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Badanie wypadku łodzi rybackiej „KOŁ-288” prowadzone było na podstawie
ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków
Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) 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 ustalenite winy lub odpowiedzialności za
spowodowanie wypadku, którego raport dotyczy (art. 40 ust. 2 ustawy o PKBWM).

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
tel. +48 22 630 19 05, tel. kom. +48 664 987 987
e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl
www.pkbwm.gov.pl
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1. Fakty
W dniu 22 lipca 2016 r. wieczorem motorowa łódź rybacka „KOŁ-288” zacumowała po
powrocie z łowiska w porcie Kołobrzeg przy nabrzeżu Barkowskim w celu wyładunku około
12 ton ryb. Przed wyładunkiem załoga nalała do ładowni wody, aby upłynnić ładunek.
Po wyładowaniu przy użyciu pompy z separatorem około 5 ton ryby członek załogi łodzi
obsługujący w ładowni rurę ssawną stracił przytomność i upadł twarzą w wodę, która
pokrywała ryby. Drugi z członków załogi, który pomagał przy wyładunku na pokładzie,
wezwał pomoc (wołając, że człowiek tonie) i zszedł do ładowni.
Na wołanie natychmiast zareagowali szyper oraz jeden z właścicieli łodzi, którzy
znajdowali się w nadbudówce łodzi. Obaj po zejściu do ładowni stracili przytomność.
Na nabrzeżu wezwanie o pomoc usłyszało dwóch członków załogi kutra rybackiego
„WŁA-32”, a także kierownik działu w spółce KGPR, która odbierała ryby (nadzorujący
wyładunek ryb) oraz dwóch ludzi obsługujących pompę wyładunkową. Kierownik wyłączył
pompę i polecił ludziom ją obsługującym udzielić pomocy osobom znajdującym się
w ładowni łodzi.
Kierowca ciężarówki, która oczekiwała na załadunek ryby wyładowywanej z łodzi,
telefonicznie zawiadomił o wypadku Państwową Straż Pożarną (PSP).
Do czasu przybycia ratowników z PSP dwaj członkowie załogi kutra rybackiego „WŁA32” oraz kierownik działu i mechanik chłodniczy z KGPR wydobyli z ładowni oraz pomogli
z niej wyjść na pokład większości osobom, które się tam znalazły, to znaczy zarówno
członkom załogi „KOŁ-288”, jak i pracownikom KGPR, którzy zeszli do ładowni, aby
pomóc tym którzy stracili przytomność.
Ratownicy PSP po przybyciu na nabrzeże Barkowskie udzielili pięciu poszkodowanym
pierwszej pomocy. Następnie, wszystkie osoby, które znajdowały się w ładowni łodzi „KOŁ288”, w tym jeden z członków załogi kutra „WŁA-32”, zostały przewiezione ambulansami
Pogotowia Ratunkowego z nabrzeża do szpitala miejskiego w Kołobrzegu.
Ratownicy z PSP stwierdzili za pomocą urządzeń pomiarowych obecność siarkowodoru
(H2S) oraz tlenku węgla (CO) w ładowni łodzi i w pomieszczeniu nad ładownią (załącznik nr
1). Dla sprawdzenia, czy żadna osoba nie pozostała w płynnym ładunku ryby w ładowni łodzi
pozostałych 7 ton ryb wyładowano do pojemników na keję.
W zaistniałym wypadku 8 osób zatruło się siarkowodorem. Nikt z poszkodowanych nie
odniósł poważnego uszczerbku na zdrowiu.
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2. Informacje ogólne
2.1. Dane łodzi rybackiej
Nazwa łodzi:

KOŁ-288

Bandera:

polska

Armator:

Daniel Klimczak, Małgorzata Milewska

Instytucja klasyfikacyjna:

PRS S.A.

Typ statku:

łódź pokładowa

Sygnał rozpoznawczy:

SPS 3130

Pojemność brutto (GT):

31,48

Rok budowy:

2001

Moc maszyn:

70 kW (Andrychów, SW-400 M2/1)

Szerokość:

5,20 m

Długość całkowita:

12,01 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

2 osoby

2.2. Informacje o podróży łodzi
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Kołobrzeg

Port przeznaczenia:

Kołobrzeg

Rodzaj żeglugi:

żegluga przybrzeżna ograniczona do 30
Mm przy sile wiatru do 5° B i stanie
morza do 4

Informacje o załodze:

3 osoby narodowości polskiej

2.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

22.07.2016 około godz. 22:00

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 54° 10,5’ N; λ = 015° 33,1’ E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

port w Kołobrzegu

Charakter akwenu:

wody wewnętrzne
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Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr NE 2° B, stan morza 1, widzialność
bardzo dobra, temp. powietrza 20° C,
temp. wody 19° C

