac wyposażeniowych, proces uruchamiania urządzeń, układów sterowania i kontroli 

systemów statkowych był zaawansowany. Świadczyły o tym zapisy w Protokole odbiorów 

systemów sterowania i kontroli jednostki B 871 dokonane przez przedstawicieli przyszłego 

armatora, Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz Stoczni Nauta S.A. potwierdzające sprawność 

większości testowanych systemów sterowania i kontroli statku. 

Jednostka posiadała jednak defekt związany z układem napędu. Defekt ten polegał na 

niemożności jednoczesnej pracy silnika elektrycznego napędu głównego statku i dziobowego 

steru strumieniowego. 

Problemy z pracą dziobowego steru strumieniowego spowodowały dwukrotną wizytę 

serwisanta firmy Brunvoll AS, Norway, producenta w/w steru. Nie udało się jednak usunąć 

wspomnianej usterki. 

W trakcie przejścia z Gdyni do Gdańska, dnia 7 sierpnia wykonywano testy dziobowego steru 

strumieniowego jednak nie udało się odnaleźć przyczyny braku możliwości jednoczesnej 

pracy steru i napędu głównego statku.  

Prowadzono także badania jakości energii elektrycznej
3
 w czasie powyższych testów 

związanych ze sterem strumieniowym. Podejrzewano, że jakość energii elektrycznej może 

mieć związek z pracą steru strumieniowego. Wyniki badania nie potwierdziły jednak tej tezy. 

 

4.1. Czynniki mechaniczne 

Jednostka B 871 została zaprojektowana jako „diesel electric”, jej napęd główny stanowi 

elektryczny trójfazowy silnik indukcyjny o mocy 1120 kW napędzający śrubę statku. Energię 

elektryczną dostarczają cztery zespoły prądotwórcze o mocy generatorów wynoszącej 

420 kW każdy. Śruba napędowa statku o zmiennym skoku posiada średnicę 2,4 m. Układ 

napędowy uzupełnia dziobowy ster strumieniowy. Śruba steru strumieniowego o zmiennym 

skoku jest napędzana trójfazowym silnikiem elektrycznym o mocy 250 kW. 

 

 

                                                 
3
 grupa parametrów charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej 

pracy zasilanych urządzeń elektrycznych. 
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Propulsion System 

Diesel – Electric 690 VAC/50 Hz 

Generator Sets 4 x 420 kW 

Propulsion Motor 1 x 1120 kW 

Propeller with Nozzle 1 x CPP 2.4 m 

Bow Thruster 1 x 250 kW, CPP (Controllable Pitch Propeller) 

Tabela 1 – Parametry uproszczonego układu napędowego jednostki 

4.1.1. Układ sterowania napędem jednostki B 871 

Poniższe zdjęcie 2 prezentuje obraz automatycznego systemu komputerowego służącego do 

zarządzania i nadzorowania procesem wytwarzania i rozdziału energii elektrycznej na statku. 

Procesem tym steruje Power Management System (PMS), posiada on bardzo wiele funkcji. 

Między innymi zapewnia automatyczne monitorowanie zapotrzebowania mocy elektrycznej, 

jakiej wymaga napęd statku. Realizuje zdalnie starty i zatrzymania zespołów prądotwórczych, 

synchronizację prądnic i ich załączanie do pracy. Rozdział mocy czynnych jest także funkcją 

systemu PMS. 

Możliwość rozdzielenia szyn zbiorczych BUSBAR1 i BUSBAR2 przez TB1 (Tie Breaker) 

jak i zdublowanie elektronicznych układów napędu głównego jednostki FC-1 oraz FC-2 

(Frequency Converter)  wpływa na wysoką niezawodność elektrycznego systemu napędu 

głównego.  Dwa niezależne uzwojenia silnika napędowego statku również przyczyniają się do 

wzrostu niezawodności układu napędowego. 
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Zdjęcie 2 - Ekran automatycznego systemu komputerowego PMS 

 

Na mostku jednostki B 871 znajduje się główne stanowisko sterowania. Kapitan statku ma do 

dyspozycji centralne, główne, zintegrowane stanowisko sterowania napędem głównym, 

sterem i dziobowym sterem strumieniowym. Stanowisko to przedstawione jest na zdjęciu 

numer 3. 
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 Zdjęcie 3 – Główne stanowisko sterowania 

 

Propulsion 

Indicator Panel 

Thruster 

Control Panel 

Steering 

Main Control Panel 

Propulsion  

Control Panel 



  RAPORT KOŃCOWY 54/18 

 

www.pkbwm.gov.pl 11 

Centralny pulpit sterowania oprócz elementów układu sterowania i kontroli napędu głównego 

i sterów statku obejmuje systemy służące do prowadzenia łączności, prowadzenia nawigacji, 

monitorowania parametrów jednostki i środowiska zewnętrznego. 

