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Badanie poważnego wypadku statku Kamelia prowadzone było na podstawie
ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków
Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz.1068, z późn. zm.) oraz uzgodnionych w ramach
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) norm, standardów i zalecanych metod
postępowania, wiążących Rzeczpospolitą Polską.
Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub
incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla
zapobiegania wypadkom i incydentom morskim w przyszłości oraz poprawy stanu
bezpieczeństwa morskiego.
Państwowa

Komisja

Badania

Wypadków

Morskich

nie

rozstrzyga

w prowadzonym przez siebie badaniu o winie lub odpowiedzialności osób
uczestniczących w wypadku lub incydencie morskim.
Niniejszy raport nie może stanowić dowodu w postępowaniu karnym albo
innym postępowaniu mającym na celu ustalenie winy lub odpowiedzialności za
spowodowanie wypadku, którego raport dotyczy (art. 40 ust. 2 ustawy o PKBWM).

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
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2. Fakty
W dniu 23 sierpnia 2017 r. podczas żeglugi torem wodnym do portu Szczecin
o godz. 18:00 statek utracił kontrolę nad sterem w okolicy stawy Babina i rozpoczął
niekontrolowany zwrot w prawo. Pomimo pracy steru strumieniowego pełną nastawą w lewo
oraz przesterowaniem śruby na pracę wstecz oraz rzuceniem prawej kotwicy 1,5 szakli do
wody, dziób statku oparł się o nabrzeże Cementowe. W wyniku uderzenia uszkodzeniu uległa
podwodna część nabrzeża oraz gruszka dziobowa statku. Statek po zakończeniu wyładunku
w dniu 26 sierpnia 2017 r. pozostał w porcie do dnia 30 sierpnia w celu usunięcia usterek
i uszkodzeń jakich doznał podczas alizji z nabrzeżem oraz niesprawności systemu sterowania
śrubą nastawną.

3. Informacje ogólne

3.1. Dane statku
Nazwa:

Kamelia

Bandera:

maltańska

Właściciel:

HS Kamelia OÜ, Tallinn (Estonia)

Armator:

Hansa Ship Management OU, Tallinn (Estonia)

Instytucja klasyfikacyjna:

RINA

Typ statku:

drobnicowiec

Sygnał rozpoznawczy:

9HA3170

Nr identyfikacyjny IMO:

9188958

Pojemność brutto:

2999

Rok budowy:

1999

Moc maszyn:

2200 kW (Deutz MWM T.B.D. 645 L6)

Szerokość:

13,17 m

Długość całkowita:

95,16 m

Materiał kadłuba:

stal
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Zdjęcie nr 1. Aktualne zdjęcie m/s „Kamelia”

3.2. Informacje o podróży statku
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Sankt Petersburg (Federacja Rosyjska)

Port przeznaczenia:

Szczecin

Rodzaj żeglugi:

pełnomorska

Informacja o załodze:

9 osób narodowości rosyjskiej

3.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

23 sierpnia 2017 r. godz. 18:00

Pozycja geograficzna wypadku:

φ = 53° 30,76 N; λ = 014° 37,99’ E

zdarzenia
Rejon geograficzny wypadku:

kanał wejściowy do portu Szczecin

zdarzenia akwenu:
Charakter

morskie wody wewnętrzne

4

RAPORT KOŃCOWY 84/17

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr WNW 1-2 °B, stan morza 1, temp pow. 23 °C,
temp wody 17 °C

Stan eksploatacyjny statku w
trakcie zdarzenia:

statek załadowany

Miejsce wypadku na statku:

gruszka dziobowa

Skutki wypadku dla statku:

wgniecenie gruszki dziobowej: po prawej stronie
o wymiarach 300 x 300 mm i głębokości 80 mm, po
lewej stronie o wymiarach 300 x 150 mm i głębokości
50 mm
krawędzi

spodu

oczepu

nabrzeża

Skutki wypadku dla infrastruktury

uszkodzenie:

portowej:

o wymiarach 3,5m x 0,35 m x 1.0 m- nastąpiło
wykruszenie betonu i uszkodzenie zbrojenia oraz
odsłonięcie brusów stalowej ścianki szczelnej;
uszkodzenie ścianki szczelnej na odcinku 2,8 m
i głębokości około 3,0 m licząc od spodu naczepu,
7 szt.