Stan eksploatacyjny łodzi w trakcie zdarzenia:

podczas wyładunku ryb luzem

Udział czynnika ludzkiego:

załoga i właściciel łodzi, pracownicy
KGPR, członkowie załogi kutra „WŁA32”

Skutki zdarzenia dla ludzi:

zatrucie siarkowodorem 8 osób

Skutki zdarzenia dla łodzi:

łódź nie doznała uszkodzeń

Miejsce na łodzi:

ładownia łodzi

Zdjęcie nr 1. Łódź pokładowa „Koł-288”
2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
W działaniach ratowniczych uczestniczyli członkowie załogi kutra rybackiego „WŁA-32”
cumującego w pobliżu LCPSR (Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb), pracownicy
KGPR, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu i Ochotniczej Straży Pożarnej
z Ustronia Morskiego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – filia w Kołobrzegu
5
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oraz Służba SAR. Przy prowadzeniu akcji wykorzystano: 4 pojazdy gaśnicze, 1 pojazd
specjalny PSP, 5 ambulansów, 1 łódź ratowniczą oraz 1 pojazd z BSR Kołobrzeg.

2.4.1. Przebieg akcji ratowniczej
Pierwszymi osobami, które efektywnie przystąpiły do ratowania ludzi w ładowni łodzi
„KOŁ-288” byli dwaj członkowie załogi kutra rybackiego „WŁA-32” zacumowanego przed
dziobem łodzi. Będąc na nabrzeżu i słysząc, że na łodzi rybackiej ludzie potrzebują pomocy
natychmiast weszli na pokład łodzi. Jeden z nich zszedł do ładowni, aby podwiązywać liną
(cumą) nieprzytomne osoby, a drugi z członków załogi „WŁA-32”, wspólnie z kierownikiem
działu i mechanikiem chłodniczym z KGPR rozpoczęli wyciąganie nieprzytomnych ludzi
z ładowni na pokład. Do czasu przybycia zawodowych ratowników wydobyli z ładowni dwie
nieprzytomne osoby, a dwóm innym osobom, które odzyskały świadomość i były w stanie
wydostać się po drabinie na pokład łodzi, pomogli wyjść z ładowni.
O godz. 22:00 oficer dyżurny KP PSP Kołobrzeg, po przyjęciu zgłoszenia o wypadku od
kierowcy ciężarówki oczekującej na nabrzeżu Barkowskim na ładunek ryb wyładowywanych
z łodzi „KOŁ-288”, wysłał na miejsce zdarzenia 3 pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Pierwsze
dwa przybyły na nabrzeże o godz. 22:05.
Pięciu poszkodowanym ratownicy z PSP udzielili pierwszej pomocy. U dwóch
poszkodowanych zastosowano tlenoterapię, wszystkich zabezpieczyli przed utratą ciepła.
W tym czasie na nabrzeże przybyły wezwane przez PSP ambulanse ze Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Kołobrzegu. Ratownicy medyczni przejęli opiekę nad poszkodowanymi.
O godz. 22:30 BSR Kołobrzeg otrzymała informację od KP PSP, że wymagane jest
wsparcie ze strony Służby SAR. Informacja została przekazana do MRCK Gdynia. MRCK
Gdynia poleciło wyjść do akcji łodzi ratunkowej „R-27”.
Łódź ratunkowa wyruszyła o godz. 22:35 i po minucie dotarła do nabrzeża Barkowskiego.
Jeden z ratowników z BSR został wyposażony przez strażaków z PSP w aparat oddechowy,
zszedł do siłowni łodzi w asyście strażaków i wyłączył silnik łodzi. O godz. 22:50 MRCK
Gdynia poleciło łodzi ratunkowej „R-27” powrót do bazy.
Przybyły na miejsce zdarzenia Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu w celu
upewnienia się, że nikt nie pozostał w ładowni w ładunku ryb polecił wyładowanie reszty
ładunku z ładowni do pojemników na nabrzeże. Jeden z członków załogi „WŁA-32”
wspólnie ze strażakiem z PSP wznowili wyładunek ryb z ładowni łodzi.
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O godz. 23:05 MRCK Gdynia poleciło BSR Kołobrzeg wysłanie na miejsce zdarzenia
samochodu z dwoma ratownikami w celu upewnienia się czy wszystkie poszkodowane osoby
zostały zdjęte z łodzi „KOŁ-288” i odtransportowane do szpitala. O godz. 23:06 samochód
z ratownikami z BSR wyruszył na nabrzeże Barkowskie. O godz. 23:07 łódź „R-27”
powróciła do bazy BSR. BSR Kołobrzeg poinformowała MRCK Gdynia, że 8 zatrutych osób
trafiło do szpitala w Kołobrzegu1.
O godz. 23:15 samochód z ratownikami z BSR dotarł na nabrzeże. Ratownicy rozpoczęli
sprawdzanie czy od strony wody nie ma osób potrzebujących pomocy. O godz. 23:28 BSR
Kołobrzeg przekazała MRCK Gdynia informację, że poza ośmioma osobami przebywającymi
w ładowni łodzi i przetransportowanymi do szpitala nikt inny nie potrzebował pomocy oraz,
że nie zauważono nikogo w wodzie w okolicy łodzi „KOŁ-288”.
O godz. 23:49 Słupsk Traffic (Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego) przekazał do
MRCK Gdynia informację, że dokonana przez strażaków z PSP analiza składu atmosfery
w ładowni łodzi wskazała na obecność siarkowodoru (H2S) oraz czadu (CO).
Ratownicy z PSP przeprowadzili trzykrotnie pomiar stężenia H2S oraz CO. W każdym
z pomiarów stężenie obu gazów przekraczało wielkości dopuszczalne dla bezpiecznego
przebywania ludzi na łodzi2. W celu zmniejszenia ryzyka zatrucia do wietrzenia ładowni
ratownicy użyli urządzenia nadmuchowego napędzanego silnikiem spalinowym.
Działania ratownicze zakończono w dniu 23 lipca 2016 r. o godz. 00:20.

