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Badanie poważnego wypadku statku „Selfoss” 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 

tel. +48 91 4403290, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 
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2. Fakty 

W dniu 12 lipca 2017 r. do portu w Świnoujściu wszedł statek „Selfoss” i zacumował  

o godz. 10:00 LT lewą burtą przy północnej części nabrzeża Hutników. Tego samego dnia 

operacje ładunkowe zakończono o godz. 22:25 LT. 

O godz. 22:00 LT na mostek statku wszedł pilot.  Nastąpiła rutynowa wymiana informacji 

pomiędzy pilotem i kapitanem odnośnie warunków pogodowych, kierunku i siły prądu, 

parametrów manewrowych statku  oraz omówienia manewru odcumowania i obrócenia statku 

w kierunku wyjścia. O godz. 22:50 rozpoczęto manewry wyjściowe. Statek nie korzystał  

z pomocy holowników, ponieważ posiadał zwolnienie z ich użycia.  Statkiem kierował 

kapitan. Na mostku obecny był również starszy oficer. 

Kapitan zaplanował i ustalił z pilotem z pilotem odejście przy użyciu szpringu dziobowego,  

a następnie obrót statku przez lewą burtę w kierunku toru wodnego wykorzystując wchodzący 

prąd w kanale portowym, sprzyjający przyspieszeniu obrotu kadłuba. Dwukrotnie podjęte 

próby wykonania tego manewru nie powiodły się. Silny wiatr dopychający powodował 

składanie się statku do nabrzeża. W związku z nieudanymi próbami kapitan powiadomił 

pilota o zmianie planu i zamiarze obrócenia statku przez prawą burtę. W czasie dokonywania 

tego manewru kadłub statku dryfował w głąb portu wzdłuż nabrzeża, dopychany wiatrem  

i napierającym na kadłub prądem, co spowodowało uszkodzenia części rufowej statku oraz 

nabrzeża. Następnie statek zdryfował pod niepodniesione ramię suwnicy, stojącej przed jego 

dziobem, powodując uszkodzenie własnego masztu z antenami radarowymi i antenami 

komunikacyjnymi. Nastąpiło również zagrożenie kolizją ze stojącym przed jego dziobem 

statkiem „Globia”.  Manewr maszyną CN1 spowodował, że udało się uniknąć kolizji  

i kadłuby statków minęły się w niewielkiej odległości od siebie. 

Pilot zgłosił oficerowi dyżurnemu w Kapitanacie Portu Świnoujście zdarzenie i zgodnie  

z otrzymaną instrukcją statek zacumował prawą burtą przy nabrzeżu Górników. 

Decyzją PSC statek został zatrzymany w porcie Świnoujście w celu dokonania niezbędnego 

remontu masztu i anten urządzeń nawigacyjnych przywracających mu zdolność do żeglugi. 

                                                 
1 Cała Naprzód 
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Dnia 15 lipca 2017 o godz. 16:00 LT po dokonaniu napraw statek „Selfoss” opuścił 

Świnoujście. 

3. Informacje ogólne 

3.1. Dane statku 

 

Nazwa statku:      Selfoss 

Bandera:      Wyspy Owcze (Faroe Islands) 

Właściciel:      Sp/f SelfossLine Eystara Bryggja 

(Faroe Islands) 

Armator (operator): Eimskip Island ehf, Korngardar 2, 104 

Reykjavik, Iceland  

Instytucja klasyfikacyjna:     DNV-GL 

Typ statku:       kontenerowiec 

Sygnał rozpoznawczy:    OZ2171 

Nr indentyfikacyjny IMO:    9433456 

Pojemność brutto:     7464 

TEU:       698 

Rok budowy:       2008  

Moc maszyn:      7200 kW (MaK 8m 43c) 

Szerokość:       20,60 m 

Długość całkowita:     129,60 m 

Zanurzenie:       6,20 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Minimalna obsada załogowa:    10 osób 
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Zdjęcie nr 1. M/v „Selfoss” przy nabrzeżu Górników w Świnoujściu 13.07.2017 

 

3.2. Informacje o podróży statku 

 

Porty zawinięcia w czasie podróży:   Świnoujście 

Port przeznaczenia:     Helsingborg (Szwecja)  

Rodzaj żeglugi: oceaniczna 

Informacje o załodze:     11 osób narodowości islandzkiej 

 

3.3. Informacje o wypadku 

 

Rodzaj:      poważny wypadek morski 

Data i czas wypadku:     12 lipca 2017r. godz. 22:56 LT  

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 53°54'11" N , λ =014°15'05" E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  Świnoujście, Polska 

Charakter akwenu:     rzeka Świna- wody portowe 
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Zdjęcie nr 2. Pozycja m/v „Selfoss” w trakcie rozpoczęcia manewrów odchodzenia od 

nabrzeża: 1. m/v „Selfoss”, 2. suwnica z opuszczonym ramieniem, 3. m/v „Globia”(źródło: 

mapa Google z naniesionymi sylwetkami statków i zaznaczoną suwnicą). 

 

Pogoda w trakcie wypadku:    widzialność dobra, wiatr NNW  6-7° B, 

        temp. powietrza 16° C 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie wypadku: odejście od nabrzeża po załadunku 

Miejsce wypadku na statku: maszt z antenami radarowymi  

i komunikacyjnymi 

Skutki wypadku dla ludzi:    brak skutków dla ludzi 

Skutki wypadku dla statku: w wyniku uderzenia o opuszczone ramię 

suwnicy został złamany maszt, 

uszkodzone anteny radarowe wraz  

z falowodami, anteny komunikacyjne,  

światła nawigacyjne, a także suwnica. 