brusów

Larssena

zostało

spłaszczonych

i wygiętych około 80 cm (strzałka ugięcia)
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Zdjęcie nr 2. Uszkodzenia gruszki dziobowej widoczne z zewnątrz
3.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Po zaistniałym wypadku o godz. 18:00 Kapitan, drogą radiową (UKF kanał 16), zgłosił
potrzebę asysty 2 holowników. O godz. 18:45 do statku oczekującego w dryfie przybył
holowniki „Serwal 3” oraz o godz.19:00 holownik „Hermes”, które podały swoje hole na
statek. „Serwal 3” na dziobie przez centralną kluzę , a „Hermes” na rufie przy prawej burcie
na sztywno. O godz. 20:10 po zacumowaniu statku lewą burtą przy Nabrzeżu Węgierskim
oba holowniki zwolniono.

4. Opis okoliczności wypadku
W dniu 23 sierpnia 2017 r. statek „Kamelia”, bandery maltańskiej, przypłynął z Sankt
Petersburga (Federacja Rosyjska) na redę Świnoujścia. O godz. 14:15 na trawersie pary pław
„13” i „14” podjął pilota. Po przyjęciu pilota, kontynuował podróż torem wodnym do
6

RAPORT KOŃCOWY 84/17

Szczecina. Poza pilotem obsadę mostku stanowili kapitan, oficer wachtowy oraz sternik
manewrowy. W kanale portowym w Świnoujściu statek był sterowany ręcznie, a obie kotwice
na dziobie zostały przygotowane do rzucenia. Po wejściu na Zalew Szczeciński sterowanie
statkiem przełączono na autopilota. Podróż przebiegała bez zakłóceń aż do miejsca zwrotu
przy stawie Babina. Tuż przed minięciem trawersu stawy Babina podczas wykonywaniu
zwrotu z kursu 174° na 198° za pomocą zmiany nastawy na autopilocie nastąpiła awaria
urządzenia sterowego. Ster samoczynnie wychylił się ponad 20° na prawo. Natychmiast
przełączono na sterowanie ręczne i wychylono ster lewo na burtę oraz zredukowano prędkość
statku. Po wykonanych manewrach statek obrócił się w lewo, ustawił prostopadle do toru
wodnego i wyszedł częścią dziobową 3 m poza granicę toru wodnego w kierunku wschodnim.
Długość całkowita statku przekraczała o 5 m dostępną szerokość toru wodnego w części
podwodnej. Kadłub wytracając całkowicie prędkość oparł się podwodną częścią dziobową
o skarpę toru o godz. 17:40. Pilot poinformował przez UKF o zdarzeniu służbę dyżurną
kapitanatu portu.
Aby powrócić na tor wodny na kurs 198° wykonano manewr cała wstecz z jednoczesnym
maksymalnym nastawieniem dziobowego steru strumieniowego na prawo. Po ustawieniu
statku na kursie wznowiono podróż osiągając prędkością około 7,5 w. Statkiem sterował
w tym czasie starszy oficer. Około godz.17:55, na trawersie stawy nr 58, zdecydowano
o przeprowadzeniu próby sterowania w trybie autopilota. Po przełączeniu przez kapitana steru
głównego na tryb autopilota ster samoczynnie wyłożył się na prawo 20°-25°. Statek rozpoczął
zwrot w prawo zbliżając się do Nabrzeża Cementowego i Nabrzeża Alfa, przy którym
przycumowany był statek m/v „Doggersbank”. W celu powstrzymania dalszego zwrotu
w prawo najpierw ustawiono nastawę steru strumieniowego maksymalnie na lewo. Potem,
aby zatrzymać statek i dodatkowo powstrzymać zwrot, o godz.17:59 rzucono prawą kotwicę,
nie mniej niż półtora szakla, do wody. Zwrot statku ustał na kursie prostopadłym do nabrzeża
jednak nie zdołano przesterować śruby napędowej na całą wstecz. O godz. 18:00
m/v „Kamelia” z prędkością około 0,8 w uderzyła prostopadle do krawędzi nabrzeża gruszką
dziobową w podwodną część Nabrzeża Cementowego. Po uderzenia m/v „Kamelia” wytraciła
całkowicie prędkość. Dziób statku podczas kontaktu z nabrzeżem zanurzył się około
15-20 cm, a gruszka dziobowa wsunęła się pod naczep nabrzeża, aż do momentu, gdy
dziobnica zatrzymała się w odległości około 10 cm od górnej krawędzi nabrzeża. W chwilę
później nastąpiło odbicie się gruszki i całego statku od podwodnej części nabrzeża. Wskutek
7
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odbicia dziób statku z powrotem się wynurzył, a statek przesunął się

do tyłu około

7-10 m i stanął w dryfie.

