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Polską.
Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub
incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla
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bezpieczeństwa morskiego.
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1. Fakty
W dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 16:48 statek „Green Egersund” odcumował od
nabrzeża Południowego w porcie Gdynia i skierował się na dok pływający „SMW-1”
należący do stoczni Marynarki Wojennej S.A. (Stocznia MW), stojący w Basenie IX portu.
Przejście statku do doku odbywało się bez napędu własnego statku, z wykorzystaniem
trzech holowników: „Fairplay VII” na dziobie, „Mars” na rufie oraz „Fairplay IV” w asyście
przy burcie.
Po obróceniu statku przy wejściu do Basenu IX rozpoczęto wprowadzanie statku rufą do
doku. Kiedy statek rozpoczął wchodzenie w dok, rufa statku, pchana z lewej burty przez
holownik „Fairplay IV”, przemieściła się na prawy skraj doku i nastąpiło uderzenie
wyoblonej części rufy o krawędź fundamentu rolki cumowniczej prawej baszty doku.
Uderzenie spowodowało uszkodzenie poszycia statku na wysokości zbiornika rozchodowego
paliwa ciężkiego nr 15 i wyciek paliwa do wód basenu portowego.
O wycieku paliwa mistrz dokowy powiadomił dyspozytora Stoczni MW, a ten przekazał
informację do stoczniowej Zakładowej Służby Ratowniczej, Kapitanatu Portu Gdynia,
Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz przedsiębiorstw „Bonex”
i „Delfin R.M.” zajmujących się oczyszczaniem wód portowych w przypadku rozlewu
olejowego.
Wprowadzanie statku na dok statku nie zostało przerwane. Po podaniu lin holowniczych
z doku i obłożeniu ich na polerach statkowych rozpoczęto przeciąganie statku za pomocą
wciągarek na pozycję dokowania. Około godz. 17:40 mistrz dokowy ustawił statek w pozycji
umożliwiającej postawienie kadłuba na kilblokach. W tym czasie wyciek paliwa
z uszkodzonego zbiornika ustał.
Około godz. 19:00 postawiono zaporę olejową pomiędzy krańcem Nabrzeża Gościnnego
oraz Nabrzeżem Północnym Basenu IX, a o godz. 19:40 jednostka Portowej Straży Pożarnej
postawiła zaporę olejową oraz rękawy absorpcyjne na wejściu do portu wewnętrznego w celu
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się rozlewu olejowego na port zewnętrzny.
Usuwanie rozlewu olejowego w basenach portowych prowadzono z przerwami do dnia
6 września 2015 r. W Basenie IX prace trwały do dnia 11września 2015 r. Po oczyszczeniu
doku i kadłuba statku zdjęto zaporę odgradzającą basen od reszty portu.
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2. Informacje ogólne
2.1. Dane statku
Nazwa statku:

Green Egersund

Bandera:

Bahamy

Właściciel:

Caiano Shipping II AS, Haugesund
(Norwegia)

Armator:

Green Management Sp. z o.o., Gdynia

Instytucja klasyfikacyjna:

DNV - GL, Lloyd`s Register

Typ statku:

chłodniowiec

Sygnał rozpoznawczy:

C6YO8

Nr identyfikacyjny IMO:

8804567

Pojemność brutto (GT):

5084

Rok budowy:

1990

Moc maszyn:

4045 kW (Wartsila AB 5500 HP)

Szerokość:

18 m

Długość całkowita:

109 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

11 osób

Typ rejestratora S-VDR:

Rutter 100 G 25

Zdjęcie nr 1. Statek „Green Egersund”
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2.2. Dane doku pływającego
Nazwa doku:

SMW-1

Armator:

Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
w upadłości likwidacyjnej, Gdynia

Instytucja klasyfikacyjna:

PRS S.A.

Typ:

dok pływający

Nośność:

8000 t

Rok budowy:

1989

Szerokość zewnętrzna:

35,50 m

Szerokość wewnętrzna:

28,50 m

Długość całkowita:

151,00 m

Długość pontonu:

140,40 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Zdjęcie nr 2. Dok „SMW-1”
2.3. Informacje o podróży statku
Port przeznaczenia:

Gdynia

Rodzaj żeglugi:

międzynarodowa

Informacje o załodze:

10 Rosjan, 2 Ukraińców, 2 Łotyszy,
1 Białorusin, 1 Estończyk
6

RAPORT KOŃCOWY 23/16

2.4. Informacje o wypadku
Rodzaj:

bardzo poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

27.08.2015 godz. 17:14 LT (15:14 UTC)

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 57º 32,2ʼ N; λ = 18º 32,3ʼ E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

port Gdynia

Charakter akwenu:

morskie wody wewnętrzne

Pogoda w trakcie zdarzenia:

kierunek wiatru SW 3 º B, widzialność bardzo
dobra, temp. powietrza 21,6º C, wody 18º C

Stan eksploatacyjny statku

statek podczas remontu klasowego, bez

w trakcie zdarzenia:

napędu głównego, pod balastem,

Miejsce zajścia wypadku na statku:

rufa statku, prawa burta, poszycie zbiornika
rozchodowego paliwa ciężkiego nr 15

Skutki wypadku dla środowiska:

zanieczyszczone wody oraz nabrzeża portowe
substancją ropopochodną, warstwą o grubości
od 0,5 do 2,5 cm

Zdjęcie nr 3. Nabrzeże Pilotowe

Zdjęcie nr 4. Nabrzeże Polskie

Zdjęcie nr 5. Nabrzeże Fińskie

Zdjęcie nr 6. Nabrzeże Polskie
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2.5. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Do akcji usuwania rozlewu olejowego Stocznia MW zaangażowała Zakładową Służbę
Ratowniczą oraz przedsiębiorstwa „Bonex” Sp. z o.o. i „Delfin R.M.” Firma Usługowa, które
usuwały paliwo z powierzchni wody w basenie stoczniowym oraz basenów portowych.
Z uwagi na wielkość oraz rozprzestrzenianie się rozlewu olejowego na przyległe akweny
portowe w akcję zabezpieczania i oczyszczania basenów portowych zostały włączone
jednostki Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., które postawiły
zaporę przeciwolejową na wejściu do awanportu.

Zdjęcie nr 7. Łapaczka „Delfin”

Zdjęcie nr 8. Zapora olejowa

Zdjęcie nr 9. Usuwanie rozlewu przez
statek SAR „Kapitan Poinc”

Zdjęcie nr 10. Środki Portowej Straży Pożarnej
na nabrzeżu Pilotowym

Po dokonaniu inspekcji zanieczyszczonych basenów portowych przez Inspektora do
spraw Ochrony Środowiska Morskiego z Urzędu Morskiego w Gdyni odpowiedzialnego za
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koordynację działań mających zabezpieczyć baseny portowe przed rozprzestrzenianiem się
rozlewu i stwierdzeniu znacznych ilości substancji ropopochodnej na powierzchni wody,
w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 08:20 do akcji usuwania zanieczyszczenia włączony został
wielozadaniowy statek ratowniczy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby
SAR)

„Kapitan

Poinc”,

wyposażony w

specjalistyczne

urządzenia

do

usuwania

zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody.
Dok pływający oraz kadłub statku zostały oczyszczone na zlecenie Stoczni MW przez
specjalistyczne przedsiębiorstwo „Fast” S.A. oraz przedsiębiorcę pod firmą Łukowicz Serwis.

