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Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2015 r. poz.
1320, z 2017 r. poz. 60 i 1215) 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.
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Komisja
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Morskich

nie
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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).
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1.
W

Fakty
dniu

29

listopada

2016

r.

o

godz.

13:35

statek

„Daan”

po

zacumowaniu do Nabrzeża Snop w Szczecinie rozpoczął załadunek 2260 ton śruty
rzepakowej. W celu równomiernego rozmieszczenia ładunku śruty rzepakowej na statku,
jednostka była przemieszczana co pewien czas wzdłuż nabrzeża.
W dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 03:00 ze względu na opady deszczu, załoga zmuszona
była zamknąć ładownie statku. Do zamykania pokryw ładowni statku służyły pokrywy tzw.
pontony, którymi zakrywano ładownię za pomocą samojezdnej suwnicy bramowej o napędzie
elektryczno-hydraulicznym. Do zakrywania ładowni statku służyło 10 pokryw, które były
składowane jedna na drugą podczas załadunku statku. W trakcie przemieszczania pokrywy nr
8, suwnica z uniesioną pokrywą w czasie transportu, pomimo użycia awaryjnego stopu nie
zatrzymała się i przesuwała się wraz z pokrywą w sposób niekontrolowany w kierunku rufy
statku, przygniatając starszego marynarza-kucharza do przedniej ściany nadbudówki.
Przygnieciony starszy marynarz-kucharz w wyniku zdarzenia stracił przytomność. Załoga
statku po oczyszczeniu prowadnic jezdnych suwnicy i odblokowaniu przycisku awaryjnego
stopu uruchomiła suwnicę i przemieściła ją w kierunku dziobu, co umożliwiło uwolnienie
nieprzytomnego poszkodowanego uwięzionego pomiędzy pokrywą ładowni a ścianą
nadbudówki statku. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano kapitanat portu i agenta statku,
który natychmiast wezwał ambulans ratownictwa medycznego. O godz. 3:55 na nabrzeże
wjechał ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego. Lekarz i ratownicy medyczni po
wejściu na statek rozpoczęli akcje reanimacyjną. Pomimo intensywnie prowadzonej akcji
ratunkowej lekarz stwierdził śmierć poszkodowanego.
W dniu 2 grudnia 2016 r. na statek przybył zespół armatorski dla zbadania przyczyn
i okoliczności śmiertelnego wypadku na statku.
Sekcja zwłok poszkodowanego wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci, były rozległe
obrażenia wewnętrzne miednicy i jamy brzusznej w wyniku zmiażdżenia. Badanie
toksykologiczne krwi i moczu nie wykazały obecności alkoholu etylowego.
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2. Informacje ogólne
2.1.

Dane statku

Nazwa statku:

Daan

Bandera:

holenderska

Właściciel:

Wildenborg Scheepvaart B.V. Delfzijl, Holandia

Armator:

Concurent Shipmanagement B.V. Delfzijl,
Holandia

Instytucja klasyfikacyjna:

Bureau Veritas

Typ statku:

drobnicowiec

Sygnał rozpoznawczy:

PFBH

Nr identyfikacyjny IMO

9201956

Pojemność brutto (GT):

2080

Rok budowy:

2001

Moc maszyn:

1320 kW (Wartsila 8L20)

Szerokość:

12,4 m

Długość całkowita:

88,95 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub: stal
Minimalna obsada załogowa:

5 osób

Zdjęcie nr 1. Statek „Daan”
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2.2.

Informacje o podróży statku

Porty zawinięcia w czasie podróży:

Ryga (Łotwa), Szczecin

Port przeznaczenia:

St. Malo (Francja)

Rodzaj żeglugi:

żegluga międzynarodowa

Informacja o ładunku:

2260 ton śruty rzepakowej

Informacje o załodze:

1 Holender, 3 Indonezyjczyków, 2 Rosjan

2.3.