1

Wśród poszkodowanych ośmiu osób były trzy osoby, które straciły przytomność w ładowni łodzi. Dwie z nich
odzyskały świadomość na nabrzeżu Barkowskim po wyciągnięciu ich z ładowni, natomiast jedna osoba (szyper
łodzi „KOŁ-288”) odzyskała świadomość dopiero w szpitalu w Kołobrzegu.
2
Zgodnie z informacją, która Komisja otrzymała od KP PSP Kołobrzeg, stężenie tlenku węgla utrzymywało się
na łodzi „KOŁ-288” przez prawie 2 godziny na poziomie 120 ppm, natomiast stężenie siarkowodoru
przekraczało normy pomiarowe urządzenia. Jednak w karcie zdarzenia sporządzonej przez KP PSP po wypadku
nie zamieszczono informacji o obecności czadu w składzie badanej atmosfery w ładowni łodzi „KOŁ-288”.
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Zdjęcie nr 2. Pojazdy gaśnicze PSP oraz samochód Policji na nabrzeżu Barkowskim

3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 21 lipca 2016 r. o godz. 04:00 łódź rybacka „KOŁ-288” z 3 osobową załogą
wypłynęła z portu Kołobrzeg na połów tzw. ryby paszowej. Następnego dnia łódź powróciła
do portu z ładunkiem około 12 ton ryb i o godz. 21:24 zacumowała przy nabrzeżu
Barkowskim na wysokości urządzenia wyładowczego (pompa z separatorem) ustawionego na
nabrzeżu.
Przed rozpoczęciem wyładunku załoga zalała wodą zaburtową rybę w ładowni w celu
nadania ładunkowi płynności. Wyładunek ryby do pojemników na nabrzeżu rozpoczął się
w dniu 22 lipca 2016 r. o godz. 21:30. Na łodzi pracowało 2 członków załogi. Jeden z nich
(rybak) operował ruchomą końcówką rury ssawnej przy powierzchni wyładowywanej
mieszaniny wody z rybą, a drugi (mechanik) pomagał na pokładzie głównym łodzi przy luku
ładowni. Na nabrzeżu obsługę pompy z separatorem zapewniało 2 pracowników spółki
KGPR, która była odbiorcą ryby, nadzorowanych przez kierownika działu obrotu rybą
w KGPR. W sterówce łodzi znajdował się szyper wraz z jednym z właścicieli łodzi.
Około godz. 21:45 rybak z „KOŁ-288” obsługujący końcówkę rury ssawnej poczuł się źle.
Poprosił o opuszczenie drabiny do ładowni, a po chwili stracił przytomność i upadł twarzą
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w wodę z rybami. Pracujący na pokładzie mechanik wstawił drabinę i zauważył, że kolega
leży w ładowni. Krzykiem wezwał pracujących na nabrzeżu, aby wyłączyli pompę
wyładunkową i poinformował ich, że w ładowni topi się człowiek. Następnie sam zszedł do
ładowni i również stracił przytomność.
Właściciel i szyper łodzi, którzy usłyszeli wołanie o pomoc, podbiegli do luku ładowni.
Szyper od razu zszedł do ładowni i po chwili stracił przytomność. Właściciel łodzi przekazał
ludziom stojącym na nabrzeżu, aby wezwali straż pożarną oraz pogotowie. Podał z pokładu
linę cumowniczą, a następnie sam zszedł do ładowni i tam również stracił przytomność.
Oczekujący na załadunek ryby z łodzi „KOŁ-288” kierowca ciężarówki powiadomił
telefonicznie o wypadku KP PSP w Kołobrzegu.
Nadzorujący wyładunek ryby kierownik działu obrotu rybą w KGRP przed wejściem na
łódź

