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Badanie poważnego wypadku morskiego statku STENA SPIRIT prowadzone 

było na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania 

Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz.1268, z 2015 r. poz.1320, z 2017 r. poz.60 

i 1215) oraz uzgodnionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 

norm, standardów i zalecanych metod postępowania, wiążących Rzeczpospolitą 

Polską. 

 

 Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub 

incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla 

zapobiegania wypadkom i incydentom morskim w przyszłości oraz poprawy stanu 

bezpieczeństwa morskiego. 

 

 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 44 03 290, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 
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1. Fakty 

 

 W dniu 31 sierpnia 2016 r. prom samochodowo - pasażerski „Stena Spirit” odbywał 

regularną podróż morską z portu Karlskrona w Szwecji do portu w Gdyni.  

 Kilka minut przed dojściem do pławy „GD” na mostku aktywował się alarm pożarowy na 

skutek zadymienia wykrytego na pokładzie samochodowym nr 3 w części rufowej statku. Na 

miejsce zdarzenia wysłany został marynarz wachtowy, który po dotarciu na miejsce ustalił, że 

zadymienie pochodzi od ciężarówki chłodni stojącej przy lewej rampie.  

O godz. 06:47, po minięciu pławy „GD”, na mostek przyszedł kapitan. Starszy oficer 

poinformował o aktywowaniu się czujki pożarowej. Do sprawdzenia ciężarówki chłodni 

wysłano dodatkowo elektryka i oficera bezpieczeństwa. Przekazali oni na mostek informację, 

że dym pochodzi z pasków klinowych napędu agregatu chłodni ciężarówki oraz że chłodnia 

została odłączona od statkowego zasilania elektrycznego i nie ma zagrożenia pożarowego. 

Dla przewietrzenia i usunięcia dymu z ładowni załączono wentylację. 

Po kilku minutach marynarz, który pozostał na pokładzie samochodowym przy 

ciężarówce, zauważył ogień na dachu pojazdu w okolicy agregatu chłodniczego. Próbował 

gasić pożar gaśnicą proszkową, ale nieskutecznie. Z powodu dużego zadymienia opuścił 

miejsce zdarzenia i przez telefon poinformował mostek, że ciężarówka chłodnia zapaliła się. 

Załoga promu przystąpiła do działań gaśniczych. Do zdławienia pożaru użyto systemu 

zraszaczy wodnych, służącego do ochrony przeciwpożarowej pokładów samochodowych.     

O pożarze na promie powiadomiono straż pożarną i Kapitanat Portu Gdynia.  

Ze względu na bardzo duże zadymienie na pokładach i klatkach schodowych oraz          

w miejscach zbiórek wewnątrz statku pasażerowie promu zostali ewakuowani na pokłady 

zewnętrzne nr 10, 11 i 12 w części dziobowej statku.  

O godz. 07:35 pożar został stłumiony. Statek, bez działających wind cumowniczych        

z powodu uszkodzeń spowodowanych pożarem, zacumował do nabrzeża. Na pokład weszli 

strażacy i udali się na miejsce zdarzenia.  

O godz. 07:57 zezwolono pasażerom na opuszczenie statku. Po 20 minutach otworzono 

furty rufowe statku, co pozwoliło na wejście strażaków oczekujących na nabrzeżu                   

i przeprowadzenie akcji dogaszania samochodu chłodni. O godz. 08:20 ostatni pasażerowie 

zeszli z promu na nabrzeże, a po dwudziestu minutach zakończono akcję gaśniczą. 

Tego samego dnia wieczorem statek „Stena Spirit” opuścił nabrzeże Helskie II i udał się 

do stoczni remontowej w Gdańsku w celu przeprowadzenia przeglądu i napraw po pożarze. 
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2. Informacje ogólne 

 

2.1. Dane statku  

 

Nazwa:     Stena Spirit 

Bandera:     Bahamy 

Właściciel:     Stena Bermuda Line Ltd, Hamilton (Bermudy) 

Armator:     Stena Line Scandinavia AB, Göteborg (Szwecja)  

Instytucja klasyfikacyjna:    Lloyd’s Register 

Typ statku:       prom samochodowo - pasażerski 

Sygnał rozpoznawczy:   C6ZK8  

Nr identyfikacyjny IMO   7907661 

Pojemność brutto (GT):   39193 

Rok budowy:      1988 

Moc maszyn:     29419 kW (4 × Sulzer - 16ZV40/48) 

Szerokość:      30,82 m 

Długość całkowita:    175,41 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub: stal  

Minimalna obsada załogowa:   53 osoby 

Typ rejestratora VDR:   Consilium 

 

 

Zdjęcie nr 1. Prom samochodowo – pasażerski „Stena Sprit” 
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2.2. Informacje o podróży statku  

 

Porty zawinięcia w czasie podróży:  Karlskrona (Szwecja) 

Port przeznaczenia:    Gdynia 

Rodzaj żeglugi:    żegluga międzynarodowa 

Informacja o pasażerach i ładunku:  551 pasażerów, 91 samochodów (ciężarowych     

i osobowych) 

Informacje o załodze:    95 osób narodowości polskiej, 1 Ukrainiec 

 

2.3. Informacje o wypadku 

 

Rodzaj: poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia: 31.08.2016 godz. 06:39 LT (04:39 UTC) 

Pozycja geograficzna w czasie 

zdarzenia: 

φ = 54° 32,285’ N; λ = 018° 42,917’ E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia: Zatoka Gdańska – port Gdynia, nabrzeże  

Helskie II 

Charakter akwenu: morskie wody wewnętrzne 

Pogoda w trakcie zdarzenia: wiatr W 5° B, stan morza 3, widzialność b. dobra, 

temp. powietrza 16° C, temp. wody 17° C 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie 

zdarzenia: 

prom w drodze do portu z pasażerami                    

i  samochodami, manewry wejściowe do portu 

Miejsce zajścia zdarzenia na statku: pokład samochodowy nr 3, pomieszczenie ładun- 

kowe ro-ro przed furtą rufową LB (rysunek nr 1) 

 

 

Rysunek 1. Strefa bezpośrednio objęta pożarem na statku (widok na lewą burtę) 
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Udział czynnika ludzkiego: załoga statku i pasażerowie; nikt nie został 

poszkodowany 

Skutki zdarzenia dla ładunku: zniszczony, spalony agregat chłodniczy wraz 

częścią ładunkową chłodni i ładunkiem mrożonej 

ryby, spalona kabina ciężarówki; spalona 

plandeka naczepy samochodu ciężarowego 

stojącego obok 

Skutki zdarzenia dla statku: uszkodzone, (pęknięte i zdeformowane) 2 lub 3 

odcinki rurociągu hydraulicznego znajdującego 

się nad palącym się samochodem, uszkodzone 

rurociągi systemu zraszaczy wodnych, systemu 

wody słodkiej, przewody wentylacji, spalone 

i uszkodzone przewody instalacji elektrycznych, 

spalone lampy oświetlenia, przegrzane rurociągi 

systemów hydraulicznych otwierania furt 

rufowych, uszkodzone czujki i kable systemu 

wykrywania dymu, uszkodzone kamery 

monitoringu CCTV, zdeformowana blacha 

podłogi pokładu samochodowego nr 5 

Wpływ skutków wypadku na 

środowisko naturalne 

nie wystąpiło zanieczyszczenie środowiska 

morskiego 

   

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

W akcji gaszenia pożaru uczestniczyła Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A. oraz oddziały Państwowej Straży Pożarnej. Na nabrzeże Helskie II przybyły       

3 pojazdy gaśnicze ciężkie, 1 pojazd gaśniczy średni oraz 1 pojazd specjalny. Dodatkowo, 

przybył ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz 6 samochodów Policji.  