Informacje o wypadku

Rodzaj:

bardzo poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

2.12.2016 r. ok. godz. 03:30

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 52° 28,9΄ N; λ = 014° 36,8΄ E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

port Szczecin, Odra Zachodnia

Charakter akwenu:

wody wewnętrzne, nabrzeże Snop na Odrze
Zachodniej

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr N 5° B, widzialność dobra, temp.
powietrza 6,5 ° C, mżawka

Stan eksploatacyjny statku w trakcie
zdarzenia:

załadunek śruty rzepakowej, (zamykanie pokryw
ładowni ze względu na opady deszczu)

Miejsce wypadku:

pokład główny, przednia ściana nadbudówki
statku

Udział czynnika ludzkiego:

załoga statku

Skutki wypadku dla ludzi:

śmierć 1 osoby
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Zdjęcie nr 2. Postać na środku nadbudówki w miejscu, w którym znajdował się
poszkodowany w chwili wypadku

2.4.
W

Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach gaśniczych

działaniach

ratowniczych

uczestniczył

zespół

Państwowego

Ratownictwa

Medycznego, który został wezwany telefonicznie o godz. 03:46 przez agenta statku po
odebraniu informacji od kapitana o wypadku. Po przybyciu ambulansu na nabrzeże Snop
o godz. 03:55, pomimo intensywnie prowadzonej akcji ratunkowej o godz. 04:14 odstąpiono
od medycznych czynności ratunkowych, lekarz z zespołu ratowniczego stwierdził zgon
poszkodowanego.

3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 24 listopada 2016 r. statek „Daan” przybył na redę Świnoujścia i o godz. 11:55
rzucił kotwicę. Następnego dnia po podniesieniu kotwicy o godz.17:40 i przyjęciu pilota
o godz. 18:00 statek przypłynął do portu Szczecińskiego, gdzie zacumował o godz. 23:20
przy nabrzeżu Bułgarskim.
Rozpoczęty w dniu 27 listopada o godz.19:30 wyładunek 2700,861 t mocznika
zakończono w dniu 29 listopada o godz. 12:50. Pilot portowy przybył o godz. 13:50 i po
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odcumowaniu od nabrzeża Bułgarskiego o godz. 14:50 statek zacumował do nabrzeża Snop.
Po zacumowaniu załoga przygotowywała ładownię statku pod załadunek śruty rzepakowej do
godz. 21:00.
Załadunek rozpoczęto w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 21:50 i kontynuowano
z przerwami spowodowanymi opadami deszczu, do zakończenia w dniu 2 grudnia 2016 r.
W trakcie załadunku w porze nocnej poza starszym oficerem na pokładzie nikt nie pełnił
wachty. O godz. 02:30 obudzono załogę statku, z wyłączeniem kapitana, do przeciągnięcia
(tzw. shifting) statku na linach za pomocą wind cumowniczych wzdłuż nabrzeża o około 2030 metrów do tyłu, aby kontynuować dalszy załadunek. Podczas przeciągania opady zmusiły
do szybkiego zakrywania pokryw odkrytego tyłu ładowni za pomocą dźwigu (suwnicy)
statkowej.

Zdjęcie nr 3 Suwnica bramowa (dźwig) statkowa do podnoszenia i przemieszczania pokryw
ładowni

W tym celu przeprowadzono czyszczenie gumowych uszczelnień pokryw i prowadnic
z rozsypów śruty rzepakowej, prowadnice posypano piaskiem w celu zmniejszenia poślizgu.
Ponieważ pokrywa nr 10 już znajdowała się na swojej pozycji, pozwalało to na swobodne
przechodzenie z burty na burtę przed przednią częścią nadbudówki. Następna w kolejności do
ułożenia była pokrywa nr 8, a dopiero na końcu pokrywa nr 9, którą wstawia się pomiędzy
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pokrywy nr 8 i 10. Podczas operacji zakrywania pokrywy nr 8 suwnicę pokładową obsługiwał
starszy oficer wraz z asystującym mu starszym mechanikiem.

Zdjęcie nr 4 Suwnica – stanowisko operatora z prawej burty
W trakcie operowania suwnicą starszy oficer zauważył, że pomimo zatrzymania napędu
suwnicy w miejscu usytuowania pokrywy nr 8, suwnica wraz z podwieszoną pokrywą
przesuwała się szybko w stronę rufy. Zablokowane koła suwnicy ślizgały się po stalowej
prowadnicy.