Zdjęcie nr 3. M/v „Kamelia” podczas kontaktu z Nabrzeżem Cementowym
Pilot powiadomił kapitanat portu Szczecin o zaistniałej sytuacji, a następnie poinformował
kapitana statku o konieczności zamówienia dwóch holowników niezbędnych do kontynuacji
podróży. Zgodnie z żądaniem pilota kapitan „Kamelii” zaaranżował dwa holowniki. Statek do
czasu przybycia holowników pozostawał w dryfie. Po przybyciu o godz. 18:45 holownik
„Serwal 3” zamocowano ze środkowej kluzy na dziobie. O godz.18:55 na rufie z prawej burty
na sztywno zamocowano holownik „Hermes”. O godz. 19:00 m/v „Kamelia” wznowiła
podróż do Nabrzeża Węgierskiego. W trakcie podróży w zespole holowniczym każdorazowo,
gdy niezbędne było poluzowanie holów do wykonania zwrotów m/v „Kamelia” wykazywała
tendencję do zwrotu w prawo.
Po zacumowaniu statku lewą burtą o godz. 20:10 przy Nabrzeżu Węgierskim zwolniono
oba holowniki. Na pokład przybyła policja, która przeprowadziła badanie alkoholowe pilota
i członków załogi. Wynik badania był negatywny.
Ponieważ w wyniku wypadku nastąpiło uszkodzenie kadłuba statku, „Kamelia” utraciła
świadectwo klasy i została poddana inspekcji PSC oraz towarzystwa klasyfikacyjnego.
Równolegle przeprowadzono oględziny podwodnej części Nabrzeża Cementowego w miejscu
zdarzenia i stwierdzono naruszenie konstrukcji nabrzeża.
8
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Zdjęcie nr 4. Podwodne zdjęcie konstrukcji Nabrzeża Cementowego po uderzeniu przez
m/v „Kamelia”
Podobnie dokonano podwodnych oględzin steru statkowego. W ich wyniku nie
stwierdzono widocznych uszkodzeń konstrukcji steru lub wycieku oleju.
Do czasu zakończenia wyładunku wezwani specjaliści nie zdołali usunąć awarii steru. Po
wyładunku, podczas zmiany miejsca cumowania na Nabrzeże Wrocławskie (stacja prób
stoczni Gryfia) ustalono dodatkowo, że sterowanie śrubą nastawną jest niesprawne co
spowodowało przedłużenie postoju statku w Szczecinie. Dopiero w dniu 30 sierpnia 2017 r.
usunięto usterki i inspektor RINA wydał stosowne potwierdzenie klasy

statku.

Statek

wyruszył ze Szczecina o godz. 21:00 w podróż do Rygi.
5. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku morskiego
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Przebieg podróży m/v „Kamelia” do momentu, w którym ster wyłożył się samoistnie
20° na prawo nie wyróżniał się od wcześniejszych przejść statków płynących torem wodnym
ze Świnoujścia do Szczecina z pilotem na pokładzie.
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W trakcie przeprowadzonego badania określono czynniki, które przyczyniły się do
zaistnienia wypadku. Według opinii Komisji należy traktować oba zdarzenia jako wynik
niewłaściwego

działania

urządzenia

sterowego,

autopilota,

śruby

nastawnej

oraz

nakładających się na nie popełnionych błędów ludzkich i organizacyjnych.

5.1. Czynniki mechaniczne
Czynnikami mechanicznym, które przyczyniły się do zaistnienia wypadku była
niewłaściwa praca urządzenia sterowego, które samoczynnie wyłożyło ster na prawą burtę.
Zwłoka w przesterowaniu wyłożenia płatów śruby napędowej na żądane nastawy była
czynnikiem, który przyczynił się do niezatrzymania statku przed uderzeniem w Nabrzeże
Cementowe.