3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 16:20 na statek „Green Egersund”, zacumowany
prawą burtą przy Nabrzeżu Południowym w porcie Gdynia, wszedł pilot, który miał
wprowadzić statek na dok pływający „SMW-1” w Basenie IX. Na mostku znajdowali się
kapitan, starszy oficer oraz kierownik remontu statku ze Stoczni MW. Na stanowisku
manewrowym na rufie był II oficer z dwoma marynarzami, a na dziobie bosman i marynarz.
Po zapoznaniu się z możliwościami manewrowymi statku pilot omówił z kapitanem plan
odcumowania od nabrzeża1, sposób i miejsce mocowania holi oraz poinformował
o konieczności przygotowania rzutek na dziobie i rufie w celu podjęcia lin z doku.
Jednocześnie pilot oceniając warunki pogodowe jako trudne zamówił dodatkowy, trzeci
holownik do pomocy. Następnie poinformował kierownika remontu o aktualnym zanurzeniu
statku i uzyskał informację o głębokości, na jaką dok został zanurzony.
O godzinie 16:23 do statku podeszły holowniki: „Mars”, „Fairplay VII” oraz „Fairplay
IV”. Pilot na kanale 17 UKF omówił z kierownikami holowników sposób przeprowadzenia
manewrów. O godz. 16:48 na kanale 12 UKF po zgłoszeniu gotowości do kapitanatu portu
statek uzyskał zgodę na odejście od Nabrzeża Południowego i wejścia na dok pływający
„SMW-1”.
Manewry odejścia statku od nabrzeża odbyły się przy użyciu holownika „Fairplay VII”
na dziobie i holownika „Mars” na rufie. Dodatkowo na śródokręciu pomagał, dopychając

1

Na statku nie pracowały agregaty prądotwórcze i zadecydowano o przejęciu zwolnionych z polerów lin
cumowniczych bezpośrednio z nabrzeża na holowniki na dziobie i rufie.
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statek do nabrzeża w trakcie przekładania lin z polerów na kei na holowniki, holownik
„Fairplay IV”.
Po odcumowaniu i przeholowaniu statku do wejścia w Basen IX holowniki obróciły
statek, rufą wprowadziły go do basenu, ustawiły statek nieco na południe od osi symetrii doku
i około godziny 17:11 kursem 305º rozpoczęły wprowadzanie statku do doku (rysunek nr 1).

Rysunek 1. Trasa zespołu holowniczego od nabrzeża Południowego do wejścia do doku
Początkowa prędkość zespołu holowniczego wynosiła około 1 w i zmniejszała się
w miarę zbliżania się statku do czoła doku2.
W odległości około 10 m przed wejściem do doku II oficer przekazał na mostek
informację, że rufa nie wchodzi do doku czysto i znajduje się zbyt blisko północnej baszty

2

Na rysunku nr 1 pokazanych zostało 11 pozycji statku „Green Egersund” (od odejścia od nabrzeża
Południowego do ustawienia statku na doku w pozycji dokowania) na podstawie sygnału transmitowanego przez
urządzenie AIS statku. Cztery newralgiczne pozycje (położenie anteny AIS statku) zostały oznaczone literami A,
B, C i D. Przy każdej z nich, dla określonego czasu, pokazany został kurs statku (kąt drogi nad dnem – COG)
i jego prędkość (SOG). Położenie oznaczonej kolorem czerwonym sylwetki statku jest jedynie przybliżone, gdyż
sygnał wskazujący kurs statku, czyli kierunek dziobu (HDG), został w urządzeniu VDR statku zablokowany
i wskazywał przez cały czas manewrów wartość 151º.
10
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doku. W związku z tym pilot polecił znajdującemu się na wysokości 3 ładowni holownikowi
„Fairplay IV” oparcie się o lewą burtę i spychanie kadłuba w kierunku południowym.
Jednocześnie, o godz. 17:13:28, holownik „Fairplay VII” otrzymał od pilota polecenie
odejścia na południe3. Rufa statku, a następnie cały kadłub zaczął przesuwać się w kierunku
południowym. Holownik „Mars”, który znajdował się wewnątrz doku, otrzymał o godz.
17:13:45 polecenie odejścia na północ.

Rysunek 2. Szkic sytuacyjny manewrów statku „Green Egersund” wejścia na dok z
holownikami „Fairplay IV”, „Fairplay VII” i ”Mars”
Obserwujący manewry statku z prawej (południowej) baszty doku mistrz dokowy widząc
szybki boczny ruch kadłuba w kierunku południowym zwrócił uwagę pilotowi, aby holownik
„Fairplay IV” przestał pchać statek z lewej burty. O godz. 17:13:59 na polecenie pilota
holownik odszedł od lewej burty statku.
Pomimo manewru odejścia, o godz. 17:14:10 nastąpiło uderzenie zaobloną częścią rufy
statku z prawej burty o fundament rolki cumowniczej na głowicy południowej baszty doku
(zdjęcie nr 11) i uszkodzenie poszycia kadłuba statku (zdjęcie nr 12).
Prędkość z jaką statek „Green Egersund” wchodził do doku „SMW-1” tuż przed
uderzeniem wynosiła 0,7 w (zdjęcie nr 20).
3

Zgodnie z odczytem zapisu ścieżki głosowej VDR statku „Green Egersund” polecenie zostało powtórzone
czterokrotnie w okresie 40 sekund poprzedzających uderzenie statku w dok.
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Zdjęcie nr 11. Ślady farby z kadłuba statku
na krawędzi fundamentu rolki cumowniczej

Zdjęcie nr 12. Uszkodzone (przebite)
poszycie kadłuba statku „Green Egersund”