Dla zapewnienia sobie lepszej widoczności otoczenia statku, kierujący nim podczas 

manewrów jednostką np. cumowania, może przekazać sterowanie głównymi elementami 

napędu jednostki i sterów do stanowiska znajdującego się na lewej bądź prawej burcie 

mostka, a także od strony rufy. 

Obraz pulpitu sterowania jednostki B 871 z lewej burty przedstawia zdjęcie nr 4. 

 

Zdjęcie 4 – Układ sterowania na lewej burcie 

Rudder Angle 

Indicator 

 

c 

Thruster 

Control Panel 

 

c 

Propulsion 

Indication Panel 

 

c 

Propulsion 

Control Panel 

 

c 

Steering Follow 

UP 

Control Panel 

 

c 



  RAPORT KOŃCOWY 54/18 

 

www.pkbwm.gov.pl 12 

 

4.2. Procedura przekazywania sterowania napędu statku i steru z centralnego       

pulpitu na stanowisko znajdujące się na skrzydle mostka 

 

W związku z prowadzonym badaniem w obecności przedstawicieli Państwowej Komisji 

Badania Wypadków, przeprowadzono próby przekazywania sterowania statku oraz napędu 

głównego z centralnego stanowiska na mostku na stanowisko sterowania znajdujące się na 

lewej burcie. 

4.2.1. Przebieg przekazania sterowania sterem statku ze stanowiska 

centralnego na mostku na stanowisko na lewej burcie 

 

Podczas kierowania statkiem w kanale portowym do chwili zbliżania się do miejsca 

cumowania kapitan sterował sterem używając centralnego pulpitu mostkowego. Działał 

system nadążny sterowania sterem.  W nazewnictwie okrętowym, angielskojęzycznym 

oznacza się ten rodzaj sterowania, jako: Follow Up System (FU). Przy tym rodzaju 

sterowania obrót pokrętła zadajnika wychylenia steru powoduje zadziałanie maszyny sterowej 

i wychylenie steru zgodne z zadaną wartością na pokrętle zadajnika. Należy podkreślić, iż 

rzeczywiste położenie steru jest przedstawiane na wskaźnikach położenia steru (Rudder 

Angle Indicator). Wskaźniki te znajdują się w różnych miejscach pulpitów mostkowych. Dla 

zapewnienia dobrej obserwacji położenia płetwy steru do sufitu mostka w miejscu centralnym 

zamontowany jest również panoramiczny wskaźnik położenia steru. 

Wskaźniki te posiadają centralne lub własne/lokalne układy podświetlenia. Ma to znaczenie 

dla możliwości obserwacji parametrów położenia steru po zapadnięciu zmierzchu i w nocy. 

Wskaźniki z niesprawnym lub nieprawidłowo ustawionym podświetleniem mogą 

uniemożliwiać odczytanie kąta położenia steru. 

Centralny panel sterowania sterem jest przedstawiony na zdjęciu numer 5. 
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Zdjęcie 5 – Centralny panel sterowania sterem 

Przejęcie sterowania sterem przez panel centralny polega na przyciśnięciu przycisku  

IN COMMAND FU. Zapala się podświetlenie tego przycisku, co potwierdza przejęcie 

sterowania  i ster ustawia się automatycznie zgodnie z pozycją nastawnika. Wybór kąta 

nastawnika oznaczony jest niewielkim wycięciem w pokrętle nastawnika.  