i zejściem do ładowni polecił wyłączyć pompę wyładunkową, wejść dwóm

pracownikom obsługującym zestaw pompa-separator na pokład łodzi i udzielić załodze
pomocy.
Jeden z obsługujących pompę wyładunkową zszedł do ładowni łodzi i stracił przytomność.
Drugi, zanim udał się na łódź, poinformował o wypadku mechanika chłodniczego, który
pełnił służbę w dyspozytorni KGPR. Mechanik chłodniczy przybiegł na pokład łodzi i zaczął
pomagać kierownikowi przy wydobywaniu ludzi z ładowni.
Do pomocy przyłączyło się także dwóch członków załogi kutra „WŁA-32” przypadkowo
znajdujących się na nabrzeżu w pobliżu łodzi „KOŁ-288”.
Dwa pierwsze samochody PSP z JRG Kołobrzeg przybyły na miejsce zdarzenia o godz.
22:05. Strażacy udzielili niezbędnej pomocy osobom, które już zostały wyciągnięte lub same
wyszły z ładowni na nabrzeże oraz osobom przebywającym nadal w ładowni. Po kilku
minutach przybyły ambulanse Pogotowia Ratunkowego.
Po około pół godziny na miejsce wypadku przybył Komendant Powiatowy PSP
Kołobrzeg

i przejął dowodzenie akcją. Chcąc wykluczyć możliwość obecności ludzi w

ładunku, nakazał wyładować pozostałą w ładowni rybę. Przeprowadzono wietrzenie ładowni.
Przybyły na miejsce wypadku ratownik z BSR Kołobrzeg zatrzymał silnik łodzi. Z pomocą
rybaka z kutra „WŁA-28”, który zgłosił się na ochotnika, wznowiono wyładunek ryb.
Po wyładowaniu około 7 ton ryb na dnie ładowni pozostało około 0,5 m3 ryby z wodą
pokrywającą podłogę ładowni (zdjęcie nr 3).
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Zdjęcie nr 3. Pozostałości ładunku ryb oraz drabina komunikacyjna w ładowni „Koł-288”
MRCK Gdynia poleciło BSR Kołobrzeg sprawdzenie czy nikt nie wypadł za burtę łodzi,
aby upewnić się czy nie ma konieczności prowadzenia akcji poszukiwawczej od strony wody.
Ambulanse Stacji Pogotowia Ratunkowego przewiozły 8 osób do szpitala w Kołobrzegu.
Działania ratownicze prowadzone przez BSR Kołobrzeg zostały zakończone o godz. 23:52.
PSP zakończyła działania ratownicze następnego dnia 23 lipca 2016 r. o godz. 00:20.

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Ryba, która znajdowała się w ładowmi łodzi, przeznaczona na paszę, określana nazwą

Tobiasz3, pochodziła z trzech zaciągów wykonanych przez „KOŁ-288” i była wyładowywana
po około 17 godzinach od pierwszego zaciągu i po około 11 godzinach od ostatniego.
Temperatura powietrza w czasie przebywania na łowisku sięgała w słońcu 30° C. W ładowni
wykonanej ze stali nierdzewnej, mogącej pomieścić 20 ton, znajdowało się około 12 ton ryb.
Tobiasz (łac. Ammodytes tobianus), to gatunek małej ryby morskiej z rodziny
dobijakowatych
3

zamieszkującej

wody

północno-wschodniego

Atlantyku.