Pilot został poinformowany przez mistrza dokowego na kanale 17 UKF o uszkodzeniu
poszycia kadłuba i wycieku substancji ropopochodnej do basenu stoczniowego. Mistrz
dokowy powiadomił o wypadku i wycieku paliwa dyspozytora Stoczni MW.
Starszy mechanik statku „Green Egersund” przekazał informację kapitanowi, że wyciek
z uszkodzonego poszycia kadłuba pochodzi ze zbiornika rozchodowego paliwa ciężkiego
nr 15. Z braku możliwości przepompowania paliwa do innego zbiornika starszy mechanik
zrzucił część paliwa do zęz maszynowych i zbiornika odpadów olejowych.
O rozlewie paliwa z uszkodzonego zbiornika rozchodowego pilot na kanale 12 UKF
poinformował Kapitanat Portu w Gdyni.
Około godz. 17:15 zamocowano dwie liny holownicze z doku na polerach statku na rufie
na prawej i lewej burcie. Rozpoczęto wciąganie statku za pomocą wciągarek w głąb doku.
Dyspozytor Stoczni MW o godz. 17:17 powiadomił o wycieku paliwa Zakładowa Służbę
Ratowniczą i skierował ją na dok. Następnie powiadomił specjalistyczne przedsiębiorstwo
„Bonex” o konieczności rozstawienia zapór przeciwolejowych.
O godz. 17:25 zamocowano dwie liny cumownicze z doku na polerach statku na dziobie
z obu burt. Rzucono holownik na rufie.
O godz. 17:30 zwolniono pozostałe dwa holowniki. O godz. 17:31 pilot poinformował
oficera dyżurnego Kapitanatu Portu Gdynia, że z uszkodzonego zbiornika rozchodowego
paliwa ciężkiego nadal wycieka paliwo.
Około godz. 17:40 statek został ustawiony na pozycji (zdjęcie nr 13). Dyspozytor Stoczni
MW poinformował przedsiębiorstwo „Delfin R.M.” o rozlewie i konieczności jak
najszybszego rozpoczęcia zbierania rozlanego paliwa.
12
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Zdjęcie nr 13. Statek „Green Egersund” ustawiony na pozycji; na rufie z prawej podana lina
holownicza (z wózka - wciągarki) oraz lina cumownicza (ze statku)
Pilot, który w kilka minut później opuszczał statek zauważył, że wyciek ustał. Na dok
przybyła Zakładowa Służba Ratownicza Stoczni MW i wraz z załogą doku rozpoczęła
prowadzenie działań neutralizujących rozlane paliwo na południowej baszcie doku.
O godz. 18:15 na dok przybył powiadomiony o wypadku Inspektor do spraw Ochrony
Środowiska Morskiego z UM w Gdyni. Po dokonaniu oceny sytuacji, w porozumieniu
z dyspozytorem Stoczni MW polecono spółce „Bonex” rozwinięcie zapory przeciwolejowej
pomiędzy końcem nabrzeża Gościnnego w poprzek Basenu IX do przeciwległego nabrzeża,
gdzie graniczą ze sobą tereny Stoczni MW i Portu Wojennego w Gdyni (zdjęcia nr 14).

Zdjęcie nr 14. Basen IX odgrodzony zaporą olejową od reszty portu
13

RAPORT KOŃCOWY 23/16

O godz. 18:45 dwie specjalistyczne łodzie (tzw. „łapaczki”) „Delfin I” i „Delfin II” należące
do przedsiębiorstwa „Delfin R.M.” rozpoczęły zbieranie rozlanego paliwa w pobliżu doku.
Zaporę postawiono o godz. 18:55, jednak jeszcze przed rozwinięciem zapory wiatr
zmienił kierunek i spowodował przemieszczenie się części rozlanego paliwa poza obszar wód
stoczniowych na port wewnętrzny. W związku z tym Inspektor do spraw Ochrony
Środowiska Morskiego wydał polecenie postawienia zapory pomiędzy końcem nabrzeża
Pilotowego, a przeciwległym pirsem odchodzącym od nabrzeża Portu Wojennego. Do portu
przybyły jednostki Portowej Straży Pożarnej i o godz. 20:00 rozwinęły drugą zaporę4.
Następnego dnia, 28 sierpnia 2015 r., w godzinach porannych dokonano oględzin wód
basenów portowych i stwierdzono w wodzie przy nabrzeżu Polskim znaczne ilości paliwa
ciężkiego. O godz. 07:15 do akcji zbierania rozlanego paliwa włączono statek Służby SAR
„Kapitan Poinc”. O godz. 08:10 statek odcumował od nabrzeża Norweskiego, a po 10
minutach zacumował lewą burtą do nabrzeża Polskiego. Otwarto furty systemu Lamor,
wystawiono za burtę zbierak Skimmer Disc Desmi i rozpoczęto zbieranie rozlanego paliwa
z powierzchni wody. O godz. 09:00 podjęto decyzję o zdjęciu zapory na wejściu do portu
wewnętrznego, aby umożliwić swobodny ruch statków w porcie.
Około godz. 12:00 kapitan statku SAR opuścił na wodę łódź roboczą i ustawił ją przy
rufie tak, aby łódź pracując silnikiem powodowała „naganianie” rozlewu w pobliże zbieraka.

Zdjęcie nr 15. Zbierak Skimer Disc zbierający paliwo przy burcie statku „Kapitan Poinc”
W kierowaniu zanieczyszczonej wody do urządzenia zbierającego statku pomagały też
należące do Urzędu Morskiego w Gdyni motorówka inspekcyjna „Kontroler 9” i statek
hydrograficzny „Zodiak” oraz przepływające co pewien czas w pobliżu holowniki portowe.
4

Silne prądy spowodowały pięciokrotne zerwanie się zapory i jej ponowne ustawianie przez Portową Straż
Pożarną. Ponadto istniała konieczność otwierania jej na czas wchodzenia i wychodzenia statków z portu.
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Statek „Kapitan Poinc” prowadził zbieranie paliwa w okolicach nabrzeża Polskiego do
godz. 19:30 w dniu 28 sierpnia 2015 r. W tym samym dniu i w dniach następnych rozlane
paliwo ze statku „Green Egersund” zbierały specjalistyczne łodzie „Delfin I” i „Delfin II”.

Zdjęcie nr 16. Załoga łapaczki „Delfin II” zbierająca paliwo w dniu 31 sierpnia 2015 r.
W usuwaniu filmu olejowego w basenach portowych uczestniczył RIB Portowej straży
Pożarnej, a w awanporcie ślady oleju usuwał przez kilka dni statek UM Gdynia „Zodiak”.

Zdjęcie nr 17. Jednostka PSP ZMPG
neutralizująca rozlew oleju w porcie
wewnętrznym

Zdjęcie nr 18. Statek hydrograficzny
„Zodiak” neutralizujący rozlew oleju w
awanporcie

Zapora zamykająca basen Basen IX portu Gdynia została zwinięta w dniu 11 września
2015 r. po oczyszczeniu doku oraz kadłuba remontowanego statku.