 Pierwszy samochód strażacki przybył na nabrzeże o godz. 07:27, po 9 minutach od 

otrzymania zgłoszenia. Po zacumowaniu promu do nabrzeża dwa zastępy strażaków              

w aparatach oddechowych weszły wejściem pasażerskim na statek i w asyście członków 

załogi zeszły na pokłady samochodowe nr 5 i nr 3, na których prowadzona była przez załogę 

akcja gaszenia pożaru. Na miejscu strażacy stwierdzili, że pożar na statku został już stłumiony 
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przez statkową instalację zraszaczową. Ich rola ograniczyła się do przeszukania pokładów 

samochodowych w związku ze zgłoszonym brakiem dwóch kierowców.  

Po otworzeniu przez załogę ramp rufowych statku, strażacy prowadzili dogaszanie 

pożaru samochodu ciężarówki aby upewnić się, że nie ma pozostałości tlących się materiałów 

we wnętrzu samochodu i aby zabezpieczyć miejsce pożaru przed ponownym zapłonem. 

 

  

  

Zdjęcie nr 2. Dogaszanie pożaru samochodu chłodni na statku „Stena Spirit” 

 

 

3. Opis okoliczności wypadku 

 

W dniu 31 sierpnia 2016 r. w godzinach porannych statek „Stena Spirit” zbliżał się 

zgodnie z rozkładem rejsów do portu w Gdyni. Na mostku obecni byli oficer i marynarz 

wachtowy (sternik manewrowy) oraz starszy oficer.  

O godz. 06:38:54 załączyła się sygnalizacja alarmowa w centralce sygnalizacji pożarowej 

na mostku, na skutek aktywowania się czujki wykrywczej dymu w strefie 110 zlokalizowanej 

na pokładzie samochodowym nr 3 w części rufowej statku.  
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Oficer wachtowy przekazał przez radio (UKF) wiadomość marynarzowi, który budził 

załogę przed manewrami, aby udał się na pokład samochodowy nr 3 i w części rufowej 

sprawdził jaka jest sytuacja. 

 
 

 

Zdjęcie nr 3. Alarm pożarowy zarejestrowany przez urządzenie VDR 

 

O godz. 06:41:00 mechanik wachtowy z CMK telefonicznie poinformował mostek           

o aktywowaniu się alarmu czujki pożarowej na pokładzie samochodowym. W odpowiedzi 

oficer wachtowy poinformował go, że do sprawdzenia pokładu samochodowego nr 3 na rufie 

został już wysłany marynarz wachtowy. 

O godz. 06:43:10 marynarz wachtowy poinformował telefonicznie mostek, że 

zlokalizował dym unoszący się nad i wokół ciężarówki chłodni, stojącej przed furtą (rampą) 

rufową, z lewej burty przy centralnej grodzi (rysunek nr 2 i zdjęcie nr 4). 

 

 

Rysunek 2. Ustawienie samochodu chłodni na pokładzie samochodowym nr 3 
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Na polecenie oficera wachtowego marynarz odłączył w skrzynce rozdzielczej, 

znajdującej się na ścianie zejściówki do maszyny sterowej, zasilanie elektryczne agregatu 

chłodni ciężarówki od statkowej instalacji elektrycznej. 

 

 

Zdjęcie nr 4. Marynarz wachtowy przy zadymionej ciężarówce chłodni 

 

Oficer wachtowy telefonicznie przekazał wiadomość elektrykowi statkowemu, aby ten 

zszedł na pokład samochodowy i sprawdził przyczynę zadymienia pochodzącego                    

z ciężarówki chłodni. 

Po minięciu pławy „GD” o godz. 06:47:34 na mostek przyszedł kapitan. Starszy oficer    

i oficer wachtowy zdali relację kapitanowi odnośnie aktywowania się czujki pożarowej           

i zadymienia na pokładzie samochodowym nr 3.  

Kapitan wydał polecenie ponownej, dokładnej kontroli miejsca skąd pochodzi dym          

i sprawdzenia czy nie tli się gdzieś ogień. Na pokład samochodowy skierował dodatkowo 

oficera bezpieczeństwa statku, który w tym czasie był też już na mostku. 

O godz. 06:48:09 oficerowi wachtowemu udało się odizolować strefę pożarową 110 

w centralce pożarowej na mostku i w ten sposób dezaktywować alarm pożarowy (zdjęcie 

nr 5).  
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Zdjęcie nr 5. Dezaktywowany alarm pożarowy, zarejestrowany przez VDR 

 

Następnie marynarz wachtowy na pokładzie samochodowym, wspólnie z oficerem 

wachtowym na mostku, próbowali włączyć wentylację w ładowni, aby usunąć zalegający tam 

dym. Kapitan wstrzymał te działania i nakazał czekać na wyniki inspekcji pomieszczenia, 

którą polecił przeprowadzić oficerowi bezpieczeństwa statku.  

O godz. 06:50 na pokładzie nr 3 przy ciężarówce chłodni pojawił się oficer elektryk, a po 

chwili przybył także oficer bezpieczeństwa. Obaj członkowie załogi nie stwierdzili pożaru,    

a jedynie zadymienie. Po kilku minutach na mostek przekazali informację, że źródłem dymu 

był agregat chłodni, a dokładnie paski klinowe napędu oraz że czuć jest zapach spalonej gumy 

i nie ma zagrożenia pożarowego na pokładzie samochodowym.  

W czasie gdy członkowie załogi promu sprawdzali pokład w rejonie ciężarówki chłodni, 

na ekranie monitoringu z kamery nr 07 przy coraz większym zadymieniu można było dojrzeć 

płomienie ognia odbijające się od sufitu z prawej strony ciężarówki (zdjęcie nr 6).  
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Zdjęcie nr 6. Płomienie ognia zarejestrowane na ekranie monitoringu 
 

Około godz. 06:54 na pokładzie samochodowym nr 3 załączono wentylatory w celu 

przewietrzenia  pomieszczenia  z zalegającego dymu.  

O godzinie 07:00:41, gdy statek wchodził w główki portu Gdynia (zdjęcie nr 48), 

marynarz wachtowy dostrzegł płomienie ognia na dachu ciężarówki (zdjęcie nr 7). Próbował 
 

 

Zdjęcie nr 7. Marynarz wachtowy zauważa płomienie ognia na dachu ciężarówki 
 

wywołać mostek na kanale roboczym UKF, ale bezskutecznie. Po kilkunastu sekundach VDR 

zarejestrował wejście alarmu pożarowego, który zatrzymał wentylację na statku. 

Oficer bezpieczeństwa 

Marynarz 
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Zdjęcie nr 8. Kolejna aktywacja alarmu pożarowego zarejestrowana przez VDR 
 

W tym czasie oficer wachtowy wspólnie ze starszym oficerem próbowali ponownie          

z mostku załączyć wentylację pokładu nr 3. Ponadto oficer wachtowy próbował przez prawie 

2 minuty przez radio skontaktować się z marynarzem wachtowym będącym w ładowni, ale 

bez skutku. Pożar rozwinął się znacznie i objął całą szerokość dachu ciężarówki (zdjęcie nr 9). 

 

 

Zdjęcie nr 9. Płomienie ognia na dachu ciężarówki chłodni 
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  Marynarz wachtowy nie mogąc skontaktować się przez radio (UKF) z mostkiem 

rozpoczął gaszenie ognia przy użyciu przenośnego agregatu proszkowego 50 kg. Próbował 

gasić pożar podchodząc z lewej strony, od tyłu ciężarówki, jednak strumienie proszku nie 

sięgały miejsca objętego płomieniami.  

 

 

Zdjęcie nr 10. Marynarz wachtowy próbuje zdławić pożar przy użyciu agregatu 

proszkowego 

 

O godz. 07:03:15 oficer wachtowy na mostku zauważył duże zadymienie na monitorze   

z podglądu z kamer monitoringu i zasugerował aby wyłączyć wentylację. 