Przebywa

Popularna, skrócona nazwa tej ryby to Tobias lub Tobis.
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zazwyczaj w strefach przybrzeżnych, w pobliżu plaż, w zatokach, w strefie pływów morskich
oraz w ujściach rzek. Preferuje piaszczyste podłoże, w którym się zagrzebuje w momencie
zagrożenia. Bardzo rzadko spotykany jest na otwartym morzu lub głębokości powyżej 100 m.
Tobiasze osiągają rozmiar około 20 centymetrów (maksymalnie 23 cm). Przeciętny okres
życia tobiaszy wynosi od 4 do 5 lat (maksymalnie 7 lat). Młode tobiasze osiągają dojrzałość
płciową w wieku 1-2 lat przy rozmiarze około 8 cm. Ciało ma mocno wydłużony kształt
o owalnie spłaszczonym przekroju. Żywią się głównie skorupiakami i innymi bezkręgowcami
planktonowymi, glonami i algami, rzadziej narybkiem.
Tobiasz nie jest w Polsce objęty ochroną gatunkową oraz nie ma zdefiniowanego okresu
ochronnego. Poławiany jest na skalę przemysłową i używany głównie do przerobu na mączkę
rybną. Tobiasze stanowią jeden z głównych rodzajów pokarmu innych ryb drapieżnych, na
przykład dorszy. W związku z tym, oraz biorąc pod uwagę, że ich naturalnym środowiskiem
są wody przybrzeżne, tobiasze są często i chętnie wykorzystywane przez wędkarzy jako
przynęta.
Tobiasze, tak jak i inne gatunki ryb z rodziny dobijakowatych, ze względu na miejsca
przebywania na piaszczystych podłożach, w których często się zagrzebują (strefy
przybrzeżne, pobliże plaż, zatok, ujścia rzek), mogą charakteryzować się znaczącym
zanieczyszczeniem metalami toksycznymi i trwałymi związkami organicznymi. Niewielki
rozmiar tych ryb, a także mało atrakcyjne smakowo ich mięso, dyskwalifikują je jako
surowiec do przetwórstwa na cele konsumpcyjne. Dlatego wykorzystanie tych ryb do
produkcji mączki rybnej jest jak najbardziej uzasadniony.
Procesy chemiczne, jakie mogą zachodzić w ładowni statku rybackiego wypełnionej rybą
w czasie transportu, mogą spowodować wydzielanie się między innymi siarkowodoru.
Podstawowymi składnikami występującymi w rybach, poza wodą, są substancje organiczne:
białka i tłuszcze. Za rozkład tych substancji w rybach odpowiadają enzymy, których duża
aktywność wynika ze znacznego podwyższenia temperatury po wyjęciu ryb z wody, liczne
bakterie na skórze ryb (szczególnie u ryb żyjących przy samym dnie, a takim gatunkiem jest
Tobiasz), a także sposób połowu i użyte narzędzia połowu (wpływające na przebieg procesów
biologicznych w żywych organizmach) oraz warunki obróbki i przechowywania ryb na statku
(w tym temperatura przechowywania i brak dostępu powietrza).
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Ryby uszkodzone mechanicznie, pogniecione, przechowywane w wysokiej temperaturze,
znajdujące się w warstwach bez dostępu powietrza, ulegają szybszemu rozkładowi
związanemu z uwalnianiem substancji szkodliwych4.
Białka ryb są produktami kondensacji około 20 różnych aminokwasów powiązanych
wiązaniami peptydowymi. Wśród tych aminokwasów znajdują się także aminokwasy
siarkowe, które w środowisku zasadowym mają tendencje do rozkładu, w wyniku którego
może powstać anion siarczkowy na drugim stopniu utlenienia, tj. siarkowodór (H2S) i jego
związki (siarczki), takich jak tlenosiarczek węgla (COS) i dwusiarczek węgla (CS2). Za
powstawanie środowiska zasadowego mogą odpowiadać procesy autolizy, w rezultacie
których powstają w mięsie produkty rozkładu białka – aminokwasy i inne niebiałkowe
substancje o charakterze zasadowym.
Siarkowodór (H2S) powstający w wyniku rozkładu substancji organicznej, jako cięższy od
powietrza, osiada na dnie zbiorników. Jest rozpuszczalny w wodzie i tworzy wtedy toksyczną
ciecz, która może prowadzić do zatrucia.
Siarkowodór jest bezbarwnym gazem, łatwopalnym, o charakterystycznym zapachu
zepsutych jajek, wykazuje silne właściwości toksyczne, drażniące i duszące chemicznie
wskutek hamowania oddychania tkankowego. Wchłaniany jest przez drogi oddechowe.
Ze względu na swoje trujące właściwości jest niebezpieczny dla ludzi, gdyż nawet mała
ilość gazu może spowodować ból głowy, nudności i wymioty. W przypadku przedłużającego
się kontaktu z siarkowodorem o większym stężeniu mogą pojawić się objawy jego działania
o dużo poważniejszych skutkach.
Skutki przebywania ludzi w atmosferze zawierającej siarkowodór, w zależności od jego
stężenia, zostały pokazane poniżej:
 0,00011 – 0,00033 ppm – typowe stężenie w atmosferze niewyczuwalne
4