W wyniku tarcia o nabrzeże statek doznał 

niewielkiego wgniecenia poszycia  



  RAPORT KOŃCOWY 63/17 

7 

 

w części rufowej i uszkodzenia wręgów 

oraz spowodował niewielkie uszkodzenie 

nabrzeża. 

  

Zdjęcie nr 3. Złamany maszt na m/v „Selfoss”, 

uszkodzone światła nawigacyjne, anteny 10-cio i 3 

centymetrowych radarów. 

Zdjęcie nr 4. Uszkodzenie elementów 

masztu na m/v „Selfoss”. 

 

  

Zdjęcie nr 5. Konsekwencje kontaktu statku 

z nabrzeżem: 1. Wgniecenie zaoblonej części rufy 

LB spowodowane kontaktem z polerem, 2. ślady 

tarcia zaobloną częścią rufy LB o nabrzeże. 

 

Zdjęcie nr 6. Uszkodzenie wręgów 

i poszycia kadłuba wskutek kontaktu 

statku z nabrzeżem. 
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 Zdjęcie nr 7. Ślady kontaktu  m/v „Selfoss” na nabrzeżu: 1. Ubytki w nabrzeżu, 2. Poler ze 

śladami farby z kadłuba statku  

3.4.  Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

Nie angażowano podmiotów z lądu i nie prowadzono działań ratowniczych.  

 

4. Opis okoliczności wypadku 

Statek „Selfoss” pływa w żegludze liniowej w cyklu 14 dniowym, pomiędzy portami Islandii, 

Danii, Polski,  Szwecji oraz Wysp Owczych. W dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 10:00 LT.  

wszedł do portu w Świnoujściu i zacumował lewą burtą w północnej części nabrzeża 

Hutników.  

W tym samym dniu zakończono operacje ładunkowe o godz. 22:25 LT. 

Pilot wszedł na statek już o godzinie 22:00 czekając na zakończenie operacji ładunkowych. 

Po ich zakończeniu na mostek przybyli kapitan i starszy oficer. O godz. 22:33 ogłoszono 

alarm manewrowy dla załogi. Pilot przekazał kapitanowi informacje dotyczące warunków 
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pogodowych (kierunek i siłę wiatru), a także kierunek i siłę prądu płynącego w kanale 

portowym2.  Statek posiadał zwolnienie z korzystania z holowników portowych. 

Kapitan powiadomił pilota, że będzie sam prowadził manewry odcumowania od nabrzeża  

i wyjścia z portu oraz przedstawił mu plan manewrów wyjściowych. Plan ten został 

zaakceptowany przez pilota. 

Kapitan rozpoczął manewr odcumowania. Zgodnie z wcześniej przedstawionym planem 

zamierzał odchylić kadłub statku rufą na kanał portowy utrzymując w tym czasie dziób statku 

na szpringu dziobowym. Biorąc pod uwagę działanie wchodzącego do kanału portowego 

prądu o prędkości ok. 0,9 w. kapitan zakładał, że po wystarczająco dużym odchyleniu rufy 

statku w prawo pracując maszyną wolno naprzód, kadłub przejdzie linię nurtu prądu co 

przyspieszy obrót statku o 180˚ tak aby ustawić się dziobem do wyjścia z portu. 

 

 

Rysunek nr 1.  Rysunek sytuacyjny przedstawiający pierwszy manewr wykonany przez 

kapitana statku Selfoss 

                                                 
2 Ujście rzeki  
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 Niestety podjęty manewr za pierwszym razem nie powiódł się i w obawie przed oparciem się 

gruszki dziobowej o nabrzeże, pomimo pracy steru strumieniowego odpychającego ją od 

nabrzeża, kadłub statku ponownie ustawił się równolegle do nabrzeża. Dopychający wiatr  

w znacznym stopniu utrudniał wykonanie takiego manewru. Pomimo nieudanego manewru 

kapitan, ponowił próbę dokonania obrotu statku przez lewą burtę tak, aby ustawić statek 

dziobem do wyjścia. Kolejna próba również okazała się nieudana i statek ponownie ustawił 

się równolegle do nabrzeża. W związku z nieudanymi manewrami przez lewą burtę kapitan 

zadecydował o dokonaniu obrotu statku przez prawą burtę o czym powiadomił pilota. 

 

 

Rysunek nr 2. Rysunek sytuacyjny przedstawiający drugi manewr wykonany przez kapitana 

statku Selfoss 

 

 Po rzuceniu dziobowego szpringu, który był ostatnią liną podaną na ląd, kapitan starał się 

przy wykorzystania steru strumieniowego i pracy śruby wstecz (śruba prawoskrętna) odchylić 

dziób statku od nabrzeża, w prawo na wiatr i napierający prąd. Statek dryfował wzdłuż 
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nabrzeża ocierając się częścią rufową o betonową krawędź nabrzeża pomiędzy odbijaczami. 

W tym czasie kapitan wykonał kilka chaotycznych ruchów sterem zmniejszając też nastawy 

steru strumieniowego w prawo tak, aby zapobiec dalszemu ocieraniu się rufy statku  

o nabrzeże i jeden z polerów. W czasie tych manewrów popychany prądem i wiatrem statek 

powoli dryfował wzdłuż nabrzeża Hutników, zbliżając się do opuszczonego przed dziobem 

ramienia suwnicy portowej i stojącego za suwnicą statku „Globia”.  