Należy szczególnie podkreślić: 

 Po podaniu komendy przejęcia sterowania poprzez przyciśnięcie przycisku  

IN COMMAND FU ster reaguje natychmiast zgodnie z pozycją pokrętła nastawnika, 

niezależnie od pozycji nastaw nastawnika na stanowisku, z którego „zabieraliśmy” 

sterowanie, 

 Potwierdzenie przejęcia sterowania, które jest sygnalizowane załączeniem 

podświetlenia przycisku IN COMMAND FU jest widoczne, gdy podświetlenie 

przycisków jest ustawione prawidłowo za pomocą widocznego potencjometru ze  

zdjęcia numer 5, 

IN COMMAND FU 

Przycisk wyboru i sygnalizacja 

miejsca sterowania sterem. 

Obrotowe pokrętło zadajnika 

położenia steru systemu Follow 

UP, wycięcie wskazuje wybraną 

wartość kąta obrotu steru. 

Potencjometr podświetlenia 

Układ ręcznego sterowania 

wychyleniem steru. 

NO Follow UP System 
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 Obserwacja rzeczywistej pozycji położenia steru wymaga odnalezienia na innym 

panelu w okolicy centralnej mostka, wskaźnika położenia steru. Nie znajduje się on  

w pobliżu omawianego panelu. Można pozycję steru obserwować na wskaźniku 

panoramicznym, ale znajduje się on z tyłu za plecami osoby sterującej układem steru 

ze stanowiska centralnego. 

Do chwili wypadku na statku Skagerak układ sterowania sterem działał prawidłowo, Kapitan 

sterował używając centralnego panelu. 

Aby przełączyć sterowanie steru na stanowisko znajdujące się na lewym skrzydle mostka 

należy na pulpicie lewego skrzydła przycisnąć przycisk IN COMMAND FU.  

Pulpit ten jest przestawiony na zdjęciu  numer 6. 

 

Zdjęcie 6 – Pulpit sterowania na lewym skrzydle mostka 

 

Rudder Angle Indicator 

Wskaźnik położenia steru 

Niewidoczna 

Wskazówka!

iewidoczne wskazanie! 

Potencjometr Podświetlenia 

Obrotowe pokrętło zadajnika 

położenia steru systemu 

Follow UP,  niewidoczne 

wycięcie! uniemożliwia 

poprawne odczytanie 

nastawy!!! 

IN COMMAND FU 

Przycisk wyboru i 

sygnalizacja miejsca 

sterowania sterem. 
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Zapala się wtedy podświetlenie tego przycisku, co potwierdza przejęcie sterowania i ster 

ustawia się automatycznie zgodnie z pozycją nastawnika. Wybór kąta nastawnika oznaczony 

jest niewielkim wycięciem w pokrętle nastawnika, jednak w przeciwieństwie do panelu 

centralnego wycięcie to może nie być widoczne w momencie przejmowania sterowania. 

Wynika to z wysokości pulpitu na skrzydle mostka. Jest on wyższy niż pulpit centralny, 

obserwujemy wskaźniki pod innym kątem.  

Uwaga ta dotyczy również wskaźnika położenia steru zaznaczonego na zdjęciu 6. 

Wskazówka w/w wskaźnika nie jest w pełni widoczna. Zdjęcie to wykonywała osoba  

o wzroście 190 cm. Umiejscowienie i sposób montażu tego ważnego wskaźnika może mieć 

duży wpływ na obserwację położenia steru i operowanie nim. 

Należy zaznaczyć, iż ze stanowiska sterowania umiejscowionego na skrzydłach mostka jest 

dobra widoczność panoramicznego wskaźnika położenia steru, pod warunkiem, że po 

zmierzchu, odchodząc od stanowiska centralnego ustawiliśmy prawidłowo podświetlenie tego 

instrumentu. Sterując z panelu centralnego, przyrząd ten był za nami i nie widzieliśmy go. 

Podsumowując, proces przenoszenia sterowania sterem pomiędzy różnymi stanowiskami na 

mostku jednostki B 871 jest nieskomplikowany. Jednak powodzenie tego procesu  

i przekonanie kierującego o prawidłowym funkcjonowaniu zależy od praktycznej znajomości 

instrumentów służących do sterowania sterem i ich szczegółowych cech, takich jak: 

 podświetlenie wskaźników położenia steru, 

 podświetlenie pulpitów, 

 umiejscowienie wskaźników położenia steru, 

 widoczność nastaw pokręteł nastawnika położenia steru, 

 widoczność wskaźników położenia steru. 