5.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Próba przejścia na sterowanie automatyczne podjęta została bez oceny ryzyka, zwłaszcza
zdolności do bezpiecznego zatrzymania statku na ograniczonym akwenie wodnym.
Czynnikiem ludzkim, który w dużym stopniu przyczynił się do zaistnienia wypadku było
niesprawdzenie i nieustalenie kanału na UKF łączności pomiędzy mostkiem, a dziobem.
Skutkiem tego był brak łączności podczas rzucania kotwicy, a w konsekwencji opóźnienie
w rzuceniu kotwicy i nieprecyzyjne informacje o długości wydawanego łańcucha.

5.3. Czynniki organizacyjne
Czynnikiem, który według opinii Komisji przyczynił się do zaistnienia wypadku był brak
łączności pomiędzy mostkiem a dziobem . W wyniku tego, rzucenie prawej kotwicy nastąpiło
z opóźnieniem. Dodatkowo długość łańcucha rzuconego do wody wydaje się deklaratywna,
a nie rzeczywista, więc jego wstrzymujący zwrot działanie w efekcie było niedostateczne.
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5.4. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego
Na zaistnienie wypadku nie wpłynęły żadne zewnętrzne czynniki. Z dostępnych
informacji wynika, że pogoda podczas nawigowania torem wodnym była bardzo dobra
tj. wiatr miał siłę 1° B , a stan morza wynosił zero. Ponadto wielkość zwrotu, przy zmianie
kursu, nie była znaczna, więc duże wyłożenie steru nie było konieczne tym bardziej, że statek
posiadał ster Beckera1, który nie wymaga znacznego i gwałtownego wychylenia steru.
6. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Oba zdarzenia, a więc wejście na mieliznę oraz uderzenie dziobem w nabrzeże należy
rozpatrywać łącznie. Według Komisji w obu zdarzeniach przyczyną było niekontrolowane
wychylenie steru i brak skutecznego sterowania prędkością statku zezwalającą na
wyhamowanie ruchu statku przed oparciem się o skarpę toru wodnego oraz do zatrzymania
ruchu statku przed uderzeniem w nabrzeże.
W trakcie prowadzonego badania ustalono, że m/v „Kamelia” przed rozpoczęciem
podróży z Sankt Petersburga przechodziła remont stoczniowy włącznie z dokowaniem statku
i przeglądem wału napędowego i steru. Możliwe, że w trakcie remontu albo nie wymieniono
uszkodzonych elementów albo elementy steru głównego oraz systemu sterowania śrubą
nastawną uległy uszkodzeniu już po dokonaniu remontu. Z zapisów dokonanych w dzienniku
okrętowym wynika, że do czasu wzięcia pilota i wejścia na tor wodny do Szczecina wszystko
funkcjonowało jak należy.
Z informacji uzyskanych podczas prowadzenia badania wynika, że statek „Kamelia” po
obsadzeniu przez pilota na redzie Świnoujścia wykazywał podczas ruchu statku znaczne
rozbieżności pomiędzy danymi wynikającymi z karty pilotowej, a rzeczywistymi nastawami
śruby nastawnej. Na karcie prędkość całą naprzód oznaczono jako nastawę 100% wychylenia
manetki, a w rzeczywistości wychylenie wynosiło zaledwie 52%, 46% lub 42%. W innym
przypadku to samo wychylenie manetki oznaczało w rzeczywistości prędkość różniącą się
o 1,5 w. Z raportów napraw dokonanych podczas postoju w Szczecinie wynika, że system
1