 

 

Zdjęcie nr 8. Suwnica, o ramię której zahaczył m/v Selfoss. Zaznaczone miejsce kontaktu. 

O godz. 22:56 część rufowa statku znalazła się na wysokości suwnicy, a górna część  jednego 

z masztów z anteną radarową, anteną AIS i światłem nawigacyjnym zahaczyła około  

6 m poniżej najwyższej części masztu o opuszczone ramie suwnicy i uległa złamaniu. 

Spowodowało to skrzywienie szyny w środkowej części ramienia suwnicy w odległości  

4,30 m od końca ramienia. 
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Statek zbliżył się niebezpieczne do zacumowanego przed nim statku „Globia”.  Kapitan 

skorzystał z rady pilota, aby natychmiast wykorzystać pełną moc maszyny i wypłynąć jak 

najszybciej na kanał portowy. Dzięki temu manewrowi statek „Selfoss” przepłynął  

w niewielkiej3 odległości od kadłuba statku „Globia” nie dotykając go. 

Pilot powiadomił oficera dyżurnego Kapitanatu Portu Świnoujście o zdarzeniu i otrzymał 

zgodę na zacumowanie przy nabrzeżu Górników, za dziobem statku „Globia”. Kapitan 

kontynuował manewrowanie statkiem i po zakończeniu obrotu o 180˚ zacumował prawą burtą 

do wyznaczonego miejsca przy nabrzeżu Górników.  

Po przejściu inspekcji klasyfikatora DNV-GL, PSC oraz Kapitanatu Portu Świnoujście  

i tymczasowej naprawie uszkodzeń zgodnie z zaleceniami inspektorów, statek opuścił port 

Świnoujście w dniu 15 lipca 2017 r. o godz. 16:00. 

 

5.  Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku 

z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

 W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, że przyczyną wypadku były 

błędnie wykonane manewry statku przez kapitana przy biernej postawie pilota, który 

powinien aktywnie uczestniczyć w prowadzonych manewrach. 

 

5.1. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

W ocenie Komisji błędnie wykonane manewry przez Kapitana statku wynikały z braku 

prawidłowej oceny sytuacji meteorologicznej oraz wzięcia pod uwagę dużego naporu wiatru 

przy tym stanie załadowania statku. Północno zachodni skręcający na zachód wiatr o sile  

10,5 m/s wzrastający w porywach do 16 m/s dopychał statek z czterema warstwami 

kontenerów na pokładzie, a wchodzący do kanału portowego prąd o szybkości 0,9 w, 

przytrzymywał kadłub statku przy nabrzeżu. Nie można było wykorzystać większej mocy 

maszyny w celu odchylenia części rufowej by przejść oś nurtu prądu, bo istniała  obawa  

o uszkodzenie gruszki dziobowej o nabrzeże pomimo pracy steru strumieniowego 

odpychającego dziób od nabrzeża. Kolejny wersja manewru, dziobem w prawo w kierunku 

                                                 
3 Według oceny Kapitana m/v „Globia” w odległości ok. 2 m. 
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kanału, bez żadnych cum stanowiła jeszcze większe zagrożenie dla statku. Bierna postawa 

pilota wobec sposobu wykonywania manewrów przez kapitana według Komisji była błędem. 

Szczególnie zaś: 

- akceptacja planu manewrowania, 

- brak reakcji na nieskuteczność manewrowania statkiem przez kapitana, 

- brak propozycji skorzystania z holownika w tych warunkach atmosferycznych. 

Podobnie Komisja ocenia akceptowany przez pilota fakt, że w czasie manewrów kapitan ze 

starszym oficerem komunikowali się między sobą w ich rodzimym języku co w tej sytuacji 

spowodowało, że pilot stał się jedynie obserwatorem. 

 Zaniechaniem ze strony pilota było wyrażenie zgody na rozpoczęcie manewrów  statku  

w czasie gdy przed jego dziobem znajdowało się opuszczone ramię suwnicy i którego 

podniesienia nie zażądał od dysponenta nabrzeża przed rozpoczęciem manewrów. 

 

 

5.2. Czynniki organizacyjne 

Instrukcja eksploatacji nabrzeża Hutników w porcie Świnoujściu w rozdziale III 

„Technologia pracy” w pkt 3 przywołuje instrukcję BHP dla obsługującego suwnice  

i żurawie. Przywołana instrukcja w rozdziale V ust. D zobowiązuje dźwigowego po 

zakończeniu pracy do ustawienia ramienia na ląd lub równolegle do nabrzeża. Natomiast  

w ust. C pkt 3 zabrania się pracy (jazdy)  suwnicami mostowymi z opuszczoną wysięgnicą za 

wyjątkiem przejazdów nad ładownią. Ramię dźwigu 40 tonowego powinno zostać 

podniesione po zakończeniu pracy nad pokładem lub przed wyjazdem poza obręb statku.  

W instrukcji eksploatacji nabrzeży w OT Port Świnoujście nie ma procedur związanych  

z obsługą statków i brak jest wyznaczonych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w czasie manewrów cumowania i odcumowania statków.  

 

5.3.  Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim, 

na zaistnienie wypadku morskiego 

Nabrzeże Hutników przy którym zacumowany był m/v „Selfoss” znajduje się w cieśninie 

Świny (ujście rzeki Świny) gdzie warunki pogodowe mają wpływ na kierunek i siłę prądu  

w kanale portowym. Silny wiatr wiejący z kierunku północnego o sile 10,5 m/s, przechodzący 
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od godz. 21:00  na zachodni, wzrastający w porywach do 16 m/s spowodował podniesienie 

się stanu wody w kanale portowym 40 cm powyżej stanu średniego oraz powstanie prądu 

wchodzącego o sile 0,9 w. Prąd ten biorąc pod uwagę konfigurację portu skręca w prawo co 

powodowało dodatkowy napór na kadłub w kierunku nabrzeża Hutników. 