Pod względem ergonomii system sterowania sterem na jednostce B 871 pozostawia wiele do 

życzenia. Może to powodować błędy obsługi i nieprawidłową interpretację podjętych działań. 

Praktyczne zapoznanie się z instrukcjami obsługi steru i instrumentów oraz ćwiczenia 

praktyczne załogi w obsłudze urządzeń mogą w/w niedogodności wyeliminować. 
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4.2.2. Ręczne sterowanie sterem (No Follow Up System) 

 

Komisji nie udało się ustalić czy podjęto próby alternatywnego sposobu sterowania sterem  

z chwilą, gdy kapitan powiadomił obecną na mostku załogę statku oraz asystującą załogę 

stoczniową o braku możliwości sterowania statkiem.  

4.2.3. Przebieg przekazywania sterowania napędem głównym statku ze 

stanowiska centralnego mostka na stanowisko na skrzydle z lewej burty 

 

Prawidłowe działanie układu sterowania napędu statku ze stanowiska centralnego trwało do 

momentu rozpoczęcia procedury przekazania sterowania na pulpit znajdujący się na lewej 

burcie mostka. 

Pulpit, z którego prowadzono sterowanie do chwili zdarzenia pokazuje na zdjęciu 7.  

 

Zdjęcie 7 – Centralny pulpit mostka 

Propulsion Indicator Panel 

Wskaźnik parametrów 

napędu statku, Skok Śruby i 

Obroty Śruby 

 
IN COMMAND 

Sygnalizacja miejsca 

sterowania napędem statku 

TAKE COMMAND 

Przycisk wyboru miejsca 

sterowania napędem statku 

FIXED RPM LOW 

Przycisk wyboru i 

sygnalizacja typu sterowania 

napędem statku 

Propulsion Control Panel 

Panel Sterowania Napędem 

Statku,  Skok I Obroty Śruby 

Nastawnik Skoku Śruby 
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Zgodnie z informacjami otrzymanymi od kapitana wybrał on typ sterowania napędem statku 

Fixed RPM LOW, oznacza to nastawę stałych zaprogramowanych odpowiednio obrotów 

napędowego silnika elektrycznego, jak i śruby statku. Nastawnik zmiany prędkości obrotowej 

śruby znajduje się w pozycji „Zero”. Kapitan ma do dyspozycji nastawnik skoku śruby.  

Z jego pomocą steruje napędem statku, naprzód i wstecz, zmieniając płynnie skok śruby 

napędowej. 

W celu przeniesienia sterowania na skrzydło lewej burty mostka należy na pulpicie 

znajdującym się w tym miejscu ustawić nastawnik skoku śruby na wartość zgodną  

z wartością skoku śruby na stanowisku, z którego przenosimy sterowanie.  

Procedura ta jest potwierdzona analizą dokumentacji technicznej oraz informacją uzyskaną od 

producenta układu napędowego
4
. Z informacji tej wynika, że zmiana miejsca sterowania 

napędem statku wymaga ustawienia nastawnika skoku śruby w miejscu, na które planujemy 

przenieść sterowanie na taką wartość, jaka jest nastwiona na stanowisku, z którego 

zamierzamy przenieść sterowanie. Ze względu na tolerancję i uchyby układów pomiarowych  

i nastawników producent dopuszcza ustawienie zadajnika z dokładnością +/- 10%. Z taką 

tolerancją układ sterowania stwierdza zgodność nastawy sterownika na stanowisku, na które 

przenosimy sterowanie z nastawą sterownika, z którego „zabieramy” sterowanie. W tym 

przypadku dotyczy to nastaw skoku śruby napędowej. Typ sterowania wybrany jest, jako 

FIXED RPM LOW, zadajnik obrotów znajduje się w pozycji zero. 

Jeżeli więc nastawy zadajników są zgodne, wystarczy nacisnąć przycisk oznaczony, jako    

TAKE COMMAND na stanowisku znajdującym się na skrzydle mostka. Wówczas 

uzyskujemy potwierdzenie przejęcia sterowania, co sygnalizuje zapalenie się lampki 

sygnalizacyjnej IN COMMAND. Kończy to procedurę przejęcia sterowania i można zmieniać 

skok śruby ze stanowiska na skrzydle mostka. 