W Morskim Instytucie Rybackim – PIB w Gdyni przeprowadzono badania porównawcze składu
podstawowego ryb z rodziny dobijakowatych ze szprotem bałtyckim. Różnice podstawowych składników były
niewielkie. Ryby z rodziny dobijakowatych charakteryzowały się wyższą zawartością białka i popiołu, a szprot
wyższą zawartością wody i tłuszczu. Badania porównawcze zmian zawartości lotnych związków amonowych
(LZA – wskaźników świeżości ryb) w czasie 5 dobowego przechowywania w warunkach chłodniczych
(lodówka) i 2 dobowego przechowywania w temperaturze pokojowej (20 0C) pokazały, że przechowywanie
w warunkach chłodniczych wpłynęło na wzrost LZA w rybach dobijakowatych o ok. 59 %, a w przypadku
szprota o 31 %. Przechowywanie 2-dniowe w temperaturze pokojowej wpłynęło na znaczący wzrost LZA
w rybach dobijakowatych o ok. 15 razy, a w szprocie o ok. 9 razy. Wykonano także badania porównawcze
zawartości siarki. Wyższą jej zawartość stwierdzono w rybach dobijakowatych (o ok. 8,6 %), przy czym
zawartości te są znaczące i dla ryb dobijakowatych wynoszą ok. 1,85 g/kg, a dla szprota 1,67 g/kg. 5-dniowe
przechowywanie w warunkach chłodniczych wpłynęło na nieznaczny spadek zawartości siarki (ryby
dobijakowate o ok. 0,04 %, a szprot o ok. 0,4 %). Może to świadczyć, że w warunkach chłodniczych uwalnianie
siarki w postaci toksycznych oparów było nieznaczne.
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 0,01 – 1,5 ppm – próg, przy którym odór zepsutych jajek jest wyczuwalny przez
niektóre osoby
 2 – 5 ppm – przedłużone przebywanie może spowodować nudności, wywołać
łzawienie, bóle głowy lub bezsenność
 3 – 5 ppm – zapach zepsutych jajek staje się bardzo intensywny
 20 ppm – uczucie zmęczenia, strata apetytu, łzawienie, drażliwość, osłabienie pamięci,
zawroty głowy
 30 ppm – granica wyczuwalności zapachu zepsutych jajek
 50 – 100 ppm – zapalenie spojówek i podrażnienie dróg oddechowych po godzinnej
ekspozycji, może spowodować niestrawności i utratę apetytu
 100 ppm – po ekspozycji od 2 do 15 minut kaszel, utrata powonienia; po ekspozycji
od 15 do 30 minut utrudnione oddychanie, senność; po 1 godzinie ekspozycji
podrażnienie gardła; po kilkugodzinnej ekspozycji pogłębienie wymienionych
skutków; po 48 godzinach ekspozycji może nastąpić śmierć
 100 – 150 ppm – utrata powonienia wskutek porażenia receptorów zapachu
 200 – 300 ppm – po godzinnej ekspozycji poważne zapalenie spojówek i podrażnienie
dróg oddechowych, po dłuższej ekspozycji może wystąpić obrzęk płuc
 500 – 700 ppm – zawroty głowy, po ekspozycji 5 minutowej strata przytomności; po
ekspozycji 30 minutowej uszkodzenie wzroku; po ekspozycji od 30 do 60 minut
następuje śmierć
 700 – 1000 ppm – szybka utrata przytomności po jednym lub dwóch oddechach,
wstrzymanie oddychania, po kilku minutach następuje śmierć
 1000 – 2000 ppm – prawie natychmiastowa śmierć.
Nie istnieje antidotum na zatrucie siarkowodorem. Podstawową formą leczenia skutków
inhalacji tego gazu jest odcięcie człowieka od źródła zatrucia i dotlenianie. W przypadkach
ostrego zatrucia siarkowodorem, podobnie jak w przypadku zatrucia innymi chemikaliami,
jedyną strategią i pierwszym celem postępowania jest leczenie objawowe podtrzymujące
podstawowe funkcje życiowe.
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4.1. Czynniki mechaniczne
Na zatrucie się siarkowodorem rybaka pracującego w ładowni, a następnie innych osób, które
zeszły do ładowni łodzi „KOŁ-288” miał wpływ brak aktywnej (mechanicznej) wentylacji
wyciągowej z ładowni łodzi. Naturalna wymiana powietrza, z zewnątrz przez luk ładowni, okazała się
niewystarczająca.