Brak ich uwzględnienia w planowanych przez Kapitana manewrach spowodował ich 

nieprawidłowy przebieg. 

 

6. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania. 

 

Analizując przebieg sekwencji zdarzeń, które doprowadziły do zaczepienia masztem 

statku o opuszczoną suwnicę Komisja zwróciła uwagę na wzajemne relacje pomiędzy obsadą 

mostka nawigacyjnego i pilotem w czasie prowadzonych manewrów z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów regulujących wykonanie usługi pilotowej. 

 

6.1. Kapitan statku 

Kapitan wielokrotnie uczestniczył w manewrach na wodach portowych w Świnoujściu,  

z racji rodzaju żeglugi jaką prowadził statek, częstych manewrów portowych i niewątpliwie 

dobrze znał charakterystykę manewrową statku. Uznał też, że przy tej wielkości statku i jego 

zdolności manewrowej nie będzie potrzebna pomoc holownika przy wejściu i wyjściu z portu 

i uzyskał zwolnienie Kapitana Portu Świnoujście z obowiązku użycia holownika4. Zwolnienie 

takie udzielane jest statkom po konsultacji ze stacją pilotową i po analizie oceny trudności 

wynikającej z usytuowania miejsca cumowania i odcumowania. Zwolnienia takie wydawane 

są z pewnym wyprzedzeniem czasowym i nie uwzględniają aktualnych warunków 

hydrometeorologicznych i ruchu statków. Sytuacja ta jest jednak kompensowana decyzjami 

oficera dyżurnego Kapitanatu Portu oraz służby VTS a także pilota w czasie manewrów 

statku, którzy mogą zgłosić zastrzeżenia w związku ewentualnymi zagrożeniami 

bezpieczeństwa. 

                                                 
4 § 103, pkt 1 Zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego  w Szczecinie z dn. 27 lipca 2013 r. z późn. zm.- 

Przepisy Portowe. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 6 sierpnia 2013 r. poz. 2932). 
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Kapitanowie dowodzący statkami dowozowymi tzw. feederami pływającymi na stałych  

i regularnych trasach mają więcej pewności w manewrowaniu jednostkami na wodach 

portowych niż kapitanowie jednostek dużych i rzadziej zawijających do tych samych portów. 

W związku z tym wielokrotnie prowadzą manewry samodzielnie korzystając z doświadczenia 

pilotów w ograniczonym stopniu, a w skrajnych przypadkach traktują usługę pilotową jako 

jedną z wielu usług portowych, ignorując ciążący na nich obowiązek dbania o bezpieczeństwo 

statku i dobrą praktykę morską. 

Kapitan statku „Selfoss” widząc zachowanie statku niezgodne z jego wcześniejszym 

doświadczeniem, na co niewątpliwie miały wpływ warunki hydrometeorologiczne, nie 

skorzystał z wiedzy pilota i jego porady, ograniczając się do informowania go o kolejnych 

zamiarach.  

Ponadto kapitan prowadząc manewry miał obowiązek5 komunikować się ze starszym 

oficerem w języku angielskim, a nie islandzkim co ograniczało wiedzę pilota o zamierzonych 

manewrach. 

Komisja zwróciła również uwagę na bardzo stereotypowe i odbiegające od aktualnych 

zaleceń zawartych w programie kursu „Dowodzenia wachtą nawigacyjną” zapisy 

zamieszczone w Księdze zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w rozdziale zatytułowanym 

„Żegluga z pilotem”6.  Zawarta jest tam informacja, że załoga powinna współpracować  

z pilotem bez wyjaśnienia sposobu tej współpracy, a kładąc jedynie nacisk na kontrolę pracy 

pilota. Jest to niezgodne z zasadami dobrej praktyki morskiej której istotą jest postępowanie 

mające na celu wykorzystanie zasad zdrowego rozsądku i unikanie sytuacji mogącej stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi. 

                                                 
5 IMO Resolution A.960(23), Annex 2 (Recommendation on operational procedures for maritime pilots other 

than deep-sea pilots) art. 2.3, 5.1, 6.2. 
6 System zarządzania bezpieczeństwem – rozdział 7, kartoteka SMS PR004 (9.08.2011), Sailing with the pilot.  

„In spite of the pilots’ duties and responsibilities, their presence on board does not release the captain or the 

oficer on duty from their duties and resposibilities concerning the safety of the ship. The captain and the pilot 

shall exchange information on the navigation of the ship, on the local situation and various information about 

the ship (cargo, draft, engine power, sailing equipment, control panels, manoeuvring details, etc.) The captain 

and/or the oficer on duty shall work in close co-operation with the pilot and continue to thoroughly monitor and 

confirm the position of the ship and her navigation. 

Should there be any doubt about the action or intents of the pilot, the officer on duty shall seek explanation from 

the pilot. If still in doubt concerning the matter, he shall immeditely notify the captain while taking all necessary 

measures before the captains’ arrival”. 
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W uzasadnieniu tego stanowiska do rozdziału 15 Księgi zarządzenia bezpieczeństwem7 

dołączono okólnik, który potwierdza stanowisko armatora traktowania usługi pilotowej  

w sposób bardzo instrumentalny. 