                                                 
4
 Treść e-mail’a  zaadresowana do kierownictwa projektu przez przedstawiciela producenta układu napędowego, 

firmę Brunvoll – „The levers on this project is not motorized type, so the levers have to be moved manually to 

the correct position for command transfer. 

So, for example, the main panel is in command, 50% pitch. 

If the command is requested in another panel, the push button “take command” is to be activated (or request on 

the CTO panel). 

If  the pitch level on this panel is at 0-pitch, the command lamp will flash, indicate that changeover procedure is 

not completed. 

Then by move the lever to 50 % (+/-10%) the “in command” lamp will go to steady lit, indicates that the 

command transfer is completed. 

If this is not done or not fulfilled, the buzzer on the panels will give also some indication. 

It is possible to deactivate this procedure, but this is not recommended , this is also requested by BV or DNV to 

activate.”  



  RAPORT KOŃCOWY 54/18 

 

www.pkbwm.gov.pl 18 

Jeśli jednak w momencie przejmowania sterowania na panel lewej burty jej nastawnik skoku 

śruby jest ustawiony na inną wartość niż zadajnik skoku śruby na stanowisku centralnym  

i naciśniemy przycisk TAKE COMMAND, wówczas nie następuje przejęcie sterowania. 

Pulsuje lampka IN COMMAND i działa sygnalizacja dźwiękowa. Trwa to do momentu 

ustawienia nastawnika skoku śruby na wartość taką, jaką ma nastawnik, z którego 

„zabieramy” sterowanie. Po tej czynności lampka IN COMMAND świeci światłem ciągłym  

i cichnie brzęczyk. Sterowanie napędem zostaje przejęte na odpowiedni panel sterowania.  

4.2.4. Ręczne sterowanie skokiem śruby (Pitch Propeller Manual) 

. 

 

Zdjęcie 8 – Panel sterowania napędem statku z lewej burty 

 

Propulsion Indicator Panel 

Wskaźnik parametrów 

napędu statku, Skok Śruby i 

Obroty Śruby 

 

IN COMMAND 

Sygnalizacja miejsca 

sterowania napędem statku 

TAKE COMMAND 

Przycisk wyboru miejsca 

sterowania napędem statku 

FIXED RPM LOW 

Przycisk wyboru i 

sygnalizacja typu sterowania 

napędem statku 

Nastawnik Skoku Śruby 

Przycisk wyboru i 

sygnalizacja miejsca 

sterowania sterem.  
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Zakładając, iż nie zostało przejęte sterowanie napędem statku na lewej burcie mostka na tym 

stanowisku pulsuje sygnalizacja IN COMMAND i działa sygnalizacja akustyczna a układ 

sterowania jest w stanie przejściowym (przenoszenia sterowania). Skok śruby jest taki jak był, 

gdy opuszczaliśmy stanowisko centralne (na przykład 20 % naprzód).   

Chcemy powrócić na stanowisko centralne.  

Jeżeli na stanowisku centralnym przestawimy zadajnik skoku śruby na przykład na zero  

i użyjemy przycisku TAKE COMMAND, nie uzyskamy przejęcia sterowania dopóki nie 

powrócimy z nastawą zadajnika na wartość zbliżoną do rzeczywistej wartości skoku śruby, 

(zgodnie z podanym powyżej przykładem – 20 % naprzód).  

Dopiero wówczas zapali się kontrolka IN COMMAND oraz ucichnie sygnalizacja 

akustyczna. 

Taką próbę wykonano na jednostce 17 sierpnia 2018 r. Wykazuje ona, iż jest możliwa 

sytuacja, gdy na pulpitach mostka cztery panele sterowania będą sygnalizowały brak kontroli 

nad napędem jednostki. Sygnalizacja optyczna i akustyczna będzie jednocześnie działała na 

pulpicie centralnym, lewej i prawej burcie oraz od strony rufy. 

Proces „transferu sterowania” kończy dopiero ustawienie nastawnika na wartość zbliżoną  

z rzeczywistym wychyleniem płatów śruby napędowej na dowolnym stanowisku sterowania, 

na którym aktywowano przycisk TAKE COMMAND. 