Ten typ steru daje większą od steru konwencjonalnego efektywność sterowania, także przy małych
prędkościach statku. W typowej konstrukcji steru Beckera główna płetwa steru może być wychylana do 45º na
burtę; o taki sam kąt 45º można wychylić też dodatkową płetwę zamocowaną na płetwie głównej.
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sterowania śrubą nastawną był niesprawny i wymagał wymiany zepsutych potencjometrów.
W związku z tym kontrola prędkości statku na torze była dość kłopotliwa i wymagała
ciągłych korekt nastawy. Podczas manewrów przeciwdziałających nagłemu zwrotowi
w prawo przed godz. 18:00 szybkość statku wynosiła około 4,5 w. Po rzuceniu prawej
kotwicy i nieudanych próbach przesterowaniu śruby nastawnej na pracę cała wstecz prędkość
spadła do 2,5 w. W momencie uderzenia w nabrzeże prędkość spadła do 0,8 w. Krytyczne dla
przebiegu zdarzenia okazało się opóźnienie rzucenia prawej kotwicy. Spowodowane zostało
różnicą zdań i oceną zaistniałej sytuacji nawigacyjnej pomiędzy pilotem, a kapitanem statku.
Kapitan statku chciał wyłożyć ster w lewo i maksymalnie zwiększyć prędkość „Kamelii”.
Natomiast w ocenie pilota dystans jaki pozostał pomiędzy statkiem, a Nabrzeżem
Cementowym nie dawał według niego szans powodzenia, aby uniknąć kontaktu prawej burty
z nabrzeżem. W rezultacie proponowany przez pilota manewr rzucenia kotwicy
oraz przesterowania śruby nastawnej został opóźniony i w istocie zabrakło kilku metrów (w
wymiarze czasowym zwłoka kilkunastu sekund), aby statek zatrzymał się w bezpiecznej
odległości od nabrzeża.
Działania pilota należy ocenić pozytywnie, gdyż manewr rzucenia prawej kotwicy
zapobiegł dalszemu obracaniu się m/v „Kamelia”, co z dużym prawdopodobieństwem
zapobiegło zderzeniu z m/v „Doggersbank” przycumowanym przy Nabrzeżu Alfa,
(przedłużenie Nabrzeża Cementowego w kierunku północnym). Jednocześnie pilot polecił
nadanie sygnałów ostrzegawczych tyfonem, aby zwrócić uwagę załogi statku, zajętej pracami
ładunkowymi, na sytuację rozgrywającą się przed dziobem ich statku.
Ustalone w wyniku dyskusji pomiędzy kapitanem i pilotem rzucenie kotwicy było
dodatkowo opóźnione ze względu na brak łączności pomiędzy mostkiem i dziobówką.
Członek załogi, który został wysłany na dziób przed wykonaniem zwrotu posiadał
radiotelefon UKF uprzednio nie sprawdzając czy ustawiony kanał roboczy odpowiada
kanałowi nastawionemu w UKF na mostku. Jak się później okazało kanały były różne tj.
prawdopodobnie 73 i 67. W konsekwencji pilot trzykrotnie powtarzał kapitanowi komendę
rzucenia prawej kotwicy zanim załoga na dziobie zorientowała się o co chodzi i w końcu
rzucono tę kotwicę do wody. Jak ustalono po chwili, pilot sugerował 1 szakiel do wody, ale
brak łączności nie dawał pewności, że właśnie tyle łańcucha wydano. Jak się okazało podczas
wybierania łańcucha, wydano 1,5 szakla co odpowiada dodatkowym co najmniej 12 metrom
swobody dla ruchu kadłuba do przodu. Ta dodatkowa długość łańcucha miała wpływ na
12
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przemieszczanie się dziobu statku w kierunku nabrzeża i w efekcie przyczyniła się do
uderzenie gruszki dziobowej o konstrukcję nabrzeża.
7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą
przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:
7.1. Armator statku
W

czasie

przeprowadzania

audytów

funkcjonowania

systemu

zarządzania

bezpieczeństwem (SMS) na statku położenie szczególnego nacisku na prawidłowe
realizowanie

przez

załogę

procedur

dotyczących

przygotowania

statku

przed

wejściem/wyjściem z portu oraz do żeglugi z pilotem. Dotyczy to w szczególności kontroli
urządzenia sterowego i sprawności systemu sterowania śrubą nastawną.
Wprowadzenie efektywnego systemu awaryjnej łączności pomiędzy mostkiem i
stanowiskami manewrowymi. .

8. Spis zdjęć
Zdjęcie nr 1 Aktualne zdjęcie m/s „Kamelia” ........................................................................... 4
Zdjęcie nr 2. Uszkodzenia gruszki dziobowej widoczne z zewnątrz ........................................ 6
Zdjęcie nr 3. Dziób m/v „Kamelia” podczas kontaktu z Nabrzeżem Cementowym ................ 8
Zdjęcie nr 4. Zdjęcie podwodnej konstrukcji Nabrzeża Cementowego po uderzeniu .............. 9

9. Wykaz stosowanych terminów i skrótów
Deutz MWM (Deutz Motoren-Werke Mannheim) – producent silnika
RINA – włoskie towarzystwo klasyfikacyjne
w – węzeł (jednostka prędkości)

10. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku
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Materiały z wysłuchania świadków
Materiały od kapitana statku
Materiały od armatora statku
Materiały od klasyfikatora statku
Materiały od użytkownika nabrzeża Cementowego
Materiały otrzymane od Kapitana portu Szczecin

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