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Komisja uznała, że pośpieszne wchodzenie do ładowni łodzi „KOŁ-288” kolejnych osób,
bez uprzedniego sprawdzenia składu atmosfery w przestrzeni ładowni, było błędem
i zagrażało ich zdrowiu i życiu.

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania.
W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, że przyczyną zatrucia się ludzi na łodzi
„KOŁ-288” był siarkowodór wydzielający się z masy ryb znajdującej się w ładowni łodzi.

Spontaniczne i niezorganizowane działania ratownicze, które miały miejsce na łodzi mogły
okazać się fatalne w skutkach. Zarówno członkowie załogi łodzi „KOŁ-288”, jak i pracownicy
KGPR, wykazali się brakiem wiedzy o tym, że ładunek ryby może w ładowni ulec w krótkim
czasie rozkładowi związanemu z uwalnianiem substancji szkodliwych.
Próby niesienia pomocy załodze łodzi, a w miarę rozwoju sytuacji i innym osobom
zatrudnionym przy wyładunku ryby, przez osoby nieprzeszkolone w procedurach
ratowniczych okazały się nieskuteczne. Dopiero pomoc udzielona przez dwóch członków
załogi kutra „WŁA-32”, z których jeden każdorazowo przy wydobywaniu ludzi schodził
i wychodził z ładowni, a drugi z bezpiecznego miejsca poza ładownią wyciągał lub pomagał
wyjść poszkodowanym z ładowni, oraz pomoc zawodowych ratowników z PSP Kołobrzeg
spowodowała, że nikt nie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Wydarzenia, które miały miejsce w ładowni łodzi, która traktowana powinna być jako tzw.
przestrzeń zamknięta (enclosed space), stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa osób w niej
przebywających. Wynikało to głównie z faktu, że w ładowni była niewystarczająca
wentylacja, ale także z faktu, że dostęp do ładowni wymagał użycia wąskiej drabiny, co
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oznaczało, że ucieczka z ładowni po wystąpieniu zagrożenia była utrudniona, tym bardziej, że
używana w ładowni drabina uległa w trakcie akcji ratowniczej złamaniu i skróceniu, jeszcze
bardziej utrudniając wydostanie się z ładowni na pokład.
Podczas wyładunku i prowadzonych działań ratowniczych skład atmosfery w ładowni
łodzi „KOŁ-288” pozostawał niebezpieczny z powodu zalegania w dole ładowni toksycznych
substancji z uwagi na brak ruchu i wymiany powietrza.
W trakcie prowadzonego badania Komisja ustaliła źródło siarkowodoru (H2S) w ładowni
łodzi i jednocześnie próbowała odpowiedzieć na pytanie skąd mógł ewentualnie pojawić się
w ładowni tlenek węgla (CO), wykryty przez przyrządy pomiarowe ratowników z PSP
Kołobrzeg, skoro rozkład ryb nie powoduje wydzielania się tego rodzaju gazu. Pochodzenia
tego drugiego gazu (CO) ratownikom na miejscu wypadku nie udało się ustalić.
Przeprowadzone przez Komisję oględziny ładowni łodzi oraz wykonane pomiary gazu
zarówno w ładowni, jak i pomieszczeniach do niej przyległych doprowadziły do ustaleń, że
źródłem CO nie był agregat prądotwórczy pracujący na łodzi, który w trakcie działań
ratowniczych prowadzonych przez PSP prewencyjnie wyłączono.
Komisja uznała za możliwe, że czujniki CO urządzeń pomiarowych użytych na łodzi5
mogły zareagować na tlenosiarczek węgla (COS), który był wydzielany przez rozkładającą
się rybę w ładowni i który posiada zbliżoną budowę chemiczną do tlenku węgla. Czujnik
tlenku węgla mógł też zareagować na sam siarkowodór (H2S) powstały z rozpadu
tlenosiarczku węgla (COS)6.