 

6.2. Pilot 

Pilot portowy to jeden z najstarszych zawodów na świecie8. Z wiekami jego rola 

zmieniała się w związku z warunkami ekonomicznymi jakiemu służy usługa pilotowa. We 

wczesnym okresie żeglugi decydująca była znajomość nawigacji na pilotowanych wodach,  

a tym samym ochrona statku przed jego uszkodzeniem i utratą frachtu. W dzisiejszych 

czasach rola pilota niepomiernie wzrosła i musi to być specjalista o bardzo wysokich 

kwalifikacjach, który zna nie tylko warunki nawigacyjne na wyznaczonym akwenie wodnym, 

ale umie obsługiwać skomplikowane urządzenia służące do manewrowania statkami, musi 

chronić infrastrukturę portową w krytycznych sytuacjach, znać przepisy międzynarodowe  

i lokalne związane z prowadzonym pilotażem, znać zasady komunikowania się z innymi 

usługowcami w porcie, a także znać zasady współpracy z załogą pilotowanego statku.  

Aby móc wypełniać te obowiązki w sposób prawidłowy musi odbywać okresowe 

szkolenia wynikające z odpowiednich przepisów9. 

Kodeks Morski10 w art. 220 stwierdza, że usługa pilotowa polega na udzielaniu 

kapitanowi informacji i rady w prowadzeniu statku ze względu na warunki nawigacyjne wód. 

Przekazywanie i wymiana informacji pomiędzy kapitanem i pilotem w czasie pilotażu 

powinna być procesem ciągłym, a nie ograniczać się do przekazania i wymiany 

podstawowych informacji z chwilą wejścia pilota na mostek11. 

Ponadto w Regulaminie Stacji Pilotowej12 wymieniono podstawowe obowiązki pilota do 

których między innym należą:  

                                                 
7 System zarządzania bezpieczeństwem – rozdział 15 (1.11.2011), Safe practices by navigation –circular 

letter.  

 

„When navigating with pilot on board it is extremly important that oficer on watch keeps on standing watch and 

check all action of the pilot . The pilot is not the navigating oficer, he is only guide for the passage of the pilot 

area”. 
8 Najstarszy zapis o usłudze pilotowej pochodzi 7 wieku p.n.e. 
9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie 

pilotażu morskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 38) 
10 Kodeks Morski  (Dz.U. z 2013 r. poz. 758) 
11 IMO Resolution A.960 (23) art. 5.1 
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a. wykonywanie usługi z należytą starannością, 

b. śledzenie na bieżąco i aktualizowanie wiedzy na temat warunków nawigacyjnych, 

c. zapoznanie się przed przystąpieniem do świadczenia usługi z warunkami 

hydrometeorologicznymi, 

d. omówienie z kapitanem pilotowanego statku planu manewrów, doboru właściwych 

holowników i ich użycia oraz omówienie planu odcumowania i zacumowania, 

e. utrzymanie w czasie manewrów w porcie prawidłowej komunikacji z dysponentami 

nabrzeży. 

Bierna postawa pilota podczas manewrów prowadzonych przez kapitana, brak 

komunikacji z właścicielem nabrzeża, była brakiem wypełnienia roli do jakiej 

zobowiązany był w ramach obsady mostka nawigacyjnego. 

Mimo trudnych i pogarszających się warunków hydrometeorologicznych, 

przewidywanego odziaływania wchodzącego prądu dopychającego kadłub do nabrzeża, 

pilot nie doradził kapitanowi wezwania holownika, szczególnie po pierwszej nieudanej 

próbie odejścia statku od nabrzeża. Jednocześnie akceptował bez zastrzeżeń kolejny, 

bardzo ryzykowny plan kapitana, odejścia od nabrzeża w prawo bez żadnej z lin 

cumowniczych w niesprzyjających warunkach hydrometeorologicznych, na silnym 

wchodzącym prądzie widząc opuszczone ramię dźwigu portowego przed dziobem 

manewrującego statku.  

 

6.3. Obowiązkowy pilotaż portowy – relacje pomiędzy kapitanem, a pilotem 

Obowiązkowy pilotaż należy do nielicznych publicznych instytucji prawnych mających 

na celu ograniczenie ryzyka z jakim jest związane prowadzenie żeglugi na terenach 

portowych. Przepisy dotyczące usługi pilotowej, roli pilota w czasie jej pełnienia to 

kompleks zagadnień obejmujących jego relacje z armatorami, kapitanami i władzami 

portowymi i są one niekiedy różnie interpretowane w różnych portach Świata.  

                                                                                                                                                         
12§ 6 Regulaminu Stacji Pilotowej w Szczecinie zatwierdzony w dn. 23 lipca 2013 r. przez Dyrektora Urzędu 

Morskiego. 
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Jeśli chodzi o aspekt prawny relacji pomiędzy pilotem, kapitanem i obsadą mostka to 

Rezolucja IMO  A.920(23)13 określa pozycję członków załogi mostku w czasie pilotażu 

w następujący sposób: 

- Pomimo pilota pełniącego swoje obowiązki, jego obecność na statku nie zwalnia 

kapitana ani oficera odpowiedzialnego za wachtę nawigacyjną z ich obowiązków 

związanych z bezpieczeństwem statku. Ważne jest, aby po wejściu pilota na statek jeszcze 

przed rozpoczęciem pilotażu, pilot, kapitan i personel znajdujący się na mostu byli 

świadomi swoich ról, jakie pełnią w zapewnieniu bezpiecznego przejścia statku. 