Zdjęcie nr 5 Prowadnica prawa burta po której przemieszcza się suwnica
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Poślizg suwnicy na odległość 12 m trwał do momentu oparcia się o ograniczniki, ale
uniesiona pokrywa znalazła się w niewielkiej odległości od ściany nadbudówki. W trakcie
ześlizgu suwnicy starszy oficer co najmniej trzykrotnie, donośnym głosem wydał polecenie
starszemu marynarzowi/kucharzowi zejścia z pokrywy ładowni. Najprawdopodobniej
wskutek tych poleceń starszy marynarz/kucharz będąc blisko prawej burty zaczął przechodzić
pomiędzy pokrywą nr 10, a ścianą nadbudówki na lewą burtę statku. Jednak nie doszedł do
krawędzi lewej burty. W połowie szerokości ładowni stanął nieruchomo i około godz. 03:30
pokrywa nr 8 przygniotła go do ściany nadbudówki. Natychmiast o wypadku powiadomiono
kapitana statku. Kapitan na 69 kanale UKF poinformował kapitanat portu i telefonicznie
agenta statku o zaistniałym zdarzeniu. O godz. 03:46 agent wezwał telefonicznie
Ratownictwo Medyczne.
Załoga próbowała uwolnić poszkodowanego chcąc przesunąć suwnicę do przodu za
pomocą łomu, lecz okazało się to niemożliwe. Starszy oficer zwolnił hamulec awaryjnego
stopu i próbował odjechać suwnicą od ściany nadbudówki lecz bez rezultatu, gdyż koła
suwnicy nadal się ślizgały. Starszy mechanik dla zmniejszenia trymu na rufę rozpoczął
przeprowadzenie operacji balastowych. Dla zwiększenia tarcia prowadnice jezdne suwnicy
zostały posypane piaskiem, co umożliwiło jej przejazd w kierunku dziobu, a następnie
uwolnienie i ułożenie nieprzytomnego poszkodowanego w bezpiecznym miejscu.
Po 9 minutach od powiadomienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na
nabrzeże przybył ambulans Pogotowia Ratunkowego. Lekarz zespołu medycznego po
odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych o godz. 04:14 stwierdził zgon
poszkodowanego.

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz.
W wyniku przeprowadzonego badania Komisja stwierdziła, że bezpośrednią przyczyną
zaistniałego wypadku przyciśnięcia marynarza/kucharza pokrywą ładowni nr 8 do ściany
nadbudówki był niekontrolowany ruch suwnicy wraz z pokrywą ładowni. Niekontrolowany
ruch suwnicy nastąpił na skutek poślizgu kół napędowych. Spowodowane to było zbyt dużym
przegłębieniem statku na rufę przy jednoczesnym zaolejeniu prowadnic jezdnych suwnicy
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pochodzącym od ładunku śruty rzepakowej i padającego deszczu. Według relacji załogi
pokład statku podczas operacji zamykania ładowni w momencie zdarzenia był śliski i pokryty
śrutą rzepakową tworzącą wraz z deszczem tłustą maź.

4.1.

Czynniki mechaniczne

Czynnikiem mechanicznym, który przyczynił się do zaistnienia wypadku był większy
od dopuszczalnego trym statku1 skutkujący jego przegłębieniem na rufę, co spowodowało
poślizg kół suwnicy podczas operacji zamykania pokryw. Brak tarcia pomiędzy kołami
suwnicy, a powierzchnią prowadnic na skutek ich zaolejenia od ładunku śruty rzepakowej
i padającego deszczu wywołał niekontrolowany ruch mimo użycia awaryjnego wyłączenia
napędu i posypania piaskiem prowadnic. Śruta rzepakowa rozsypana na prowadnicach
suwnicy, zawierająca około 3% tłuszczu w połączeniu z wodą deszczową przyczyniła się do
powstania warstwy mazi olejowo wodnej, która zmniejszyła tarcie pomiędzy powierzchnią
kół suwnicy, a powierzchnią prowadnic powodując ślizganie się suwnicy.

Zdjęcie nr 6. Prowadnica suwnicy z widoczną rozgniecioną śrutą rzepakową
4.2.

Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)

Komisja uznała, że błędem ludzkim było przebywanie poszkodowanego w miejscu, które
nie zapewniało ochrony przed możliwym uderzeniem przemieszczającej się pokrywy.
1

Według statkowej KZB w dziale Hatch Cover Operations (Obsługa pokryw ładowni) maksymalny
dopuszczalny kąt przegłębienia wynosi 1,5° (co odpowiada trymowi nie większemu niż 2,23 m).
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Dodatkowo wystąpił brak reakcji poszkodowanego na ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne
samej suwnicy oraz komunikaty głosowe obsługującego suwnicę podczas powolnego
przechodzenia poszkodowanego z prawej na lewą burtę.

Zdjęcie nr 7. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa umieszczone na suwnicy
Poszkodowany do momentu zaistnienia wypadku nie zszedł na pokład prawej burty ani
nie położył się na zrębnicy ładowni pomiędzy pokrywą nr 10, a ścianą nadbudówki co
uchroniło by go przed wypadkiem.

Zdjęcie nr 8. Pozycja uniesionej pokrywy
ładowni przy nadbudówce w miejscu, w którym
znajdował się poszkodowany w chwili wypadku.

Zdjęcie nr 9. Przestrzeń pomiędzy pokrywą
nr 10 a forszotem (wg pomiaru 40 cm).

Komisja uznała, że nieprawidłowy nadzór kierownictwa statku dotyczący niesprawdzenia
trymu przed rozpoczęciem przemieszczania suwnicy pod obciążeniem było zaniechaniem.
Przyczyniło się to do przemieszczenia suwnicy w sposób niekontrolowany w kierunku rufy
statku pomimo zadziałania awaryjnego stopu w niesprzyjających warunkach jezdnych dla
dźwigu. Nie sprawdzenie przegłębienia statku, spowodowało, że nie podjęto działań, które
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mogłyby zniwelować trym statku do dozwolonej wielkości, pozwalającej na kontrolowane
powolne przemieszczanie suwnicy.

4.3.

Czynniki organizacyjne

Komisja uznała, że czynnikiem organizacyjnym, który mógł mieć wpływ na
zaistnienie wypadku, był brak właściwej oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu
operacji oczyszczania i przygotowania powierzchni zrębnic ładowni podczas transportu
pokryw ładowni za pomocą suwnicy bramowej. Ponadto członek załogi, który uległ
wypadkowi, nie powinien był znajdować się w miejscu, w którym doszło do zdarzenia.
Marynarz/kucharz

mógł

nie

posiadać

dostatecznej

wiedzy

dotyczącej

sytuacji

niebezpiecznych podczas pracy suwnicy statkowej, która może przemieszczać się w sposób
niekontrolowany, a użycie awaryjnego stopu nie spowoduje jej zatrzymania. Poszkodowany
mógł nie zdawać sobie sprawy, że przebywanie pomiędzy ścianą nadbudówki, a pokrywą
ładowni nr 10 może stwarzać zagrożenie przy transporcie odległej o 12 m pokrywy nr 8.
Marynarz po zamustrowaniu na statek nie otrzymał odpowiedniego szkolenia związanego z
bezpieczną pracą podczas pracy z pokrywani ładowni i dźwigiem do ich przemieszczania.
4.4. Wpływ czynników zewnętrznych, na zaistnienie wypadku
Czynnikami zewnętrznymi, które miały wpływ na zaistnienie wypadku były opady deszczu,
oraz specyfika ładunku śruty rzepakowej. Dwa te czynniki spowodowały powstanie dogodnych
warunków dla powstania mazi z oleistego pyłu ładunkowego śruty rzepakowej i wody
deszczowej. Powstała oleista maź, zniwelowała tarcie pomiędzy dwoma współpracującymi
powierzchniami kół suwnicy, a prowadnicami.

5. Opis

wyników

przeprowadzonego

badania,

w

tym identyfikacja

kwestii

dotyczących bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania.
Statek „Daan” w dniu zdarzenia posiadał ważną klasę potwierdzoną dokumentami
wydanymi przez towarzystwo klasyfikacyjne sprawujące nadzór techniczny nad statkiem.
Dokumenty klasyfikacyjne stwierdzały, że statek został poddany inspekcji i dopuszczony jest
do

uprawiania

żeglugi.