15
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Sposób wprowadzania statków na dok pływający „SMW-1” określony jest w „Instrukcji
dokowania”5, przyjętej w 1988 r. przez Stocznię MW i udostępnionej do wglądu
klasyfikatorowi (PRS). Instrukcja została dwukrotnie zmieniona, w lutym i marcu 1999 r.,
i przesłana do wiadomości Urzędu Morskiego w Gdyni6.
Pkt. 2.12 instrukcji (po zmianach) zatytułowany „Holowanie statku przed dok” stanowi:
„Odpowiedzialność za operacje holowania statku przed dok spoczywa na kapitanie jednostki,
który między innymi dokonuje wyboru ilości i rozmieszczenia holowników i trajektorii ruchu
statku. W momencie przejęcia lin holowniczych przez załogę doku odpowiedzialność za
operację holowania przejmuje mistrz dokowy, z tym że:


rzutki w/w lin nie powinny być podane później niż w momencie przecięcia skraju statku
z linią łączącą skrajne dziobowe punkty doku,



wszystkie napędy główne, pędniki i stery aktywne statku są wyłączone,



zezwala się na przejście holownika wprowadzającego przez dok.”.
Brzmienie tego punktu „Instrukcji dokowania” zostało uzgodnione ze Stacją Pilotów

w Gdyni7. Pilot wprowadzający statek „Green Egersund” do doku miał obowiązek
poinformowania kapitana statku o zasadach obowiązujących podczas wprowadzania statku do
doku. Komisja ustaliła, że pilot omówił z kapitanem statku plan dokowania. Kapitan został
poinformowany o konieczności podania rzutek na dok, w celu przyjęcia lin z doku, przed
dojściem rufy do linii baszt oraz o tym, że statek będzie wchodził rufą do doku. Kapitan nie
wyraził sprzeciwu co do sposobu dokowania.
Operacja wprowadzania statków rufą na dok pływający w Stoczni MW w Gdyni
uwarunkowana jest posadowieniem doku w basenie stoczniowym, umiejscowieniem
dźwigów na doku, wielkością remontowanej jednostki oraz zakresem prac remontowych.
5

„Dok pływający 8000 T. Instrukcja dokowania”. Dokument nr 13587/102-00 opracowany przez
Przedsiębiorstwo Projektowo Technologiczne Techniki Morskiej „PROREM” w sierpniu 1988 r.
6
Pierwsza zmiana „Instrukcji dokowania”, korygująca treść pkt 2.12 Instrukcji dotyczącego holowania statku
przed dok, została dokonana 18 lutego 1999 r., w dzień po wydaniu przez Izbę Morską w Gdyni niekorzystnego
dla Stoczni MW orzeczenia w sprawie „uderzenia m.s. Kopalnia Zofiówka w wewnętrzną część baszty doku
pływającego 8000T w stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, w dniu 20.10.1998 r.”. Druga zmiana, która
wprowadziła ograniczenia siły wiatru podczas dokowania z 5 do 4º B (w pkt 2.10 Instrukcji) oraz zmieniła
gruntownie zmieniony miesiąc wcześniej pkt 2.12 Instrukcji zatytułowany „Holowanie statku przed dok”,
została wprowadzona przez kierownictwo Stoczni MW 18 marca 1999 r.
7
Karta zmian nr 2 do „Instrukcji dokowania” została wydana w dniu 18 marca 1999 r., przekazana Szefowi
Pilotów i uzgodniona ze Stacją Pilotów w Gdyni w dniu 19 marca 1999 r.
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RAPORT KOŃCOWY 23/16

Ustawienie statku na doku rufą do pirsu pozwala na dogodny dostęp do rufy remontowanej
jednostki i jej elementów takich jak wał główny silnika, śruba napędowa i ster oraz zapewnia
bezpieczny transport tych elementów oraz innych urządzeń i wyposażenia ze statku na
stanowiska remontowe na lądzie. Ustawienie takie gwarantuje dobre zrównoważenie układu
dok – statek, co związane jest z utrzymaniem prawidłowej stateczności wzdłużnej doku.
Wszystkie te warunki powodują, że od wielu lat wprowadzanie statków na dok pływający
„SMW-1” odbywa się rufą, a nie dziobem.
Zgodnie z przyjętą praktyką wprowadzania statków do doku statki są zazwyczaj
wciągane przez holowniki rufą do doku na głębokość kilkunastu metrów i przyjmują po
jednej linie holowniczej z każdej z baszt z wciągarki (wózka holowniczego), która znajduje
się głębiej w doku. Na każdej z baszt umieszczone są po dwie wciągarki (zdjęcie nr 19).

Zdjęcie nr 19. Wciągarki holowniczo-cumownicze na prawej baszcie doku pływającego
Wciągarki oddalone są od siebie około 10 m i połączone w taki sposób, że przesuwają się
razem z jednakową prędkością. Prędkość pary wciągarek na każdej z baszt może być różna.
Pierwsza z wciągarek (na zdjęciu nr 19 oznaczona strzałką pomarańczową) zatrzymuje się
w niewielkiej odległości od czoła doku, ale nie jest w praktyce wykorzystywana. Lina
holownicza na statek podawana jest z drugiej wciągarki (oznaczonej strzałką czerwoną;
17
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podaną linę widać na zdjęciu nr 13). Gdyby lina holownicza na statek podawana była
z pierwszej wciągarki, wówczas nie można byłoby dociągnąć statku do końca doku8.
Komisja ustaliła także, że nie praktykowano zatrzymania dokowanego statku przed linią
baszt i przyjmowania lub podawania lin cumowniczych na kabestany znajdujące się na doku
w celu ustabilizowania i uniemożliwienia niekontrolowanego ruchu poprzecznego rufy
podczas wchodzenia statku w dok.
4.1. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Przemieszczenie się rufy statku „Green Egersund” podczas wchodzenia do doku
w kierunku jego prawej baszty i uderzenie kadłuba statku o fundament rolki cumowniczej
było wynikiem błędów pilota w manewrach z użyciem holowników.
Według Komisji za późno została wydana komenda holownikowi „Fairplay IV”,
będącemu w okolicy 3 ładowni z lewej burty, aby ten przestał pchać statek na południe
i odszedł od statku. Polecenie o zaprzestaniu pchania zostało wydane o godz. 17:13:57 po
otrzymaniu ostrzeżenia przekazanego przez mistrza dokowego. Uderzenie w dok nastąpiło
8