5

Ratownicy z PSP Kołobrzeg wyposażeni są w mierniki wielogazowe typu Altair 4X, GasAlertMicroClip X4
oraz Fenzy Sperian Toxi Pro. W mierniku Altair 4X do pomiaru można użyć maksymalnie 3 czujników, które
mogą wyświetlić odczyty dla czterech różnych gazów. Jeden miernik dwóch gazów toksycznych łączy w sobie
możliwości pomiaru CO i H2S.
6
Elektroniczne czujniki gazu działają w ten sposób, że gdy stężenie gazu w powietrzu przekracza krytyczną
wartość, to dochodzi do reakcji elektrochemicznych i przepływu prądu (zmieniają się właściwości przewodzenia
prądu), który uruchamia mechanizm alarmowy. Półprzewodnik w czujniku CO, którym najczęściej jest
dwutlenek cyny, reaguje z gazem znajdującym się w powietrzu. Potencjał elektrody CO/CO2 wynosi
E0' CO/CO2 = − 520 mV (jest ujemny, czyli tak, jak powinno być na anodzie w ogniwie). W powietrzu
zawierającym wilgoć (tak, jak to ma zwykle miejsce w ładowni łodzi) tlenosiarczek węgla (COS) może rozpaść
się na siarkowodór (H2S) i dwutlenek węgla (CO2). Potencjał elektrody z H2S jest również ujemny (dla
reakcji H2S  S + 2H+ + 2e- wartość E0 = − 0,14V), wiec nadaje się na anodę i także może uruchomić czujnik.
Użyty przez strażaków miernik był zwykłym miernikiem elektronicznym i zdaniem Komisji taka sytuacja (czyli
zareagowanie czujnika CO na H2S) mogła mieć miejsce, tym bardziej, że wyższy poziom CO (120 ppm)
występował przez cały czas występowania wysokiego poziomu H2S i ustąpił po opadnięciu wysokiego poziomu
H2S w powietrzu.
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6. Zalecenia
Komisja uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa,
stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym
wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów.
6.1. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca władzom spółki KGPR
w Kołobrzegu opracowanie procedur komunikacji pomiędzy załogą jednostki, z której
wyładowywana jest ryba, zespołem obsługującym urządzenie wyładowcze na nabrzeżu
(zestaw pompa-separator) i dyspozytorem pełniącym dyżur w pomieszczeniu dyspozytorni
KGPR. Ustalone sposoby i środki komunikacji, numery telefonów (umieszczone
w widocznym miejscu na kei) znane wszystkim podmiotom biorącym udział w pracach
związanych z wyładunkiem ryb, powinny ułatwić szybkie przekazywanie informacji
w sytuacjach awaryjnych.
6.2. Armator łodzi rybackiej „KOŁ-288”
W związku z podjętymi przez armatora łodzi rybackiej „KOŁ-288” działaniami po
zaistnieniu wypadku, polegającymi na:
1) zaopatrzeniu łodzi „KOŁ-288” w urządzenie nadmuchowo-wyciągowe, z zasilaniem
elektrycznym, które może być wykorzystane do wentylacji ładowni przy wyładunku
ryby luzem;
2) zakupie miernika wielogazowego, który może być przydatny do pomiarów stężenia
gazów w ładowni łodzi;
3) zaopatrzeniu członków załogi łodzi w szelki bezpieczeństwa i zaleceniu ich
stosowania podczas pracy w ładowni łodzi; oraz
4) włączeniu do programu szkoleń BiHP dla członków załogi łodzi rybackiej przez
podmiot, który prowadzi dla armatora jako pracodawcy takie szkolenia, zagadnień
dotyczących przewozu w ładowni łodzi ładunku ryby luzem przeznaczonej na paszę,
oraz dotyczących prawidłowego postępowania członków załogi podczas wchodzenia
do i pracy w przestrzeniach zamkniętych, takich jak ładownia łodzi
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– Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich odstąpiła od wydania zaleceń, które
przygotowała podczas badania wypadku w tym zakresie.

7. Spis zdjęć
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8. Wykaz stosowanych terminów i skrótów
BiHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
BSR – brzegowa stacja ratownicza
JRG – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
KGPR – Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb spółka z o.o.
MRCK – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ppm (parts per milion) – ilość cząstek danej substancji w stosunku do miliona cząstek
mieszaniny (roztworu), której dana substancja jest składnikiem

9.

Źródła informacji

Powiadomienie o wypadku
Dokumenty łodzi
Materiały z wysłuchania świadków
Materiały i dokumenty otrzymane od armatora
Materiały i dokumenty uzyskane od Państwowej Inspekcji Pracy
Materiały i dokumenty uzyskane od użytkownika infrastruktury portowej
Ekspertyza wykonana przez Zakład Chemii Żywności i Środowiska Morskiego Instytutu
Rybackiego – PIB w Gdyni, pod kierunkiem dr hab. inż. J. Szlinder-Richert, prof. nadzw.
MIR
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10.

Skład zespołu badającego wypadek

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM
członek zespołu: Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM
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Załączniki
Załącznik nr 1
Plan ogólny łodzi rybackiej KOŁ-288

Legenda: linią czerwoną zaznaczono ładownię łodzi, linią niebieską przestrzeń, w której również wykryto H2S i CO.
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Załącznik nr 2
Karta bezpieczeństwa łodzi rybackiej „KOŁ-288”
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