Dźwig

pokładowy

(suwnica

statkowa)

do

podnoszenia

i przemieszczania pokryw ładowni posiadał ważny certyfikat z prób i badania urządzenia
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dźwigowego przeprowadzonego w dniu 28 stycznia 2016 r. Podczas badania dźwig został
poddany próbom obciążeniowym, które przeszedł pomyślnie.
Statek „Daan” posiada jedną ładownię o długości 62,4 m i szerokości 10,24 m. Ładownia ta
zamykana jest (zakrywana) stalowymi pokrywami (pontonami) w ilości 10 sztuk, każda o
masie 12 ton. Pokrywy te podnoszone są i przemieszczane wzdłuż statku za pomocą
statkowej tzw. suwnicy bramowej o dopuszczalnym obciążeniu roboczym (SWL) 13 ton.
Konstrukcja pokryw pozwala na ich spiętrzanie. Otwarcie kolejnej części ładowni polega na
podniesieniu pokrywy ładowni za pomocą suwnicy statkowej i przemieszczeniu jej w inny
rejon ładowni.

Zdjęcie nr 10 Statek Daan usytuowanie pokryw ładowni przed wypadkiem

Urządzenie dźwigowe pokryw ładowni na statku „Daan” to dźwig bramowy o napędzie
elektryczno-hydraulicznym. Dźwig porusza się na dwóch wózkach o stalowych kołach
przemieszczających się wzdłuż statku na prowadnicy o szerokości 50 mm. Wózki z silnikami
hydraulicznymi wraz z hamulcami umieszczone są na suwnicy od strony dziobu, a wózki
z silnikami hydraulicznymi bez hamulców od strony rufy statku.
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Zdjęcie nr 11 Wózki suwnicy lewa burta wraz z przyciskiem awaryjnego stopu
Dnia 2 grudnia 2016 r. po zaistnieniu wypadku w obecności starszego oficera i starszego
mechanika w porcie Szczecin przeprowadzono oględziny suwnicy i urządzeń pokładowych.
Dokonano próby działania suwnicy włącznie ze sprawdzeniem układu hamowania. Podczas
prób, nie stwierdzono nieprawidłowości w stanie technicznym urządzeń dźwigu (suwnicy),
ani w ich działaniu. Ruchome elementy dźwigu (suwnicy), rolki jezdne, liny łączące i cięgna
były w dobrym stanie technicznym, Panel sterujący suwnicy sprawny z prawidłowo
działającą sygnalizacją świetną i dźwiękową. Awaryjne przyciski stopu lewa i prawa burta
oraz przy panelu sterującym w pełni sprawne. Oświetlenie suwnicy prawidłowo działające.
Widoczność z miejsca operatora suwnicy na miejsce wypadku dobra. Pokrywy lukowe,
zrębnica oraz schodnie w rejonie zdarzenia w dobrym stanie technicznym.
Poszkodowany marynarz był doświadczonym członkiem załogi dobrze wykonującym
obowiązki statkowe. Posiadał wszystkie certyfikaty uprawniające do pracy na statku
w charakterze starszy marynarz/kucharz oraz ważne świadectwo zdrowia. Na statku „Daan”
był zamustrowany i pracował na kontraktach od 2010 r. jako marynarz a następnie od 2012 r.
jako kucharz. Na statku „Daan” przepracował pięć kontraktów. Do zaistnienia wypadku
odbywał szósty kontrakt od dnia zamustrowaniu na statek 22 września 2016 r.
Po zamustrowaniu na statku w dniu 26 września 2016 r. marynarz przeszedł szkolenie
bezpieczeństwa na statku dla członka załogi nowo zamustrowanego „ Familiarization new
14
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crewmember”. Podstawowe szkolenie zawierało punkt dotyczący bezpiecznej pracy
z dźwigiem pokładowym pokryw ładowni. Poszkodowany marynarz nie otrzymał informacji
odnośnie bezpieczeństwa pracy z dźwigiem i pokrywami ładowni. Punkt ten na formularzu
zaznaczono jako „n/a - not applicable” („nie dotyczy”).