Stosowany pierwotnie sposób wprowadzania statku do doku i ustawiania na pozycję, w której statek może być
posadowiony na kilblokach, był inny. Pierwsza wersja instrukcji dokowania, z 1988 r. stanowiła, że „Po wejściu
statku do basenu stoczniowego, holuje się go przy pomocy co najmniej trzech holowników naprowadzając do
doku na tyle, aby pierwsze pachoły burtowe na dziobie statku weszły w głąb doku na odległość 10 m licząc od
dziobowego skraju doku. Podczas tego manewru dwa holowniki pchają statek po lewej i prawej burcie, a jeden
utrzymuje go od strony rufy we właściwym położeniu. Osiągnąwszy punkt oczekiwania przy silnym wietrze
bocznym jeden holownik popycha swoim dziobem statek w kierunku przeciwnym do wiejącego wiatru. W tej
pozycji statek jest łapany przez 4 liny podane z wózków holowniczych.”.
Pierwsza zmiana wprowadzona do Instrukcji w 1999 r. umożliwiła wprowadzanie statku rufą, dodając ponadto,
że „na dok powinny zostać podane rzutki nie później niż przy przecięciu skraju statku z linią łączącą skrajne
dziobowe punktu doku”.
Dla lepszego zrozumienia koncepcji wprowadzania statku w głąb doku i podawania lin dopiero po znalezieniu
się dziobu (lub rufy) statku w pewnej odległości od czoła doku Komisja przytacza fragment innego dokumentu
wydanego przez Stocznię MW wkrótce po wydaniu „Instrukcji dokowania”. Dokument o nazwie „Instrukcja
obsługi urządzeń do wprowadzania statków cz. mechaniczna” nr 13587/102-03, wydany we wrześniu 1988 r.,
stanowi w pkt 4.2 zatytułowanym „Wstępne wprowadzanie statku do doku”, co następuje: „Wstępnie statek
wprowadzić do doku /dziobem w kier. doku/ przy pomocy holowników na taką głębokość, aby kluzy na dziobie
statku znajdowały się po środku wózków. Głębokość ta wynosi ~ 10 m. W miarę możliwości statek zatrzymać na
tej odległości i przy pomocy holowników i kabestanów za pośrednictwem lin cumujących ustawić dziób statku
możliwie dokładnie w płaszczyźnie symetrii doku.”. Kolejny pkt 4.3 tej instrukcji, zatytułowany „Założenie lin
holujących i hamujących na statek” stanowi, iż „Przy pomocy rzutek linowych rzuconych ze statku na dok lub
z doku na statek od wszystkich 4-ch wózków podać liny holujące i hamujące na dziób statku poprzez kluzy,
a następnie po wstępnym naciągnięciu końce tych lin obłożyć na pachoły dziobowe”. Wreszcie pkt 4.4 instrukcji
o nazwie „Rozruch statku i ciągnięcie statku” ustala, że „Po zacumowaniu statku przy pomocy lin holujących
i wypłynięciu holownika ciągnącego dziób z doku, rozpocząć wprowadzanie statku do doku przy pomocy
przyciągarek. Rozruch statku dokonać poczynając od szybkości 1 m/min przechodząc stopniowo na większe
szybkości, aż do szybkości max 10 m/min. (…) Rufę statku w trakcie wprowadzania statku utrzymywać
w płaszczyźnie symetrii doku holownikami”.
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w 13 sekund później. Wydana wcześniej, o godz. 17:13:45, holownikowi „Mars” komenda
przejścia na północ nie mogła być w pełni skuteczna, gdyż holownik wciągający statek za
pomocą trzydziestometrowego holu rufowego miał ograniczone pole działania i możliwości
manewrowe. Będąc blisko południowej baszty nie mógł w tak krótkim czasie przejść na
północ, aby zatrzymać boczny ruchu rufy statku w kierunku baszty południowej.
Ponadto Komisja zauważa, że wydawane przez pilota holownikowi „Fairplay VII”
polecenia, aby ten odciągał dziob na południe, szczególnie w ostatniej fazie gdy rufa statku
była już w doku, tuż przed uderzeniem, spotęgowały jeszcze siłę uderzenia.
Na rysunku numer 3 przedstawiono nałożone na mapę portu Gdynia sygnały AIS statków
przebywających w okolicy Basenu IX w chwili uderzenia rufą statku „Green Egersund”
o basztę doku „SMW-1” (godz. 17:14:10). Na podstawie informacji o kursach z urządzeń AIS
jednostek widać, że holownik „Mars” kieruje się na północy zachód, a holownik „Fairplay
IV” na południowy zachód, zgodnie z poleceniami wydanymi przez pilota. Statek „Green
Egersund” porusza się kursem nad dnem (COG) równym 297º z prędkością 0,4 w9.

Rysunek 3. Położenie jednostek w chwili uderzenia statku o basztę doku; źródło: materiały
UM Gdynia; aplikacja SAAB „Adveto - Aecdis 2000 400 v3.49”

9

Należy zaznaczyć, że sylwetka statku pokazana na rysunku nr 3 nie oddaje jego rzeczywistego położenia.
Statek poruszał się rufą do doku, a nie dziobem. Brak rzeczywistego kursu (HDG), a co za tym idzie
prawidłowego położenia obwiedni statku, wynika z braku danych ze statkowego VDR dotyczących kurs statku.
Ponadto Komisja zauważa, że na rysunku brakuje sylwetki i danych AIS trzeciego z holowników biorących
udział w holowaniu statku. Urządzenie AIS holownika „Fairplay IV” było niewłączone lub niesprawne.
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RAPORT KOŃCOWY 23/16

Prędkość statku „Green Egersund” na wejściu do doku wynosiła 0,7 w (zdjęcie nr 20).
Komisja uznała, że taka prędkość była bezpieczna i odpowiednia do podania rzutek
i przyjęcia lin holowniczych, pod warunkiem, że statek przemieszczał się w osi symetrii doku.

Zdjęcie nr 20. Parametry statku „Green Egersund” w chwili wejścia części rufowej statku w
dok, odczytane z urządzenia S-VDR
Załoga statku podała z rufy rzutki na obie baszty doku, nie zdołała jednak zamocować na
polerach przyjętej z północnej baszty liny holowniczej, gdyż po pchnięciu przez holownik
„Fairplay IV” statku z lewej burty rufa szybko zaczęła przemieszczać się na południe.
Obsada doku z południowej baszty po otrzymaniu rzutki ze statku nie zdążyła podać na
statek liny holowniczej, gdyż w obawie przed szybko zbliżającą się w ich kierunku rufą statku
uciekła ze stanowiska manewrowego w obawie o własne bezpieczeństwo.
Komisja uważa ponadto, że kapitan statku „Green Egersund” mógł zakwestionować
przedstawiony przez pilota plan wejścia statku do doku bez zatrzymania się przed linią baszt
i przyjęcia lin bądź podania lin na baszty, którymi ustabilizowano by jego ruch poprzeczny.
Instrukcja dokowania nie zabraniała zatrzymania statku przed wejściem do doku. Kapitan
mógł zasugerować pilotowi, że bezpieczniej byłoby stanąć i przyjąć liny z doku lub podać
liny (cumy) na baszty, aby ustabilizować statek w diametralnej doku i następnie wchodzić
w głąb doku utrzymując pod kontrolą boczne przemieszczanie się kadłuba w części rufowej.
20
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Komisja zwróciła również uwagę na błędy popełnione przez kierownictwo statku
w dokumentach przygotowywanych przez statek przed dokowaniem. „Oświadczenie kapitana
w sprawie zadokowania statku”10 z dnia 27 sierpnia 2015 r., które kapitan przekazał
kierownikowi remontu statku, zawierało dane statku oraz stany napełnienia zbiorników
balastowych i paliwowych11. Według danych przekazanych przez kapitana statku
w oświadczeniu stan napełnienia zbiornika rozchodowego paliwa ciężkiego nr 15 PB wynosił
1,9 m3, a zbiornika osadowego paliwa ciężkiego nr 14 PB – 12,8 m3. Rzeczywiste zapełnienie
zbiorników było inne. Zbiornik osadowy był pusty, a w zbiorniku rozchodowym znajdowało
się 15,4 m3 paliwa ciężkiego12, co stanowiło 75 % napełnienia zbiornika13.
Komisja zwróciła ponadto uwagę na fakt, że dwa holowniki, z trzech biorących udział
w dokowaniu statku „Green Egersund”, znalazły się w plamie paliwa, które wyciekło
z uszkodzonego zbiornika statku, i po zakończeniu usługi odeszły od statku w inne części
portu bez oczyszczenia burt.