Komisja uważa, że taka sytuacja mogła mieć miejsce 7 sierpnia 2018 roku podczas wypadku 

na jednostce B 871. 

Proces przeniesienia sterowania napędem statku między różnymi stanowiskami 

manewrowymi nie jest skomplikowany, wymaga jednak znajomości procedury i posiadania 

praktyki w obsłudze konkretnych układów sterowania, jakie zainstalowane są na jednostce 

B871. 

Wystąpienie możliwego błędu obsługi powiększają następujące czynniki: 

 logika działania przy przejmowaniu układu sterowania steru i napędu statku jest inna. 

W przypadku steru dla przejęcia sterowania nie potrzeba „zgrywać” pozycji 

nastawników. Jest to potrzebne natomiast dla przejęcia sterowania napędem jednostki, 

 wskaźniki wskazujące skok śruby i jej prędkość obrotową są umiejscowione  

w różnych lokalizacjach w stosunku do ich paneli sterujących, 
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 funkcjonowanie sygnalizacji optycznej informującej operatora o efektach jego 

działania zależy od ustawień parametrów podświetlenia. Sposób regulacji 

podświetlenia jest różny, zależny od producenta i wykonania panelu czy wskaźnika. 

Podobnie jak w przypadku sterowania sterem pod względem ergonomii, system sterowania 

napędem na jednostce B 871 nie jest optymalny. Może to powodować błędy obsługi  

i nieprawidłową interpretację podjętych działań. 

 

4.3. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

W związku z faktem pierwszego wyjścia statku w morze po jego zbudowaniu i wyposażeniu, 

Kapitan Portu Gdańsk przesłał pisma do Stoczni „Nauta” S.A. zawierające warunki, jakie 

muszą być spełnione w czasie wyjścia z portu oraz po powrocie, w czasie wchodzenia do 

portu. Kopie pism zostały przesłane także do Stacji Pilotów w Gdańsku. Zgodnie  

z otrzymanymi warunkami
5
 wejście do portu w Gdańsku powinno odbywać się w porze 

dziennej, a ponadto powinien zostać zatrudniony pilot oraz holownik. 

Warunki te jednak nie zostały w spełnione w całości. Wejście do portu miało miejsce po 

zachodzie słońca, a holownik nie asystował jednostce w czasie żeglugi po kanale portowym. 

Podszedł do statku dopiero po minięciu mostu pontonowego i jego wykorzystanie planowane 

było jedynie w czasie dochodzenia do nabrzeża. Nie podano holu z holownika i nie mógł on 

asekurować jednostki w chwili zatrzymania napędu w czasie prowadzonych manewrów. 

Załoga będąca na dziobie w czasie manewrów (3 osoby) nie słyszała polecenia kapitana 

rzucenia kotwicy. Polecenie było przekazane za pomocą ręcznego radiotelefonu. Takie samo 

urządzenie posiadał oficer na dziobowym stanowisku manewrowym. Polecenie to było 

słyszane przez kierownika holownika asystującego w czasie manewrów. Nie wykorzystano 

jednak statkowego systemu komunikacyjnego (PA). 

Urządzenie kotwiczne nie było wcześniej używane i nie przeprowadzono prób rzucania 

kotwicy, chociaż ten fakt nie miał znaczenia na zaistnienie wypadku w związku z brakiem 

podjęcia takiej próby. 

Nie włączono rejestratora danych podróży (VDR), pomimo tego, że był na statku,  

a informacja o jego statucie widoczna była panelu centralnym mostka. 

 

 

                                                 
5
 Pismo Kapitana Portu Gdańsk KGK-Nw-TS-7190-307/18 
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4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Warunki pogodowe nie miały wpływu na zaistnienie wypadku. 

Podejście do nabrzeża odbywało się po zachodzie słońca i zaistniała konieczność 

przygotowania i uruchomienia oświetlenia zewnętrznego, którego uruchomienie mogło mieć 

wpływ na widoczność instrumentów na mostku (pogorszenie widoczności instrumentów). 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania  

Po przeprowadzonych próbach i analizie zasady działania urządzeń sterujących statkiem, 

Komisja uznała, że przyczyną uderzenia statku w nabrzeże był brak poprawnego przełączenia 

sterowania napędem z głównego (centralnego) stanowiska na stanowisko na lewej burcie. 