Ze względu na duże zadymienie marynarz wachtowy zmuszony był opuścić pokład 

samochodowy i o godz. 07:03:44 poinformował przez radio (UKF) mostek, że chłodnia się 

zapaliła. Wcześniej zdążył uruchomić dwa ręczne przyciski alarmu pożarowego.  

O godz. 07:04:00 kapitan polecił oficerowi wachtowemu natychmiastowe wysłanie ludzi 

na pokład samochodowy i rozpoczęcie gaszenia pożaru, a następnie obsadzenie stacji 

zraszaczowej na rufie. Wyłączono wentylację i zasilanie 230V na rufie.  

O godz. 07:05 statek minął nabrzeże pilotowe. O godz. 07:08 za pomocą rozgłośni 

statkowej ogłoszono alarm pożarowy dla załogi promu. Kapitan wydał polecenie 

uruchomienia systemu zraszaczy w sekcjach 1 i 13. Uruchomiono także pompę pożarową.  

Około godz. 07:10 na pokład samochodowy nr 5 w części rufowej z lewej burty zaczął 

przedostawać się gęsty dym, w miejscu gdzie znajdują się wloty wentylacji (zdjęcie nr 11). 
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Zdjęcie nr 11. Dym na pokładzie samochodowym nr 5 zarejestrowany przez kamerę nr 16 
 

Około godz. 07:12 mechanik wachtowy uruchomił system zraszania wodnego, otwierając 

ręcznie zawory sekcji nr 1 i 13 w stacji zaworów zraszania wodnego (drencher station). Po 

chwili dołączył do niego drugi mechanik. Ze względu na duże zadymienie na klatkach 

schodowych wewnątrz statku musiał użyć aparatu oddechowego, aby dostać się do 

pomieszczenia stacji. Dodatkowo, rozpoczęto chłodzenie pokładu nr 5 znajdującego się nad 

palącą się ciężarówką, podając 2 prądy gaśnicze wody z instalacji wodno-hydrantowej. 

W związku z zauważeniem przez załogę osób schodzących na pokłady samochodowe     

o  godz. 07:14 podano komunikat zabraniający pasażerom schodzenia na te pokłady. 

Około godz. 07:16 dym z pokładu samochodowego nr 3 dotarł w okolice recepcji na 

pokładzie nr 7. O godz. 07:16:50 wszedł samoczynnie alarm ogólny (general alarm) na 

statku. Kapitan zarządził zbiórkę pasażerów na miejscach zbiórek w części dziobowej statku. 

O pożarze powiadomiono straż pożarną i Kapitanat Portu Gdynia. Na miejsce 

cumowania statku zostały wysłane samochody Portowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży 

Pożarnej, zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz samochody Policji. 

O godz. 07:19 kapitan statku zarządził uruchomienie dodatkowych sekcji nr 2 i 3 

instalacji zraszającej wodnej na pokładzie nr 3, a po kilku minutach także sekcji nr 14 i 15 na 

pokładzie nr 5, sąsiadujących od strony dziobu ze strefą objętą pożarem, aby nie dopuścić do 

rozprzestrzenienia się pożaru na inne samochody.  



  RAPORT KOŃCOWY WIM 60/16 

 

   15 

Ponieważ dym z pomieszczeń ro-ro przedostawał się w coraz większej ilości do 

pomieszczeń pasażerskich (w tym w miejsca zbiórek) stwarzając zagrożenie dla pasażerów, 

kapitan o godz. 07:27 polecił ewakuację pasażerów z wnętrza statku na pokład zewnętrzny nr 

10, a po kilku minutach wyjście na pokłady zewnętrzne nr 11 i 12. Otwarto porty pasażerskie 

z obu burt w celu przewietrzenia i oddymienia pomieszczenia na pokładzie przy recepcji.  

Statek zaczął podchodzić rufą do miejsca cumowania. O godz. 07:31 kapitan otrzymał 

informację, że na rufie nie działają windy cumownicze i nie można otworzyć ramp. Oficer 

bezpieczeństwa ponownie podał komunikat zakazujący pasażerom schodzenie na pokłady 

samochodowe promu, ze względu na panujące tam zadymienie. 

Około godz. 07:35 pożar na statku został opanowany. Statek stanął lewą burtą przy 

nabrzeżu. Kapitan utrzymywał statek przy nabrzeżu przy pomocy silników. Przez portę 

pasażerską weszły dwa zastępy strażaków portowej straży pożarnej. Strażacy w aparatach 

oddechowych zostali doprowadzeni przez załogę na pokład samochodowy nr 5, a następnie 

zeszli na pokład nr 3. W warunkach dużego zadymienia i lejącej się z góry (z instalacji 

zraszającej) wody, strażacy przeszukali pokład samochodowy nr 3 na okoliczność obecności 

ludzi na tym pokładzie. Nikogo nie znaleziono. 

O godz. 07:50 kapitan powiadomił armatora o pożarze na statku. Po dwóch minutach 

uruchomione zostały windy cumownicze na rufie. Wyłączono wodną instalację zraszającą na 

pokładzie nr 5 i po kilku minutach rozpoczęto wyładunek samochodów z tego pokładu.         

O godz. 07:58 rozpoczęto ewakuację pasażerów ze statku.  

O godz. 08:18 załodze udało się otworzyć furty rufowe z lewej i prawej burty. Strażacy 

przy pomocy linii gaśniczej wodno-pianowej rozwiniętej z samochodu strażackiego dogasili 

pożar w kabinie samochodu ciężarowego chłodni, gdzie tlił się ogień i pojawiały się ogniska 

płomieni z izolacji i materiałów palnych kabiny kierowcy. Aby dostać się do kabiny kierowcy 

strażacy musieli wybić przednią i boczną szybę samochodu. 

O godz. 08:20 zakończono ewakuację pasażerów. Po 10 minutach rozpoczęto wyładunek 

samochodów z pokładu nr 3 prawą rampą rufową. W tym czasie nastąpił ponowny rozwój 

pożaru w kabinie samochodu na skutek dostępu powietrza. Straż pożarna kontynuowała 

gaszenie przez podanie piany do wnętrza kabiny kierowcy (zdjęcie nr 2).  

Następnie ciężarówka z zablokowanymi hamulcami została wyciągnięta z ładowni przy 

użyciu dwóch ciągników siodłowych na nabrzeże, gdzie ostatecznie dogaszono pożar.  
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O godz. 08:40 akcja gaśnicza została zakończona. Po dwóch godzinach zakończono 

wyładunek samochodów ze statku.  

Po zakończeniu akcji gaśniczej na statek przybył przedstawiciel klasyfikatora                   

i przeprowadził przegląd poawaryjny dla określenia stanu statku po pożarze. Inspektor 

Lloyd’s Register stwierdził, że uszkodzenia nie wymagają zawieszenia klasy, a statek może 

być dopuszczony do dalszej eksploatacji po wykonaniu wszystkich wymaganych napraw        

i testów pod nadzorem inspektorów klasyfikatora. 

 

 

Zdjęcie nr 12. Statek „Stena Spirit” po wyciągnięciu ciężarówki chłodni na nabrzeże i 

zakończeniu akcji gaśniczej 

 

3.1. Skutki pożaru dla ładunku 

 

Na skutek pożaru uszkodzeniu uległy dwa samochody ciężarowe stojące na pokładzie 

samochodowym nr 3 na rufie przy lewej rampie statku „Stena Spirit”: polski samochód 

ciężarowy chłodnia marki SCANIA oraz rumuński samochód ciężarowy marki DAF.  

Spalony został dach i górna część tylnej ściany komory chłodniczej ciężarówki chłodni. 