4.2. Czynniki organizacyjne
Do czynników organizacyjnych, które w pośredni sposób przyczyniły się do wypadku,
Komisja zaliczyła nieprecyzyjne procedury dokowania statku, opisane w „Instrukcji
dokowania” na dok pływający 8000 T. Bardzo lakoniczna treść punktu 2.12 Instrukcji (po
zmianach z marca 1999 r.), który ogranicza się głównie do podziału odpowiedzialności za
operacje holowania statku przed dok i w doku, wskazuje kapitana statku jako
odpowiedzialnego „za operacje holowania statku przed dok”.
Instrukcja pozostawia kapitanowi, a w praktyce kapitanowi i pilotowi, sposób podejścia
do doku (a konkretnie do czoła doku, czyli linii łączącej skrajne dziobowe punkty doku),
a jednocześnie przedstawiciele Stoczni MW w praktyce wymagają, aby statek wszedł do doku
i podjął liny z wciągarek, które umieszczone są kilkanaście metrów od skraju doku.
10

Captain Statement on docking/undocking of the vessel – druk oświadczenia przekazany kapitanowi statku
przez przedstawiciela stoczni do wypełnienia.
11
W treści oświadczenia widniała także notka, w której kapitan potwierdzał, że zapoznał się z wymaganiem, aby
statek wchodząc na dok posiadał minimalne ilość paliwa w zbiornikach.
12
Dane na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez Havyard Design and Engineering Poland w dniu
11 września 2015 r.
13
Gdyby w rzeczywistości paliwo rozmieszczone było tak, jak podano w oświadczeniu, to pomimo uszkodzenia
poszycia paliwo ze zbiornika nr 15 nie wydostałoby się za burtę, gdyż jego poziom byłby niższy niż poziom
otworu powstałego w wyniku rozdarcia kadłuba. Można też przypuszczać, że gdyby nawet został uszkodzony
zbiornik nr 14 (na tej samej wysokości), to ze względu na kształt i położenie tego zbiornika, wielkość rozlewu
paliwa ze statku byłaby znacznie mniejsza niż w przypadku uszkodzonego zbiornika nr 15.
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Odpowiedzialność mistrza dokowego nad operacją holowania zaczyna się zgodnie
z Instrukcją „w momencie przejęcia lin holowniczych przez załogę doku”14, co ma zwykle
miejsce gdy statek jest co najmniej kilkanaście metrów w głębi doku.
Z powyższego wynika, że od chwili przejścia przez statek „linii łączącej skrajne dziobowe
punkty doku” do momentu podania z doku na statek lin holowniczych i obłożenia ich na
polerach statkowych nikt za ruch statku wchodzącego w dok nie odpowiada.
Instrukcja nie przewiduje zatrzymania statku przed dokiem, przyjęcia lin z doku lub
podania lin ze statku na baszty doku i ustawienie go w ten sposób z użyciem kabestanów na
doku w jego osi przed dalszym wprowadzaniem statku w głąb doku.
4.3. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim
na zaistnienie wypadku
„Instrukcja dokowania” dla stoczniowego doku pływającego 8000 T, zmieniona w marcu
1999 r., ustala w pkt 2.10, zatytułowanym „Warunki pogodowe”, że operacja dokowania jest
możliwa przy sile wiatru do 4° B.
Podczas operacji holowania i dokowania statku „Green Egersund” w dniu 27 sierpnia
2015 r. warunki pogodowe były dobre. Świadczą o tym zarówno materiały z wysłuchań
świadków wypadku, które przeprowadziła Komisja, jak i zamieszczone poniżej w tabeli dane
pogodowe z rejonu portu w Gdyni pochodzące z IMGW – PIB Oddział Morski Gdynia,
zarejestrowane w dniu wypadku (zdjęcie nr 21).
Analizując warunki pogodowe w trakcie manewrów dokowania statku „Green Egersund”
Komisja rozpatrywała możliwość wystąpienia w okresie bezpośrednio poprzedzającym
wypadek nagłej zmiany kierunku wiatru na przeciwny (północny), co mogło spowodować
niespodziewany dryf kadłuba na południową basztę.
Komisja zapoznała się z wydrukiem z programu rejestrującego siłę i kierunek wiatru
widocznego na monitorze Dyspozytora Stacji Pilotowej w Gdyni, przedstawionym przez
pilota wprowadzającego statek „Green Egersund” do doku.

14

Komisja zauważa, że użyte sformułowanie nie jest w pełni prawidłowe, gdyż liny holownicze przyjmowane są
z doku na statek, a nie odwrotnie.
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Zdjęcie nr 21. Dane pogodowe z rejonu portu w Gdyni z IMGW-PIB Oddział Morski Gdynia
– zarejestrowane w dniu wypadku (UTC:15:10 - 15:20; LT:17:10 -17:20)
Jak ustaliła Komisja czujniki do odczytu kierunku i prędkości wiatru, używane do
dostarczania danych do programu używanego przez Stację Pilotów, są urządzeniami
zainstalowanymi w porcie Gdynia w ramach projektu badawczego „Safeport” prowadzonego
przez Akademię Morską w Gdyni, ZMPG S.A., CTO S.A., Sprint Sp. z o.o. oraz norweskie
przedsiębiorstwa Aanderaa Data Instruments A/S i NIVA w latach 2010 – 2012 i znajdują się
w innej części portu (na nabrzeżu Wendy). Ponieważ urządzenia te nie są od czasu
zakończenia projektu serwisowane i kalibrowane, Komisja uznała, że dane pozyskiwane
z tych urządzeń nie mogą być uznane za bardziej wiarygodne niż dane otrzymane z IMGW.
4.4. Skala zanieczyszczeń olejowych w porcie oraz podjęte działania prewencyjne
Uderzenie częścią rufową prawej burty przez statek „Green Egersund” w nieosłoniętą
krawędź fundamentu rolki cumowniczej prawej baszty doku „SMW-1” spowodowało
rozcięcie poszycia w części rufowej statku o wymiarach 210 mm x 100 mm na wysokości
około 8 m od linii podstawowej i 7 m od rufy (rysunek nr 4).
W tym miejscu kadłuba statek ma zbiornik rozchodowy paliwa ciężkiego nr 15, a otwór
powstał na wysokości około 70 cm od jego dna.
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Rysunek 4. Miejsce uszkodzenia poszycia kadłuba i rozmieszczenie zbiorników paliwa
ciężkiego – rufa PB (osadowego nr 14 i rozchodowego nr 15)
W wyniku uszkodzenia ze zbiornika wypłynęło około 9 m3 paliwa ciężkiego,
zanieczyszczając basen stoczniowy, część basenów portowych, 13 nabrzeży portowych oraz
część Falochronu Głównego Wyspowego, zarządzanych przez ZPMG S.A.
Stopień zanieczyszczenia poszczególnych basenów i nabrzeży portowych był różny
i zależał w głównej mierze od kierunku wiatru wiejącego w pierwszych godzinach po
wypadku. Zanieczyszczeniu paliwem ciężkim ze statku uległ też sam dok „SMW-1”, głównie
jego południowa baszta, oraz burty statku „Green Egersund” (zdjęcia 22 – 25).