- Kapitan, oficerowie na mostku i pilot są wspólnie odpowiedzialni za prawidłową 

komunikację i zrozumienie wzajemnych ról, jakie pełnią w zapewnieniu bezpiecznego 

prowadzenia statku na obszarze wodnym objętym pilotażem. 

- Kapitanowie i oficerowie na mostku mają obowiązek wspierania pilota  

i zapewnienia, że jego działania będą przez cały czas kontrolowane. 

Jednocześnie Rezolucja określa kiedy pilot może odstąpić od wykonywania usługi 

pilotowej. Podobnie stanowią przepisy portowe14. 

Wzajemnych relacji pomiędzy kapitanem, a pilotem w czasie pełnienia usługi pilotowej  

nie daje się jednak w sposób pełny opisać przepisami prawa. Próby opisowego ujęcia tej 

relacji zawierają się pomiędzy uproszczonym stwierdzeniem, że odpowiedzialnym za 

wszystko jest kapitan statku, a rola pilota ogranicza się do doradzania kiedy kapitan tego 

oczekuje, do dość daleko wnikającej w te relacje ocenie przedstawiciela amerykańskiej 

grupy pilotów:15 

„Aby zrozumieć relację zachodzącą na mostku pomiędzy kapitanem statku i pilotem 

należy posłużyć się rozróżnieniem pomiędzy Władzą i Uprawnieniami. Władzę można 

zdefiniować jako zdolność do działania bez względu na (nie zważając na to czy istnieje) 

prawo do działania, podczas gdy Uprawnienia można zdefiniować jako prawo do 

działania bez względu na sposób lub metodę w celu zrealizowania dokończenia działania. 

Na morzu kapitan ma zarówno władzę nad statkiem i jego załogą jak i uprawnienia, ale 

po wejściu na wody pilotowe uprawnienia do kierowania i kontrolowania ruchu statku 

                                                 
13 IMO Resolution A.960(23), Annex 2 (Recommendation on operational procedures for maritime pilots other 

than deep-sea pilots) art.art.  2.1, 2.2, 2,3. 
14 § 89 pkt.1 i pkt. 2 Zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dn. 27 lipca 2013 r. Przepisy 

Portowe (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 6 sierpnia 2013 r. poz. 2932). 
15 Master/Pilot relationship, the role of the pilot in risk management – Capt. George A. Quick (for many years 

Vice President of the Pilot Membership of the International Organization of Masters, Mates &Pilots of 

Maryland, USA). 
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przechodzą z mocy prawa na pilota. Wspólnym mianownikiem ich relacji jest fakt, iż 

uprawnienia pilota mogą być realizowane jedynie we współpracy z władzą kapitana 

polegającą na dowodzeniu załogą, a władza kapitana powodująca ruch statku może być 

zgodnie z prawem jedynie sprawowana we współpracy z uprawnieniami pilota w zakresie 

kierowania i kontrolowania ruchu tego statku”. 

Aby móc zrealizować w praktyce tę wzajemną zależność nie do końca zdefiniowaną 

przepisami prawa, konieczna jest świadomość obecnych na mostku osób (obsady 

mostka), że konieczna jest wzajemna współpraca całego zespołu obsady mostka do której 

bez wątpienia należy pilot. W celu nauki prawidłowego realizowania w praktyce tej 

współpracy prowadzone są kursy „Dowodzenia wachtą nawigacyjną”16 przy 

wykorzystaniu symulatorów  w wielu ośrodkach szkoleniowych na Świecie dla oficerów 

statków handlowych oraz pilotów. W przypadku niektórych organizacji pilotowych 

przygotowano zmodyfikowane programy kursów w wersji dla pilotów, które 

uwzględniają złożoność zagadnień i konieczność szkolenia pilotów do prowadzenia 

pilotażu we współpracy z obsadą mostka. Ćwiczenia te piloci mają odbywać co 4 lub co 

5 lat w zależności od wymagań administracji morskiej.  

Jest to zgodne z wytycznymi zawartymi  Rezolucji IMO A.960(23), które wyraźnie 

wskazują, że każdy z pilotów powinien odbyć szkolenie w ramach kursu „Dowodzenia 

wachta nawigacyjną” ze szczególnym uwzględnieniem przepływu informacji w czasie 

wykonywania usługi pilotowej.17 

 Współpraca obsady mostka w czasie manewrów wyjściowych statku „Selfoss” 

praktycznie nie miała miejsca co wyraźnie wskazuje na braki w szkoleniu zarówno załogi 

statku jak i pilota wykonującego usługę pilotową. 

Na konieczność odpowiedniego szkolenia zwracają również uwagę firmy 

ubezpieczeniowe. Szwedzkie towarzystwo morskich ubezpieczeń wzajemnych18 

prowadząc analizę ilości wypadków stwierdziło, że w 2011 roku 53% wszystkich 

zgłoszonych wypadków dotyczyło zdarzeń w czasie prowadzonego pilotażu19. 

Stwierdzono, że podstawowym powodem ich zaistnienia był brak współpracy obsady 

mostka z pilotem. Ten stan podsumowano następująca konkluzją: 

                                                 
16 Bridge Team/Resource Management (IMO Model Course 1.22) 
17 Art. 5, Annex 1 – Recomendation on training and certification of Maritime Pilots other than Deep-Sea Pilots, 

Resolution A.290(23) 
18 The Swedish Club. 
19 Navigation Accident and their Causes  wyd. The Nautical Institute 2015. 
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- brak pełnej wymiany wzajemnych informacji  = brak wspólnego planu, 

- brak planowania = brak możliwości skutecznego monitorowania, 

- brak monitorowania = brak interwencji w sytuacjach krytycznych.  