Komora chłodni była pokryta izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej oraz laminatu 

(zdjęcie nr 13). Przyczepa samochodu chłodni, również chłodnia, z niezależnym od 

samochodu agregatem chłodniczym, nie doznała praktycznie żadnych uszkodzeń od pożaru.  
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Zdjęcie nr 13. Spalony dach samochodu ze zniszczonym agregatem chłodniczym 
 

 Zniszczone zostało zamocowanie agregatu chłodniczego znajdującego się na dachu 

samochodu. Spalony agregat opadł na ładunek
1
 do wnętrza samochodu (zdjęcie nr 14). 

 

  

Zdjęcie nr 14. Spalony agregat chłodniczy na 

podłodze naczepy ciężarówki 

Zdjęcie nr 15. Spalona kabina kierowcy 

ciężarówki chłodni 

 

                                                 
1
 W samochodzie chłodni znajdowały się mrożone ryby w kartonach umieszczonych na drewnianych paletach. 

W chłodni była utrzymywana temperatura około – 22
o
 C. 

2
 Pokład samochodowy nr 3, gdzie doszło do pożaru, wyposażony był w czujki dymowe, natomiast pokład nr 5 

wyposażony był zarówno w czujki dymowe jak i czujki ciepła. 



  RAPORT KOŃCOWY WIM 60/16 

 

   18 

Spaleniu uległo wnętrze kabiny kierowcy. Pożar przedostał się do kabiny przez szyber-

dach zniszczony przez kapiący z sufitu ładowni materiał palny. Spaliła się izolacja sufitu        

i ścian. W kabinie kierowcy znajdowały się dwa rzędy siedzeń (zdjęcie nr 15). W drugim 

rzędzie znajdowało się podwieszane łóżko z materacem. Na siedzeniu w drugim rzędzie 

znajdował się komputer (laptop) kierowcy, z podłączoną ładowarką oraz czajnik elektryczny. 

Komputer i urządzenia zasilające zostały kompletnie zniszczone (zdjęcia nr 35 i 36).            

W kabinie, z przodu od strony kierowcy znajdował się rejestrator temperatury w chłodni, 

który również uległ zniszczeniu. 

 Uszkodzenia drugiego samochodu ciężarowego, stojącego obok ciężarówki, na której 

wybuchł pożar, ograniczyły się do wypalonej plandeki pokrywającej ściany i dach naczepy 

oraz nadpalonej ściany przedniej (zdjęcie nr 16). Ładunek przewożony przez ten samochód – 

pręty i płyty stalowe – nie ucierpiał w pożarze. 

 

  

  

Zdjęcie nr 16. Spalona plandeka naczepy samochodu ciężarowego stojącego obok ciężarówki 

chłodni oraz jej ładunek 
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3.2. Skutki pożaru dla statku 

 

Pożar spowodował uszkodzenia w pomieszczeniu samochodowym na pokładzie nr 3 i na 

pokładzie nr 5. Pod pokładem nr 5, stanowiącym sufit pomieszczenia na pokładzie nr 3, 

oprócz rozległego okopcenia i złuszczenia farby pokładu w części rufowej z lewej burty nad 

miejscem, w którym znajdował się samochód chłodnia, opalone i uszkodzone zostały kable 

elektryczne, przewody wentylacyjne oraz rurociągi systemów hydrauliki (zdjęcie nr 17). 

 

  

Zdjęcie nr 17. Sufit pokładu samochodowego 

nr 3; zniszczone przez pożar instalacje statku 

Zdjęcie nr 18. Pokład samochodowy nr 5; 

plamy opalonej farby i zdeformowanej 

blachy pokładu 
 

Na pokładzie nr 5 widoczne były dwie plamy opalonej farby w odległości około 2 metrów 

od siebie, wskazujące na miejsca źródła ognia i wysokiej temperatury, która doprowadziła do 

deformacji pokładu (zdjęcie nr 18). 

Zakres uszkodzeń statku obejmował zarówno systemy rurociągów jak i instalacje 

elektryczne, w tym: sterowanie dziobowej i rufowej rampy pomieszczenia ro-ro, system 

elektryczny wciągarek cumowniczych z lewej i prawej burty, lampy i kable instalacji 

oświetlenia statku na rufie, głośniki i kable instalacji rozgłośni statku na rufie, czujki i kable 

systemu wykrywania dymu w pomieszczeniu ro-ro na rufie, wskaźniki pracy wentylacji        

w siłowni i na pokładzie samochodowych w CMK, winda nr 10 zaopatrzenia hotelowego, 

monitoring w CMK, winda osobowa w części dziobowej, system hydrauliczny rampy rufowej 

pomieszczenia ro-ro, rufowy system hydrauliczny wciągarek cumowniczych, rurociągi 

systemu zraszaczowego, system pneumatyczny na rufie, rurociągi systemu wody słodkiej oraz 

przewody wentylacyjne pomieszczenia ro-ro na rufie. 

Statek po pożarze został wycofany z eksploatacji i skierowany do naprawy do stoczni 

remontowej. Naprawy, wymiana oraz przeglądy i próby uszkodzonych systemów i instalacji 

statku zajęły około 10 dni.  
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku  

z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz. 
 

 Pomieszczenia ładunkowe do przewozu pojazdów samochodowych na statku „Stena 

Spirit”, zwane też pomieszczeniami ładunkowymi ro-ro lub ładowniami ro-ro (w Konwencji 

SOLAS zdefiniowanymi jako pomieszczenia kategorii specjalnej), obejmują dwa poziomy: 

pokład dolny nr 3 i pokład górny nr 5. Pomieszczenia na obu pokładach są rozdzielone          

w płaszczyźnie symetrii pomieszczeniami służbowymi, w których znajdują się klatki 

schodowe, windy i magazynki.  

 Od strony rufy na dolnym pokładzie znajdują się dwie rampy otwierane hydraulicznie do 

wjazdu i wyjazdu samochodów. Wjazd na górny pokład samochodowy odbywa się przez 

górną rampę z platformy znajdującej się na nabrzeżu (zdjęcie nr 19). 
 

 

Zdjęcie nr 19. Widok na wjazdy na pokłady samochodowe promu „Stena Spirit” 
 

 Pomieszczenia ładunkowe do przewozu pojazdów tworzą główną strefę poziomą, 

rozciągająca się na całej długości statku, która powinna być oddzielona od pozostałych 

pomieszczeń przegrodami poziomymi i pionowymi o odporności ogniowej co najmniej klasy 

A-0, co oznacza że przegrody powinny być ognio i dymoszczelne i móc zabezpieczyć 
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przejście dymu i płomieni przez okres 1 godziny – co potwierdzone ma być standardowym 

testem pożarowym.  

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń ładunkowych statku „Stena Spirit” 

stanowi instalacja zraszająca wodna (drencher system), podzielona na sekcje, uruchamiana 

ręcznie z pomieszczenia zaworów sekcyjnych oraz stała instalacja wykrywania  i sygnalizacji 

pożaru z czujkami dymowymi i cieplnymi
2
, ręcznymi przyciskami pożarowymi  i centralką 

sygnalizacji pożarowej na mostku. Na pokładach samochodowych rozmieszczone są zawory 

hydrantowe z wężami pożarniczymi, gaśnice przenośne i agregaty gaśnicze. 

 Zamknięcia wlotów i wylotów powietrza wentylacji pomieszczeń ładunkowych ro-ro 

znajdują się na pokładzie otwartym. Zdalne wyłączanie wentylatorów pomieszczeń ro-ro 

znajduje się zgodnie z planem przeciwpożarowym na mostku, w siłowni i w stacji nr 2 na 

pokładzie nr 6 i dodatkowo jeszcze na pokładzie nr 3 w okolicy prawej rampy rufowej. 

 Wyposażenie strażackie, składające się z 16 kompletów ubrań ochronnych i aparatów 

oddechowych znajduje się w pięciu stacjach pożarowych, rozmieszczonych w różnych 

głównych strefach pionowych statku.   