Zdjęcie nr 12 Formularz podstawowego szkolenia poszkodowanego w zakresie
bezpieczeństwa na statku
Przebieg zdarzenia na statku „Daan”, które spowodowało przygniecenie człowieka do
ściany nadbudówki wskazuje na poślizg suwnicy obciążonej pokrywą ładowni jako przyczynę
zaistnienia wypadku. Mieszanka rozgniecionej śruty rzepakowej oraz pyłu pochodzącego
z ładunku, osadzającego się na pokładzie i wody opadowej przy trymie statku na rufę
sprzyjały ślizganiu się suwnicy bez napędu. Posypanie piaskiem prowadnic nie zapobiegło
temu zjawisku. Przed operacjami przemieszczania pokryw ładowni należy zadbać o czystość
prowadnic oraz sprawdzić przegłębienie statku. Dla pewności przestrzegania zasad
obowiązujących przy operacjach związanych z suwnicą na tabliczce informacyjnej
znajdującej się przy stanowisku sterowania suwnicą powtórzono 3 z 6 punktów instrukcji
15

RAPORT KOŃCOWY WIM 84/16

obsługi suwnicy znajdujące się w statkowej KZB oraz specjalnie zwrócono uwagę na
ostrożne i powolne przemieszczanie suwnicy przy występującym przegłębieniu.

Zdjęcie nr 13. KZB - instrukcja obsługi suwnicy

Zdjęcie nr 14. Tabliczka z instrukcją obsługi suwnicy umieszczona przy stanowisku
sterowania suwnicy
Wypadek nie miałby miejsca, gdyby przestrzegano zasady, że żaden z członków
załogi nie może znajdować się na pokrywie ładowni w trakcie przemieszczania się suwnicy
pod obciążeniem. Poszkodowanemu, który pracował na tym statku od kilku lat
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najprawdopodobniej

nie
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na

myśl,

że

suwnica

nie

zatrzyma

się

w bezpiecznej od niego odległości, gdyż nigdy do tej pory nie było przypadku, że suwnica
ślizgała się po zatrzymaniu jej napędu. Podobnie starszy oficer, również znający statek od
trzech lat nie przypuszczał, że suwnica może bez napędu przesuwać się, więc czyjakolwiek
obecność na pokrywach ładowni nie była dla niego czymś nadzwyczajnym podczas operacji
przemieszczania suwnicy.
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Komisja pozytywnie oceniła działania podjęte przez armatora statku „Daan” po zaistnieniu
bardzo poważnego wypadku morskiego jaką była śmierć członka załogi podczas operacji
zakrywania pokryw ładowni w dniu 2 grudnia 2016 r. Dział zarządzania bezpieczeństwem
oraz higieną i ochroną środowiska armatora (HSEQ Department), zgodnie z wymogami ISM
SMS przeprowadził wewnętrzne badanie przyczyn i okoliczności wypadku. Zespół
dochodzeniowy opracował wewnętrzny raport z tragicznego zdarzenia wydany w dokumencie
„Fatal incident with hatch crane - m/v Daan”. W dokumencie szczegółowo opisano przebieg
wypadku oraz działania naprawcze armatora, które mają przyczynić się do zapobiegania
podobnym wypadkom w przyszłości. Zalecenia przygotowane przez zespół dochodzeniowy
armatora statku wypełniają oczekiwania Komisji w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa
statku i załogi przy pracy z suwnicą. Komisja odstąpiła od formułowania zaleceń
bezpieczeństwa w stosunku do armatora.
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8. Wykaz stosowanych terminów i skrótów
KZB – Księga Zarządzania Bezpieczeństwem
PB – prawa burta
N – kierunek wiatru (północny)
SWL (Safe Working Load) – dopuszczalne obciążenie robocze
9. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku
Dokumenty statku
Materiały z wysłuchania świadków
Materiały i dokumenty otrzymane od armatora
Dokumenty otrzymane z Prokuratury Rejonowej w Szczecinie
Dokumenty otrzymane z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
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10. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM
członek zespołu: Tadeusz Gontarek – ekspert PKBWM
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