 

6.4. Szkolenia pilotów w Polsce 

Programy szkolenia kandydatów na pilotów portowych oraz szkoleń okresowych 

mających na celu odnowienie posiadanych kwalifikacji zawarte są rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r.  

w sprawie pilotażu morskiego20. Programy te uwzględniają wymagania określone  

w rezolucji IMO A.960(23) w części zatytułowanej „Wytyczne w sprawie szkolenia , 

kwalifikacji i procedur operacyjnych dla pilotów innych niż piloci dalekomorscy” oraz są 

zgodne z wymaganiami „Standardu edukacji, szkolenia i certyfikacji dla pilotów 

morskich (ETCS)” przyjętymi przez Europejskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich 

(EMPA). 

Zarówno w programie szkolenia kandydatów, jak i w programie odnowienia dyplomu  

utrwalającym posiadane kwalifikacje, znajduje się wymóg odbycia 22. godzinnego cyklu 

szkolenia na symulatorze mostka nawigacyjnego. Program ćwiczeń obejmuje również 

zagadnienie „Współpracy pilota morskiego z kapitanem i obsadą mostka – BRM”21. 

Ćwiczenia jakie muszą wykonać piloci muszą odbywać się w ośrodkach szkoleniowych 

spełniających określone wymagania są szczegółowo opisane w wyżej wymienionym 

rozporządzeniu MGMiŻŚ22, a w składzie personelu szkolącego powinny być osoby 

posiadające doświadczenie pilota morskiego i posiadać dokument potwierdzający 

dopuszczenie do prowadzenia zajęć na symulatorach.23 

Przedstawiciele Komisji prowadząc rozmowy z przedstawicielami ośrodków 

szkoleniowych, kierownictwem stacji pilotowej i pilotami zwrócili uwagę na fakt, że 

szkolenia na symulatorach mające na celu odnowienia kwalifikacji nie są prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi aktualnie programem24.  

                                                 
20 Dz U. z dn. 8 stycznia 2018 r. poz. 38 
21 Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie pilotażu morskiego, zał. 10 - Program szkolenia kandydatów na pilota 

morskiego, zał. 14 - Program szkolenia dla pilotów morskich. 
22 j.w., zał. 21 - Wymagania dotyczące pomieszczeń i sprzętu. 
23 j.w., zał. 20 - Minimalne wymagania dotyczące kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne. 
24 Zgodnie z rozporządzeniem MGMiŻŚ w sprawie pilotażu morskiego 
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Uprawnienia do prowadzenia takich szkoleń mają niektóre ośrodki szkoleniowe, ale także 

i stacje pilotowe. Szkolenie w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych 

posiadających symulatory i mogących zapewnić odpowiednie kadry instruktorów do 

prowadzenia ćwiczeń przewidzianych programem, a zarazem utworzyć zespół osób 

szkolonych tak aby móc realizować przewidziany Rozporządzeniem program, nie budzi 

zastrzeżeń Komisji. Natomiast organizowanie tych szkoleń przez stacje pilotowe budzi 

poważne zastrzeżenia. 

Zgodnie z art. 229, § 1a, Kodeksu Morskiego25, „stacja pilotowa jest zorganizowanym 

zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do świadczenia 

usług pilotowych przez osoby posiadające kwalifikacje pilota morskiego, w określonej 

części polskich morskich wód wewnętrznych oraz na redach portów morskich (rejonie 

pilotowym) lub na morzu terytorialnym i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego”. 

Treść powyższego artykułu wyraźnie określa zakres podmiotowy stacji pilotowych.  

Został on jednak wyraźnie poszerzony przez przepisy zawarte w Ustawie  

o bezpieczeństwie morskim26 w art. 107 – Usługi pilotowe, pkt 8, „stację pilotową lub 

ośrodek szkolenia pilotów morskich uznaje się w zakresie szkolenia pilotów morskich, 

jeżeli ich program szkolenia, baza szkoleniowa oraz kwalifikacje kadry zapewniają 

należyte wyszkolenie pilotów morskich”. 

Jak wiadomo stacje pilotowe nie posiadają symulatorów i aby zrealizować 22 godzinny  

program ćwiczeń na symulatorze obejmującym także zagadnienie „Współpracy pilota 

morskiego z kapitanem i obsadą mostka – BRM”  muszą „wynajmować” symulator 

mostka nawigacyjnego w ośrodkach szkoleniowych dysponujących takim urządzeniem 

wraz z personelem go obsługującym.  

Taka organizacja szkoleń na symulatorach, szczególnie tych mających na celu 

odnowienie dyplomu pilota, powoduje problemy z właściwą realizacją obowiązującego 

programu. Komisji znane są przypadki niepełnej realizacji programu szkolenia na 

symulatorze ze względu na system organizacji szkoleń. 

Jednoczenie Komisja uważa, że myląca jest uwaga zamieszczona w załączniku nr 21 – 

Wymagania dotyczące pomieszczeń i sprzętu, Rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie 

pilotażu, informująca, że: „za równoważne z symulatorem uznaje się obiekty rzeczywiste 

                                                 
25 Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545 z późn. zm. 
26 Dz.U. z 2011 r. nr 228, poz. 1368 z późn. zm.  
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(modele redukcyjne) posiadające wyposażenie, budowę oraz funkcje umożliwiające 

realizację zajęć przewidzianych w programie szkoleń pilotów morskich”. 