 W dniu wypadku statek posiadał ważną klasę oraz certyfikat bezpieczeństwa statku 

pasażerskiego (załącznik nr 1). Stałe instalacje gaśnicze statku oraz sprzęt pożarniczy, taki 

jak: gaśnice i agregaty gaśnicze, aparaty oddechowe oraz ucieczkowe aparaty oddechowe 

(pełen wykaz podano w załączniku nr 2), posiadały ważne certyfikaty z przeglądu 

technicznego wykonanego przez zewnętrzne uznane przedsiębiorstwo serwisowe. 

 Instalacja zraszaczowa w pomieszczeniach ro-ro podlegała przeglądom okresowym 

wykonywanym przez załogę, potwierdzanym zapisami o dokonanym przeglądzie danej 

sekcji, zgodnie z programem PMS dostępnym w programie komputerowym na statku. 

Instalacje gaśnicze i sprzęt przeciwpożarowy znajdowały się w dobrym stanie 

technicznym, co potwierdzały pozytywne wyniki ostatnich okresowych przeglądów 

technicznych przeprowadzonych zgodnie z zasadami stosowanymi na statkach morskich.  

Przebieg wypadku został zarejestrowany przez system monitoringu statku
3
. Statek był 

wyposażony w 16 kamer rozmieszczonych w różnych miejscach na statku (zdjęcie nr 20). 

Pożar został zarejestrowany przez cztery kamery (oznaczone symbolem).     Pierwsza z kamer 

                                                 
2
 Pokład samochodowy nr 3, gdzie doszło do pożaru, wyposażony był w czujki dymowe, natomiast pokład nr 5 

wyposażony był zarówno w czujki dymowe jak i czujki ciepła. 
3
 Komisja otrzymała ze statku kluczowy dla badania wypadku fragment zapisu monitoringu wizyjnego, 

obejmujący okres od godz. 06:30 do godz. 07:10 w dniu 31 sierpnia 2016 r. 
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(nr 07),  która najwyraźniej zarejestrowała przebieg pożaru,  znajdowała się na pokładzie nr 3, 

na rufie, w diametralnej statku pod sufitem, obejmując widok samochodu ciężarowego chłodni  

 

Zdjęcie nr 20. Widok z wszystkich 16 kamer monitoringu wewnętrznego promu „Stena Spirit” 

w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 06:30 czasu statkowego 
 

od tyłu pod kątem. Druga z kamer (nr 13) znajdowała się na pokładzie nr 3 na rufie z prawej 

burty, pod sufitem przy prawej rampie rufowej. Trzecia kamera (nr 14) znajdowała się na 

pokładzie nr 3 na rufie z lewej burty, pod sufitem, skierowana z góry bezpośrednio na pokład 

przy lewej rampie rufowej, najbliżej miejsca pożaru. Czwarta kamera (nr 16) znajdowała się 

na pokładzie nr 5 na rufie i skierowana była na górną rampę rufową.  

Około godz. 06:34 kamera nr 07 monitoringu wizyjnego statku zarejestrowała obraz 

wydobywającego się  dymu, a  o  godz.  06:35:23 pierwszych płomieni ognia, nad ciężarówką  
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Zdjęcie nr 21. Płomienie z nad chłodni na dachu ciężarówki 
 

stojącą na pokładzie samochodowym nr 3 blisko lewej rampy rufowej statku, w jej przedniej 

części z prawej strony, wydobywających się prawdopodobnie z agregatu chłodniczego. 

Płomienie nad ciężarówką utrzymywały się przez dłuższy czas i o godz. 06:38:54, gdy 

włączyła się sygnalizacja wykrywcza dymu na mostku, ogień na ekranie z kamery nr 07 był 

już tak wyraźny, że nie mógł zostać niezauważony przez osobę, która obserwowałaby 

monitoring statku i nie powinien być zbagatelizowany. 
 

 

Zdjęcie nr 22. Płomienie ognia nad ciężarówką zarejestrowane przez kamerę nr 07 tuż po 

aktywowaniu się alarmu pożarowego 
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 Oficer wachtowy na mostku po zidentyfikowaniu miejsca powstawania dymu (sekcja 110, 

pokład nr 3 rufa) wysyłając marynarza wachtowego na miejsce zdarzenia nie skorzystał 

z  możliwości oceny sytuacji w tym miejscu za pośrednictwem kamer monitoringu.  

 Dym z nad ciężarówki zaczął się rozprzestrzeniać i po kilkudziesięciu sekundach od 

wejścia alarmu został zarejestrowany przez kamerę nr 14, skierowaną z góry na rampę rufową 

przed przedni rząd ustawionych tam ciężarówek (zdjęcie nr 23).  

 Coraz to większy dym i narastające płomienie były widoczne przez następnych kilka 

minut, po czym płomienie zanikły, a dym stał się nieco mniejszy. W tej fazie pożaru 

marynarz, który wszedł do pomieszczenia, z poziomu pokładu mógł nie zauważyć 

niewielkich płomieni na dachu samochodu. 
 

 

Zdjęcie nr 23. Obraz z kamery nr 14 na rampę, przy której stały trzy pierwsze ciężarówki 
 

 W chwili, gdy marynarz wachtowy dzwonił po raz pierwszy na mostek (o godz. 06:43)     

i meldował o wykrytym zadymieniu, wokół kamery nr 14 (zdjęcie nr 24) kłębił się gęsty dym, 

zasłaniając widok samej rampy i ciężarówki stojącej po prawej stronie (z lewej burty statku). 
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Zdjęcie nr 24. Kłęby dymu zarejestrowane przez kamerę nr 14 
 

 Po przyjściu kapitana na mostek o godz. 06:47 jeden z oficerów zameldował, że 

zadymienie na pokładzie samochodowym widać na monitorze. Gdyby w tym momencie 

oficerowie na mostku przyjrzeli się obrazom pochodzącym z innych kamer, nie tylko z kamery  

nr 07, która pokazywała ciężarówkę od tyłu i w pewnym oddaleniu (na którym zadymienie 

było stosunkowo niewielkie), to spostrzegliby kłębiący się dym z wirującymi fragmentami 

płatów farby, która odpadła od sufitu i innymi elementami unoszonymi przez gorący dym, 

rejestrowany przez kamerę nr 14 znajdującą się przy lewej rampie, a także pokazujący się już 

dym przed samochodami stojącymi na rufie przy prawej rampie, rejestrowany przez kamerę 

nr 13 z prawej burty (zdjęcie nr 25). 
 

 

Zdjęcie nr 25. Dym wchodzący przed samochody stojące przy rampie z prawej burty 
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 Przez ponad 15 minut, od czasu przyjścia kapitana na mostek do godz. 07:03:15 gdy oficer 

wachtowy podszedł do ekranu monitora i zauważył duże zadymienie oraz nie zauważył 

płomieni ognia widocznych w kamerze nr 07. Żadna z osób, ani na mostku ani w CMK, nie 

analizowała obrazów z pozostałych kamer monitoringu. 

 

  

Zdjęcie nr 26. Obrazy z monitoringu na ekranach na mostku (z lewej) i w CMK (z prawej) 
 

 Monitorowanie obrazu z kamery nr 07 nie było prawdopodobnie zbyt częste, gdyż od 

godz. 07:00 dach ciężarówki chłodni palił się już pełnym płomieniem (co widać wyraźnie na 

pokazanym wcześniej zdjęciu nr 9) i pożar nie został zauważony przez obsadę mostka.  

 Poza tym, o godz. 07:02:50, jeszcze przed otrzymaniem informacji od marynarza 

wachtowego z ładowni, że ciężarówka się pali, zginął na monitorach obraz z uszkodzonej 

przez pożar kamery nr 14 i ten fakt nie został również przez nikogo zauważony. 