Zdjęcie nr 22. Widok na Basen IX z
południowej głowicy doku „SMW-1”

Zdjęcie nr 23. Zabrudzony paliwem kadłub
statku „Green Egersund”
24

RAPORT KOŃCOWY 23/16

Zdjęcie nr 24. Schody na prawej baszcie
doku „SMW-1” zabrudzone paliwem

Zdjęcie nr 25. Film olejowy w Basenie IX
pomiędzy nabrzeżem Gościnnym a dokiem

Część plam olejowych można było usunąć przy pomocy despergentów (zdjęcia nr 26, 28
i 29). W przypadkach, w których paliwo zgromadziło się przy nabrzeżach w większych
ilościach do jego zebrania konieczne było użycie sprzętu specjalistycznego (zdjęcie nr 27).

Zdjęcie nr 26. Usuwanie plam olejowych
przy nabrzeżu Pilotowym

Zdjęcie nr 27. Paliwo ciężkie zbierane przy
nabrzeżu Fińskim przez łapaczkę „Delfin II”

Zdjęcie nr 28. Ślady rozlewu paliwa w porcie
wewnętrznym

Zdjęcie nr 29. Ślady rozlewu paliwa w
awanporcie
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Przeprowadzona po trzech dniach od wypadku inspekcja basenów portowych przez nurka
z przedsiębiorstwa „Aqatech” oraz wykonane podczas niej zdjęcia trzynastu nabrzeży
dotkniętych przez rozlew pokazują zakres zanieczyszczeń spowodowanych rozlanym
paliwem. Poniżej pokazano zdjęcia czterech wybranych nabrzeży (zdjęcia 30 – 33).

Zdjęcie nr 30. Nabrzeże Polskie

Zdjęcie nr 31. Nabrzeże Norweskie

Zdjęcie nr 32. Nabrzeże Stanów Zjednoczonych

Zdjęcie nr 33. Nabrzeże Słowackie

Komisja ustaliła podczas prowadzonego badania, że kierownictwo Stoczni MW podjęło
po wypadku działania mające na celu osłonięcie wystających elementów osprzętu dokowego
dla ograniczenia możliwości powstania uszkodzeń w przypadku kontaktu kadłuba
wprowadzanego lub wyprowadzanego statku z dokiem.
Komisja uznała jednak, że wykonane po wypadku zabezpieczenie (osłona gumowa –
zdjęcie nr 34) fundamentów rolek prowadzących liny na każdej z baszt jest niewystarczające.
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Zdjęcie nr 34. Osłona na fundamencie rolki kierunkowej na doku „SMW-1”
Komisja ustaliła także, że armator statku „Green Egersund” wydał w kilka dni po wypadku
w porcie w Gdyni okólnik15 i rozesłał na wszystkie statki swojej floty, w którym opisany
został przypadek przebicia poszycia kadłuba podczas wejścia do doku oraz ustanowione
procedury armatora16 na wypadek dokowania.
W opracowanych procedurach armator zwraca kapitanom swoich statków uwagę na
konieczność utrzymywania statku podczas wchodzenia do doku w osi symetrii doku i użycia
lin statkowych lub lin z doku jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem dziobu
lub rufy statku. Poleca też kapitanom ustalenie z osobą prowadzącą dokowanie (mistrzem
dokowym) momentu, od którego następuje przejęcie odpowiedzialności za wprowadzanie
statku do doku, wskazując, że powinna to być chwila, w której początek dziobu lub rufy
statku mija linię łączącą skrajne punkty doku.

15

Circular letter 13-2015, wydany 8 września 2015 r., wchodzący w skład Shipboard Circular Letters Manual
będącego częścią systemu zarządzanie bezpieczeństwem (SMS) armatora.
16
GM Drydocking Operation procedure.
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5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Użycie przez statek „Green Egersund” trzech holowników podczas wchodzenia na dok
pływający „SMW-1” w Gdyni nie zapobiegło uderzeniu kadłuba statku w basztę doku,
przebiciu poszycia kadłuba i rozlewowi olejowemu.
„Instrukcja dokowania” wydana przez Stocznię MW pozostawia do decyzji kapitana,
którego czyni odpowiedzialnym za operacje holowania przed dok, sposób podejścia do doku,
liczbę użytych holowników i sposób ich użycia. Rozmieszczenie holowników w warunkach
panujących w trakcie manewrów podejścia statku „Green Egersund” do doku było zdaniem
Komisji prawidłowe, niemniej komendy wydawane holownikom, a raczej brak niektórych
komend spowodował, że rufa statku zaczęła poruszać się w sposób niekontrolowany
i nastąpiło uderzenie kadłuba w fundament rolki cumowniczej na baszcie doku.
„Instrukcja” określa jednocześnie, że odpowiedzialność za holowanie statku w doku
ponosi mistrz dokowy, ale uzależnia czas przejęcia przez niego odpowiedzialności od czasu,
w którym załoga statku przyjmie na pokład liny holownicze z obu baszt doku i obłoży je na
polerach na statku. Przy wchodzącym „z biegu” statku do doku i podaniu lin holowniczych
z doku z drugiego wózka (wciągarki) z każdej pary wózków na doku moment ten następuje
zwykle wtedy, gdy rufa statku znajdzie się w odległości kilkunastu metrów od czoła doku.
Stoczniowa „Instrukcja dokowania” nie zabrania zatrzymania statku przed wejściem do
doku. Wchodzenie „z biegu”, bez zatrzymywania ruchu statku, wynikało z praktyki
stosowanej przez lata przez pracowników Stoczni MW i pilotów wprowadzających statki.
Komisja ustaliła, że kapitan statku „Green Egersund” nie zwrócił uwagi pilota na fakt, że
bezpieczniej byłoby stanąć i podać liny na baszty (lub przyjąć liny z baszt), aby ustabilizować
statek w osi symetrii doku i dopiero wówczas rozpocząć wchodzenie w dok.
Komisja uważa, że prawidłowym i najbardziej bezpiecznym sposobem wprowadzenia
statku rufą do doku „SMW-1” powinno być podejście statku w asyście dwóch lub trzech
holowników (w zależności od możliwości użycia napędu statku) w pobliże doku, zatrzymanie
statku przed linią baszt (w przypadku statku bez napędu za pomocą holownika dziobowego),
podanie z doku na statek (rufę) z kabestanów dokowych przez przewłoki cumownicze
znajdujące się na każdej z baszt na skraju doku lin cumowniczych, obłożeniu ich na
pachołach na rufie statku i wznowieniu wciągania statku przez holownik rufowy w dok przy
jednoczesnym korygowaniu za pomocą kabestanów położenia rufy w osi symetrii statku.
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Taka operacja powinna być kontynuowana do czasu osiągnięcia przez rufę statku pozycji
w doku, w której załoga statku mogłaby przyjąć z baszt liny holownicze zamocowane do
wózków (wciągarek) przeznaczonych do wciągania statku w głąb doku. Po zamocowaniu
tych lin załoga powinna rzucić hol holownika wciągającego statek do doku i dalsze operacje
ustawiania statku w doku powinny być prowadzone z użyciem lin dokowych i (lub)
statkowych, tak jak jest to robione obecnie17.
W odniesieniu do działań prowadzonych przez różne podmioty bezpośrednio po wycieku
paliwa za burtę statku Komisja uznała, że postawienie zapory przeciwrozlewowej w pobliżu
doku „SMW-1” było zbyt późne i spowodowało, że rozlane paliwo wypłynęło poza obszar
wód stoczniowych, zanieczyszczając wody i nabrzeża portu wewnętrznego w Gdyni.
Zakładowa Służba Ratownicza Stoczni MW nie dysponowała ani zaporą przeciwrozlewową,
ani nie miała możliwości i środków do jej rozstawienia. Działania Zakładowej Służby
Ratowniczej ograniczyły się do neutralizacji i zebrania rozlanego paliwa na samym doku18.
Szybkie postawienie zapory przeciwrozlewowej przez pracowników Zakładowej Służby
Ratowniczej, przybyłych na miejsce wypadku już po kilku minutach, prawdopodobnie
zatrzymałoby, a z pewnością zmniejszyłoby rozprzestrzenianie się rozlewu olejowego
i zapobiegłoby znacznemu zanieczyszczeniu wód i nabrzeży portowych. Skierowanie do tych
czynności przez dyspozytora Stoczni MW specjalistycznego przedsiębiorstwa „Bonex”,
współpracującego ze Stocznią, wiązało się z długim czasem reakcji19 i zwiększyło tym
samym zagrożenie dla środowiska naturalnego na wodach portowych w następstwie rozlewu.
Komisja uznała jednocześnie, że sprawne działania prowadzone tuż po wypadku przez
Inspektora do spraw Ochrony Środowiska Morskiego UM w Gdyni przyczyniły się do
uchronienia portu od jeszcze większego zanieczyszczenia20.
17