Ponadto do wypadku przyczyniły się:  

1. Manewrowość statku była ograniczona ze względu na niedziałający dziobowy ster 

strumieniowy. 

2. Układ sterowania napędem głównym i sam napęd pracował prawidłowo, do momentu 

nieudanej próby przeniesienia sterowania na pulpit lewej burty. 

3. Układ sterowania sterem i sam ster pracował prawidłowo, do momentu nieudanej 

próby przeniesienia sterowania na pulpit lewej burty. 

4. Brak spełnienia podstawowych zasad ergonomii w odniesieniu do układów sterowania 

sterem głównym jednostki jak i napędem głównym. Dotyczy to rozmieszczenia 

instrumentów służących od sterowania i obserwacji parametrów wychylenia steru  

i parametrów układu napędowego. 

5. Zastosowanie różnych procedur i logik sterowania sterem głównym i napędem statku 

może powodować błędy w obsłudze urządzeń. 

6. Brak doświadczenia w obsłudze instrumentów zainstalowanych na mostku jednostki. 

Dotyczy to w szczególności pory wieczornej, po zapadnięciu zmierzchu. Wcześniej 

podkreślono już znaczenie podświetlenia wskaźników i przyrządów dla procesu 

sterowania i obserwacji parametrów napędu statku. 

7. Załoga stoczniowa przygotowywała oświetlenie zewnętrzne w celu doświetlenia 

docelowej kei. Mogło to mieć wypływ na widoczność instrumentów na mostku. 
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8. Brak wystarczającego doświadczenia w obsłudze konkretnych układów sterowania 

sterem i napędem jednostki, jakie zainstalowane są na statku B 871. Dotyczy to 

zarówno kapitana jednostki jak i asystującej załogi statkowej i stoczniowej. 

9. Brak przećwiczonych procedur dotyczących użycia zapasowych/alternatywnych 

układów sterowania sterem jak i napędem głównym. Dotyczy to zarówno kapitana 

jednostki jak i asystującej załogi statkowej i stoczniowej. 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

6.1. Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. 

Stocznia jest pracodawcą załóg mustrowanych na statki na okres prób i manewrów 

stoczniowych do momentu przekazania statku nabywcy. Komisja zaleca, w ramach działań 

korygujących wynikających z wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, 

dokonać przeglądu szkolenia posiadanej kadry morskiej oraz zasad zapoznawania się załóg 

stoczniowych z obsługą, w tym umiejętnościach działania w sytuacjach awaryjnych na 

remontowanych lub budowanych statkach. Ponadto Komisja zaleca przestrzeganie 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów portowych. 

6.2. Stacja pilotowa w Gdańsku. 

Kapitan Portu Gdańsk na wniosek Stoczni remontowej Nauta S.A. przedstawił warunki jakie 

muszą zostać spełnione aby statek Skagerak mógł wejść do portu w Gdańsku. Kopię 

wysłanego pisma do Stoczni Remontowej Nauta S.A. otrzymała Stacja Pilotów w Gdańsku. 

Jednym z warunków było zalecenie aby wejście do portu odbywało się w porze dziennej. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Stacji Pilotów w Gdańsku 

uwzględnianie warunków przedstawionych przez Kapitana portu i powiadamianie proszącego 

o wykonanie usługi pilotowej kapitana statku o konieczności uzyskania zgody Kapitana Portu 

na odstępstwo od podanych warunków wejścia statku do portu.  
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8. Źródła informacji 

 

Powiadomienie o wypadku. 

Dokumenty statku Skagerak. 

Dokumenty otrzymane z Kapitanatu portu w Gdańsku. 

Zdjęcia wykonane przez przedstawicieli PKBWM. 

Próby wykonane w czasie wizji lokalnej przez przedstawiciela i eksperta PKBWM. 

Wysłuchania PKBWM. 

Opinia ekspercka sporządzona przez Tomasza Gellerta. 

 

 

9. Skład zespołu badającego wypadek 

Kierujący zespołem  - Marek Szymankiewicz – Sekretarz Komisji 

Członek zespołu – Monika Hapanionek – Członek Komisji 

 

 

 

 