 

4.1. Czynniki mechaniczne 

 

 Komisja ustaliła, że pożar na statku „Stena Spirit” rozpoczął się na dachu ciężarówki       

w miejscu agregatu chłodniczego
4
, po prawej stronie (patrząc od tyłu samochodu). Źródło 

ognia powstało podczas pracy agregatu chłodniczego na skutek uszkodzenia jednego lub 

kilku jego elementów. 

 Typowy samochodowy agregat chłodniczy składa się z silnika spalinowego, alternatora, 

sprężarki czynnika chłodniczego i silnika elektrycznego. Całość umieszczona na stalowej 

                                                 
4
 Samochód chłodnia, posiadał aktualne badania techniczne. Agregat chłodniczy został poddany przeglądowi 

technicznemu niespełna tydzień przed wypadkiem. Komisja zauważyła, że przegląd dotyczył jedynie silnika 

spalinowego napędu agregatu (obejmował wymianę filtrów i oleju) i nie dotyczył wymiany lub sprawdzenia 

napędu przekładni pasowej i jej elementów. 
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ramie znajduje się we wnęce dachu komory chłodniczej samochodu. Dla zapewnienia 

chłodzenia powietrzem podczas jazdy, od góry, oprócz kratki, agregat nie ma żadnej osłony.  
 

 

Zdjęcie nr 27. Typowy samochodowy agregat chłodniczy 

 Paliwo do silnika spalinowego podawane jest pompą paliwa umieszczoną bezpośrednio na 

baku samochodu, natomiast sam agregat nie jest wyposażony w zbiornik paliwa, ani w swojej 

konstrukcji nie posiada żadnych materiałów podtrzymujących palenie. W przypadku 

transportowania samochodu chłodni na promie i korzystania z zasilania z instalacji 

elektrycznej statku, agregat chłodniczy nie posiada żadnej sygnalizacji ostrzegającej o awarii. 

Załoga statku praktycznie nie ma możliwości sprawdzenia, czy agregat chłodniczy pracuje 

prawidłowo, ze względu na brak możliwości odczytu temperatury z rejestratora znajdującego 

się w szoferce, gdyż podczas transportu na pokładzie jest ona zamknięta
5
. 

 Agregat chłodniczy samochodu SCANIA (marki Carrier Supra 850 Nordic – jego główne 

podzespoły pokazano na zdjęciu nr 28) został w czasie pożaru znacznie zniszczony (zdjęcie  

nr 29), a po pożarze zabrany z wnętrza chłodni. 

 

                                                 
5
 Załoga promu podczas patroli w pomieszczeniu samochodowym przeprowadzanych zgodnie z procedurą 

SOM-0050 co 1,5 godz. nie zauważyła żadnych oznak dymienia, ani złej pracy agregatu. 
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Zdjęcie nr 28. Agregat chłodniczy Carrier Supra 850; poszczególne jego elementy oznaczono: 

1 – silnik spalinowy Diesla, 2 – sprężarka chłodnicza, 3 – silnik elektryczny, 4 – alternator 
 

  

Zdjęcie nr 29. Spalony agregat chłodniczy wraz z częścią ładunkową ciężarówki 

 

Przekazywanie napędu pomiędzy silnikiem elektrycznym, sprężarką chłodniczą, 

silnikiem  spalinowym  diesla i  alternatorem  realizowany był za  pomocą przekładni pasowej 

 wyposażonej w koła pasowe, 5 pasków klinowych oraz 2 napinacze pasków klinowych. 

 

 

Rysunek 3. Układ pasków klinowych przekładni pasowej napędu agregatu chłodniczego 

typu Carrier Supra 850  
 

1- Paski klinowe napędu „silnik 

spalinowy - sprężarka chłodnicza” 

(Engine to compressor V-belt) 

2- Pasek klinowy napędu „alternatora” 

(Alternator V-belt) 

3- Paski klinowe napędu „silnik 

elektryczny – sprężarka chłodnicza” 

(Standby motor to compressor V-belt) 
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Specjalistyczne badanie agregatu chłodniczego po pożarze wykazało
6
, że jeden 

z napinaczy pasków klinowych napędu sprężarki został całkowicie zablokowany (zdjęcie nr 

30). 

Zablokowanie koła pasowego napinacza pasków klinowych mogło spowodować tarcie 

generujące duże ilości ciepła, co doprowadziło do zapalenia się materiału gumowego pasków 

i powstania otwartego ognia, powodując zapalenie się części plastikowych agregatu. 

Doprowadziło to, do rozprzestrzenienia się pożaru na izolację chłodni i spowodowało 

uszkodzenie elementów instalacji statkowych zainstalowanych pod sufitem ładowni. Paski 

klinowe (gumowe) zostały całkowicie spalone, zachowała się jedynie mała, szczątkowa część 

zwęglonego paska klinowego (zdjęcie nr 31). 

 

  

Zdjęcie nr 30. Zablokowane koło pasowe 

napinacza pasków klinowych 

Zdjęcie nr 31. Zwęglona część paska 

klinowego  
 

Wadliwe działanie napędu przekładni pasowej agregatu chłodniczego wywołało 

przegrzanie i topienie się izolacji przewodów elektrycznych, doprowadzając do pojawienia się 

prądów zwarciowych, a następnie otwartego ognia. Poddane dokładnej analizie 

krystalograficznej odcinki przewodów z instalacji elektrycznych agregatu chłodniczego 

noszących ślady odziaływania ognia w postaci stopionej miedzi i zwęglonej izolacji 

wykazały
7
, że próbka wiązki przewodów elektrycznych w strukturze zgładu 

metalograficznego posiada strukturę materiału charakterystyczną dla stopienia powstałego    

w atmosferze o dużej zawartości tlenu, to znaczy takiej, jaka występuje przed pożarem.           

To wskazuje, że do pożaru mogło dojść na skutek pojawienia się prądów zwarciowych, na 

                                                 
6
 Damage assessement No.: 1818959284-200. Raport opracowany przez biegłego z DEKRA Automobil GmbH  

z Hamburga po przeprowadzeniu badania w dniu 14 listopada 2016 r. 
7
 Opinia nr E-met-26/16 Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 
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przykład w wyniku przeciążenia agregatu chłodniczego podczas jego pracy z wadliwie 

działającym napinaczem pasków klinowych. 

Całość agregatu chłodniczego wraz z osprzętem elektrycznym i szafką sterującą, 

umieszczona była w stalowej ramie montowanej we wnętrzu dachu komory chłodniczej 

samochodu z tyłu kabiny kierowcy. Komora ładunkowa chłodni pokryta była laminatem 

poliestrowo-szklanym z izolacją z pianki poliuretanowej oraz maty szklanej. Materiały te są 

trudno palne, jednak po uzyskaniu odpowiedniej temperatury palą się, wydzielając bardzo 

duże ilości ciepła i dymu. Ponadto agregat chłodniczy zawierał małe ilości oleju, które 

również mogły podsycać ogień.  

Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenieniu się pożaru na sufit pomieszczenia 

samochodowego statku była bliskość agregatu chłodniczego ciężarówki chłodni względem 

sufitu ładowni i podwieszonych do niego rurociągów i instalacji statkowych (około 40 cm). 

Płomienie ognia rozwijające się w rejonie agregatu chłodniczego ciężarówki po około 20 

minutach sięgnęły elementów instalacji znajdujących się pod sufitem ładowni statku. 

Bezpośrednio nad ciężarówką znajdowała się duża liczba stalowych rurociągów 

hydraulicznych łączonych na złączki śrubowe, w tym należących do systemów wciągarek 

cumowniczych i opuszczania ramp rufowych
8
. Na skutek drgań przenoszonych przez 

konstrukcje kadłuba na rurociągi oraz wysokiej temperatury mogło nastąpić rozszczelnienie 

jednego ze złączy rurociągu, a wyciekający olej po zetknięciu z gorącym elementem agregatu 

mógł się zapalić
9
. 