Komisja uważa także, że zagrożenie związane z uszkodzeniem statku na skutek niekontrolowanego ruchu
rufy, podczas wprowadzania do doku bez dodatkowych lin cumowniczych podanych przed minięciem przez
statek linii baszt, mogłoby być zmniejszone, gdyby zlikwidowano jedną niewykorzystywaną obecnie wciągarkę,
tak aby pozostała wciągarka mogła dojeżdżać prawie do czoła doku. To powinno umożliwić podanie lin na
statek na wejściu do doku, a nie po wejściu statku do doku na odległość kilkunastu metrów.
18
Zgodnie z Instrukcją I-164 wydaną przez Stocznię MW w 2012 r. do zadań Zakładowej Służby Ratowniczej
na wypadek rozlewu substancji ropopochodnych należy dostarczenie sorbentów i przenośnych pojemników na
zbierany olej. Komisja ustaliła także, że Stocznia MW wydała w 2001 r. dokument nr DOK/2/2001/TM
zatytułowany Uproszczony plan zapobiegania rozlewom olejowym dla doku „DOK-SMW-1”, ale nie
przewidziała w nim przypadku uszkodzenia kadłuba statku i wydostania się paliwa za burtę.
19
Zapora została postawiona po 1 godzinie i 37 minutach od czasu wezwania.
20
Po wypadku rozlewu paliwa ze statku „Green Egersund” z inicjatywy Dyrektora UM Gdynia oraz kierownictwa
ZMPG S.A. rozpoczęto rozmowy mające na celu skoordynowanie działań wszystkich podmiotów eksploatujących
infrastrukturę portową oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w porcie, zakładając możliwość wzajemnego

wykorzystania posiadanych środków. Zaplanowano także wspólne ćwiczenia w tym zakresie, jednak do czasu
ogłoszenia niniejszego raportu ani dalsze rozmowy ani ćwiczenia się nie odbyły.
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6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą
przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących
podmiotów.
6.1. Armator doku pływającego „SMW-1”
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Syndykowi Stoczni Marynarki
Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej w Gdyni podjęcie następujących działań:
1) wprowadzenie zmian w „Instrukcji dokowania na dok pływający 8000 T” określających
w bardziej

szczegółowy

sposób

wprowadzanie

statków

na

dok

„SMW-1”,

z uwzględnieniem potrzeby zatrzymania statku przed dojściem do czoła doku i podania
dodatkowych lin z doku umożliwiających ustabilizowanie ruchu bocznego rufy (dziobu)
statku do czasu podania i zamocowania lin holowniczych z doku;
2) wykonanie w prawidłowy sposób zabezpieczenia wystających i narażających statek na
uszkodzenie elementów doku, takich jak fundamenty rolek kierunkowych na głowicach
obu baszt doku;
3) wyposażenie Zakładowej Służby Ratowniczej w niezbędny sprzęt pływający konieczny
do natychmiastowego rozstawienia zapór przeciwrozlewowych w przypadku wycieku
paliwa ze statków wchodzących, wychodzących lub przebywających w doku pływającym
lub remontowanych przy nabrzeżach stoczniowych oraz przeszkolenie pracowników tej
służby w zakresie umożliwiającym samodzielne postawienia posiadanych zapór.
6.2. Armator holowników biorących udział w holowaniu statku „Green Egersund”
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu Fairplay
Towage Polska Sp. z o.o. Sp. k. w Gdyni sprawdzenie poprawności instalacji urządzeń AIS
wszystkich swoich holowników eksploatowanych w porcie Gdynia, w tym w szczególności
holownika „Mars” i „Fairplay VII”, z których dane transmitowane w trakcie badanego przez
Komisję wypadku były przekazywane nieregularnie i w dużych, niezgodnych z protokołem
ITU-R M.1371-3, odstępach czasu.
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W przypadku holownika „Fairplay IV”, którego urządzenie AIS w ogóle nie transmitowało
danych w trakcie manewrów wprowadzania statku „Green Egersund” do doku, Komisja
zaleca naprawę lub wymianę urządzenia AIS zamontowanego na tym holowniku albo, po
sprawdzeniu przyczyny braku transmisji sygnału AIS w dniu 28 sierpnia 2015 r. i ustaleniu,
że urządzenie nie było włączone, odpowiednie poinstruowanie szypra holownika
o konieczności utrzymywania urządzenia w stałej gotowości.
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SW – kierunek wiatru ( południowo zachodni )
S-VDR ( Simplified Voyage Data Recorder ) – uproszczony rejestrator danych z podróży
t – tona (jednostka masy)
UM – urząd morski
w – węzeł (prędkość)
UTC (Universal Time Coordinated ) – uniwersalny czas koordynowany
IMGW - PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ZPMG S.A. – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

10. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku
Dokumenty statku
Materiały z wysłuchania świadków
Materiały i dokumenty otrzymane od armatora statku
Dane z odczytu statkowego rejestratora S-VDR
Materiały i dokumenty otrzymane ze Stoczni MW

11. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM
członek zespołu: Tadeusz Gontarek – członek PKBWM
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