Wartość szkoleń prowadzonych na modelach redukcyjnych jest nie do przecenienia, ale 

nie można zrealizować w czasie tych szkoleń pełnego programu przewidzianego dla 

ćwiczeń na symulatorach mostka nawigacyjnego. W programach kursów proponowanych 

przez Badawczo-szkoleniowy ośrodek manewrowania statkami w Iławie, nie ma oferty 

zawierającej możliwość  szkolenia pilotów we współpracy z kapitanem i obsadą mostka 

nawigacyjnego z oczywistych względów.  

 

6.5. OT Port Świnoujście 

Nabrzeże Hutników przy którym obsługiwany był statek „Selfoss” ma długość 328,7 m  

i odbywa się przy nim przeładunek węgla, rudy, kruszywa, drobnicy i kontenerów  

w eksporcie i imporcie. 

W trakcie postoju statku „Selfoss” przy tym samym nabrzeżu dokonywano 

przeładunków na statku „Globia” przy wykorzystaniu dwóch dźwigów. Dźwig  

40 tonowy wykorzystywano do dostarczenia sprzętu załadunkowego i trymerskiego na 

pokład statku. Po dostarczeniu sprzętu dźwig usunięto znad statku poza jego obrys 

pozostawiając opuszczone ramię nad wodą. Pozostawienie dźwigu 40 tonowego  

z ramieniem nad wodą stwarzało zagrożenie dla manewrujących w pobliżu statków.  

W Przepisach Portowych27 istnieje zapis mówiący o tym, że  „konstrukcja i wyposażenie 

nabrzeży i przystani winny zapewniać bezpieczne cumowanie, postój i odcumowanie 

statków”.   

Gotowość techniczna nabrzeży w OT Port Świnoujście oceniana jest w cyklu 

miesięcznym i potwierdzana Kartą Gotowości Nabrzeża28. 

Instrukcja  eksploatacji nabrzeża Hutników PHŚ Świnoujście z 1995 r. przywołuje 

instrukcję BHP dla obsługującego suwnicę i żurawie.29 Przywołana instrukcja 

zobowiązuje dźwigowego do ustawienia ramienia nad ląd lub równolegle do nabrzeża po 

                                                 
27 § 138 Zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dn. 27 lipca 2013 r. Przepisy Portowe 

(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 6 sierpnia 2013 r. poz. 2932). 
28 System zarządzania jakością OT Port Świnoujście – Proces nadzoru nad infrastrukturą, pkt IV Karta 

Gotowości Nabrzeża. 
29 Rozdział III – Technologia pracy, pkt 3. 



  RAPORT KOŃCOWY 63/17 

23 

 

zakończeniu pracy30. Jednocześnie zawarto w niej zapis zabraniający  jazdy suwnicami 

mostowymi z opuszczoną wysięgnicą za wyjątkiem przejazdów nad ładownią31. 

Ramię dźwigu 40 tonowego, który uległ uszkodzeniu powinno być podniesione po 

zakończeniu pracy nad pokładem, a przed wyjazdem poza obręb statku. 

Jednocześnie Komisja stwierdziła, że brak jest w OT Świnoujście obsługującego statki 

procedur kontrolnych określających obowiązki i odpowiedzialność osób funkcyjnych za 

bezpieczeństwo przy każdorazowej operacji cumowania i odcumowania statku. 

Instrukcja eksploatacji nabrzeża Hutników oraz instrukcja BHP dla obsługujących dźwigi 

i suwnice są nieaktualne pod względem opisu wyposażenia oraz nie są podpisane przez 

obecny zarząd terminalu. 

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. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

Zaleca przeprowadzenie audytu wszystkich jednostek organizacyjnych posiadających 

upoważnienie do prowadzenia szkolenia pilotów. Celem audytu powinno wyeliminowanie 

niezgodności wynikających z niespełniania wymagań obowiązujących przepisów, a także 

wdrożenie monitoringu procesu szkoleniowego. 

7.2. Armator statku „Selfoss” 

Zaleca armatorowi statku „Selfoss” dokonanie weryfikacji i uaktualnienia rozdziału „Żegluga 

z pilotem” w Księdze zarządzania bezpieczeństwem tak aby odpowiadał aktualnym 

przepisom międzynarodowym oraz aktualnej interpretacji wynikającej z programu 

„Dowodzenia wachtą nawigacyjną” (BRM). 

Jednocześnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca rozważenie 

skierowania na ten kurs kapitanów oraz oficerów nawigatorów zatrudnionych na statkach 

eksploatowanych przez armatora. 

                                                 
30 Instrukcje dla obsługujących żurawie i suwnice w portach, Szczecin 1995 r. – Rozdz. V, ust. D, pkt 1. 
31 j. w. – Rozdz. V, ust. C, pkt 3. 



  RAPORT KOŃCOWY 63/17 

24 

 

7.3. OT Port Świnoujście  

Zaleca sporządzenie aktualnej instrukcji eksploatacji nabrzeża Hutników 

uwzględniających aktualne wyposażenie, a w związku z tym nowej instrukcji BHP dla 

obsługujących dźwigi i suwnice. Należy uwzględnić procedury kontrolne określające 

obowiązki i odpowiedzialność osób funkcyjnych za bezpieczne przeprowadzenie operacji 

cumowania i odcumowania. 
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11. Skład zespołu badającego wypadek 

 

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili: 

kierujący zespołem:   Marek Szymankiewicz – sekretarz Komisji  

członek zespołu: Zbigniew Łosiewicz – członek Komisji  

  