Analizując możliwe przyczyny rozgorzenia ognia w drugiej fazie pożaru, Komisja wzięła 

pod uwagę możliwość powstania mieszaniny wybuchowej gazów powstałej na skutek 

rosnącej temperatury, ale w opinii Komisji najbardziej prawdopodobne było zetknięcie oleju 

                                                 
8
 Rurociągi te według zapewnień załogi były nieczynne i nieużywane, a służyły w minionych latach eksploatacji 

statku do opuszczania i podnoszenia półpokładów samochodowych w ładowni samochodowej nr 3. Pomimo 

tego, że rurociągi nie były używane, we wnętrzu tych rur mógł znajdować się stary olej hydrauliczny, który nie 

został z nich usunięty. 
9
 Po odłączeniu zasilania elektrycznego agregatu, płomienie ognia od paska klinowego powinny zanikać,            

a temperatura obniżać się. Mając na uwadze fakt, że agregat chłodniczy oraz dach chłodni praktycznie nie 

zawierały materiałów podtrzymujących palenie, jest wysoce prawdopodobne że materiałem palnym 

podsycającym przez około 20 minut stosunkowo niewielki pożar w pierwszej fazie był kapiący olej                        

z rozszczelnionego rurociągu hydraulicznego. Rurociągi nie były zabezpieczone żadną osłoną przed 

ewentualnym wyciekiem oleju. W układach hydraulicznych statku znajdował się olej RANDO HDZ 32. Na 

podstawie karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego, punkt 9 (Właściwości fizykochemiczne), 

temperatura zapłonu tego oleju wynosi 196 °C, natomiast temperatura samozapłonu, na podstawie ogólnych 

informacji dla olejów hydraulicznych wynosi około 300 °C. 
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hydraulicznego z gorącymi elementami agregatu, gdy temperatura rozgrzanego oleju 

przekroczyła temperaturę jego samozapłonu
10

. 

O ile w pierwszej fazie pożar był stosunkowo niewielki i rozwijał się przez kilkanaście 

minut powoli (mógł łatwo zostać ugaszony), o tyle w drugiej nastąpił gwałtowny jego rozwój. 

Na obrazach z dwóch kamer monitoringu widać jakby eksplozję, wyraźne błyski i opadające 

iskry na podłogę pomieszczenia oraz płomienie sięgające sufitu pomieszczenia na całej 

szerokości dachu samochodu (zdjęcie nr 9). 

„Eksplozja” prawdopodobnie była spowodowana pęknięciem nieużywanego rurociągu 

z olejem hydraulicznym nad miejscem pożaru, a wyciekający pod ciśnieniem olej podsycał 

pożar, który objął całą szerokość dachu samochodu. Temperatura pożaru była na tyle wysoka, 

że doprowadziła do opalenia farby i deformacji stalowego pokładu w miejscu znajdującym się 

nad źródłem ognia (zdjęcie nr 18).  

W wyniku pożaru kable elektryczne podwieszone pod sufitem zostały spalone, a część 

rurociągów hydraulicznych uszkodzona (zdjęcia nr 32 i 33). 

Uszkodzone rurociągi uległy deformacji, zniszczone zostały elementy je mocujące, 

powstały obwodowe uszkodzenia co spowodowało ich rozszczelnienie. 
 

 

Zdjęcie nr 32. Uszkodzone rurociągi instalacji hydraulicznej 

                                                 
10

 Taki scenariusz powstania drugiej fazy pożaru jest wysoce prawdopodobny, gdyż podczas eksploatacji statku 

rurociągi hydrauliczne i ich złącza prawdopodobnie nigdy nie były poddawane próbie szczelności. Podczas 

przeglądów dla potwierdzenia lub odnowienia klasy statku takie próby nie są przez klasyfikatora wymagane. 
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W następstwie rozwoju pożaru prawdopodobnie doszło do pęknięcia kolejnych rur 

w nieczynnej starej instalacji z olejem hydraulicznym, który wyciekając podsycał pożar 

w innym miejscu na dachu samochodu, co potwierdza druga plama opalonej farby na 

podkładzie nr 5 (zdjęcie nr 18). 
 

 

Zdjęcie nr 33. Rurociąg hydrauliczny pęknięty i wygięty wskutek pożaru 
 

 Część rurociągów, w tym rurek nieczynnej instalacji hydraulicznej do obsługi 

nieużywanych półpokładów samochodowych,  została zdemontowana podczas remontu statku 

w stoczni po pożarze, co jest widoczne na zdjęciach zrobionych po remoncie (zdjęcie nr 34). 

 

  

Zdjęcie nr 34. Sufit pomieszczenia samochodowego nr 3 w miejscu pożaru po remoncie  
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 Bezpośrednio po ugaszeniu pożaru i wyciągnięciu samochodu chłodni z ładowni strażacy 

nie zauważyli wyciekającego oleju z rurociągów pod sufitem ani na dachu samochodu, ani na 

pokładzie, prawdopodobnie ze względu na to, że w całości on wyciekł i wypalił się,                

a z pokładu (jeżeli tam się dostał) mógł zostać zmyty przez wodę z działającej instalacji 

zraszaczowej i ze strumieni podawanych z węży pożarniczych. 

Po analizie skutków pożaru w kabinie ciężarówki Komisja odrzuciła możliwość, że 

przyczyną pożaru, były urządzenia elektryczne, które były w kabinie, tj. włączona ładowarka 

komputera lub czajnik elektryczny (zdjęcie nr 35 i 36). Zniszczenia w kabinie ciężarówki 

powstały według Komisji na skutek rozprzestrzenienia się pożaru z agregatu chłodni na tylną 

część kabiny kierowcy i od góry przez zniszczony szyber-dach.  
 

  

Zdjęcie nr 35. Włączona ładowarka urządzenia 

elektrycznego (świecąca dioda) 

Zdjęcie nr 36. Spalony komputer (laptop) 

 

Komisja wykluczyła także, że przyczyną pożaru było uszkodzenie lub zwarcie instalacji 

elektrycznej zasilania elektrycznego ze statku. Kable elektryczne do podłączania i zasilania 

agregatów chłodniczych samochodów chłodni rozmieszczone były wzdłuż statku pod sufitem 

ładowni, nawinięte na bębnach. Wtyczka i gniazdo po pożarze były nie uszkodzone,              

w dobrym stanie technicznym i nie mogły stwarzać zagrożenia pożarowego (zdjęcie nr 37). 
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Zdjęcie nr 37. Kable elektryczne z wtyczkami do podłączenia zasilania elektrycznego 

agregatu chłodniczego ze statku oraz gniazdo ciężarówki do podłączenia kabla 

 

 

 

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 
 

Komisja uznała, że decydujący wpływ na rozwój i przebieg pożaru na statku miały błędy 

popełnione przez załogę w pierwszej fazie pożaru agregatu chłodniczego. Błędne 

zakwalifikowanie zadymienia jedynie jako wynik awarii pasków klinowych przekładni 

pasowej spowodowało, że pożar rozwijał się swobodnie przez około 20 minut.  

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym informacji pochodzących           

z rejestratora VDR oraz zapisu monitoringu, Komisja uznała, że działania załogi związane     

z akcją gaśniczą nie były wystarczająco szybkie do zaistniałego zagrożenia pożarowego.  

Załoga nie obserwowała obrazu z kamer monitoringu, na którym przez 3 minuty było 

widać dym i ogień, i dowiedziała się o pożarze dopiero wtedy, gdy zadziałała instalacja 

wykrywcza dymu. Po włączeniu się na mostku sygnalizacji alarmowej dymu i zlokalizowaniu 

rejonu, w którym czujka zadziałała, załoga nie podjęła odpowiednich, profesjonalnych działań.  

Pomimo wysłania do pomieszczenia samochodowego w miejsce pożaru 3 członków 

załogi, którzy przebywali przy palącym się samochodzie przez około 15 minut, nie podjęli oni 

żadnych czynności dla oceny źródła pożaru i jego ugaszenia. Żaden z nich nie próbował 

ustalić źródła dymu unoszącego się nad dachem samochodu i ocenić zagrożenia, na przykład 

wchodząc na skrzynię stojącą blisko ciężarówki, z jej lewej strony (widoczną na zdjęciach). 

Powstały w pierwszym etapie stosunkowo niewielki pożar, rozwijający się przez 

kilkanaście minut i zidentyfikowany przez załogę jako dym pochodzący od pasków 
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klinowych agregatu ciężarówki, mógł łatwo zostać ugaszony, gdyby ocena stopnia zagrożenia 

została właściwie oceniona
11

.  

Gdy pożar wszedł po kilkunastu minutach w drugą fazę i zaczął się gwałtownie rozwijać, 

przez około 4 minuty nie było żadnego z członków załogi w pobliżu ciężarówki. Pożar był 

wówczas tak wyraźny (płomienie sięgające sufitu pomieszczenia na całej szerokości dachu 

samochodu), że nie mógł zostać niezauważony z oddali w pomieszczeniu samochodowym,        

a także na kamerach monitoringu. Nikt z członków załogi nie obserwował w tym czasie 

obrazu z monitoringu. 

 Według Komisji bezpośrednio po wykryciu dymu powinna zostać zorganizowana             

i wysłana na miejsce zdarzenia rota strażacka w aparatach oddechowych i ubraniach 

ochronnych do objętego dymem samochodu, gotowa do podjęcia odpowiednich działań 

gaśniczych. Miejsce wydobywania się dymu, w tym przypadku agregat chłodniczy, powinno 

zostać pokryte środkiem gaśniczym i odizolowane od kabli i instalacji statkowych przez 

przykrycie na przykład kocem gaśniczym, odcinającym dopływ tlenu i chroniącym systemy 

statku znajdujące się pod sufitem przed oddziaływaniem wysokiej temperatury.  

 Gdyby załoga zadziałała w taki sposób, to prawdopodobnie nie doszłoby do drugiej fazy 

pożaru, tj. uszkodzenia przewodów hydraulicznych i wycieku oleju podsycającego pożar,       

a tym samym do uszkodzenia systemów statku. 

 Załoga statku po zidentyfikowaniu źródła dymu nie wezwała kierowcy ciężarówki, w celu 

otwarcia szoferki i uzyskania wszelkich informacji związanych z zagrożeniem pożarowym, 

m.in. o materiałach palnych znajdujących się w szoferce. Gdyby kierowca został wezwany na 

pokład samochodowy, nie byłoby później przy nabrzeżu konieczności wybijania szyby         

w kabinie kierowcy przez strażaków z PSP, w celu gaszenia tlących się tam materiałów. 

 Zaniedbaniem ze strony załogi było według Komisji brak kontroli i zabezpieczenia przed 

możliwością wejście pasażerów na pokład samochodowy podczas trwania akcji gaśniczej. 

O godz. 07:06, gdy wiadomo już było że ciężarówka stoi w płomieniach (marynarz wachtowy 

złożył meldunek na mostku z nieskutecznej akcji gaszenia ciężarówki środkiem z agregatu 

proszkowego), na zdjęciach monitoringu widać na rufie w miejscu przy otwartej górnej 

rampie na pokładzie nr 5 pasażerów z bagażem podróżnym. W miejscu, w którym stali 

                                                 
11

 Analizując działania załogi Komisja próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego załoga pomimo 

odłączenia zasilania statkowego od ciężarówki nie zastanowiła się, że ilość dymu w pomieszczeniu sukcesywnie 

rośnie i nie szukała źródła tego zadymienia, a próbowała usunąć dym przy pomocy systemu wentylacji. Komisja 

nie otrzymała takiej odpowiedzi ani od załogi ani na podstawie zgromadzonych materiałów. 
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pasażerowie po 3 minutach nastąpił gwałtowny wylot gęstego dymu z pokładu nr 3. Gdyby 

wylot dymu nastąpił kilka minut wcześniej zdrowie tych osób zostałoby poważnie zagrożone. 

 

 

Zdjęcie nr 38. Pasażerowie w pomieszczeniu samochodowym na pokładzie nr 5 w trakcie 

akcji gaśniczej, w miejscu gdzie wydobywa się dym 

  

 Poważnym błędem były zdaniem Komisji podejmowane przez załogę próby usunięcia 

dymu z pomieszczenia samochodowego przez włączenie wentylacji (nawiew i wyciąg) bez 

ustalenia źródła tego dymu. Według ogólnie zalecanych zasad ochrony przeciwpożarowej, do 

czasu upewnienia się, że pożar został całkowicie ugaszony nie powinna być włączana 

jakakolwiek wentylacja w pomieszczeniu, a wloty powietrza do pomieszczenia powinny 

zostać zamknięte. Załoga nie tylko nie zastosowała się do tych zasad, ale również nie 

posłuchała zaleceń kapitana, który z mostka zwracał bezpośrednio uwagę na zachowanie 

ostrożności podczas uruchamiania wentylacji. 

 Po uruchomieniu instalacji zraszaczowej, załoga nie zamknęła wylotów kanałów 

wentylacyjnych z pomieszczenia samochodowego, co spowodowało wydobywanie się dymu 

na pokład otwarty i jednocześnie umożliwiało dopływ powietrza do pożaru. 

 Jednym z poleceń wydanych załodze z mostka było uruchomienie instalacji zraszaczowej. 

Oprócz sekcji nr 1 i 2 koniecznych do objęcia pożaru samochodu chłodni na pokładzie nr 3 

uruchomiona została także dodatkowo sekcja nr 3 na tym samym pokładzie, a następnie 

kolejne sekcje nr 13A, 14 i 15 na pokładzie nr 5.  
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 Takie uruchomienie dodatkowych sekcji nie jest zgodne z zasadami obsługi instalacji 

zraszaczowej. Instalacja zwykle jest tak zaprojektowana, żeby ze względu na ograniczenia 

wydajności pompy wody zasilającej i wykorzystywanej mocy zapewniała działanie 

jednocześnie dwóch sąsiadujących ze sobą sekcji, a nie wielu lub wszystkich sekcji 

jednocześnie. Wiąże się to z maksymalną wydajnością pompy zraszaczowej, doborem 

rurociągów i dysz. Uruchomienie jednoczesne kilku (w tym przypadku aż sześciu) sekcji 

powoduje że wydajność wody jest rozłożona na większa liczbę dysz, przez co następuje 

zmniejszenie wymaganej intensywności podawania wody i ciśnienia na dyszach w sekcji, 

która znajduje się nad gaszonym obiektem (samochodem), przez co gaszenie staje się 

nieskuteczne. 

 Uruchomienie kilku sekcji nie było zgodne z obowiązującymi procedurami statkowymi, 

gdyż nie zapewnia podawania wody z wymaganą minimalną intensywnością
12

. W opinii 

Komisji załoga statku nie miała wiedzy o ograniczeniach dotyczących jednoczesnego 

uruchomienia maksymalnie dwóch sekcji, zapewniających skuteczne gaszenie pożaru
13

.  

 

4.3. Czynniki organizacyjne 

 

 Do czynników organizacyjnych, które miały wpływ na przebieg wydarzeń związanych     

z wykryciem, rozprzestrzenianiem się i gaszeniem pożaru Komisja zaliczyła: brak 

szczegółowych procedur postępowania załogi w przypadku pożaru samochodu chłodni, brak 

(zaniki) łączności na częstotliwości roboczej UKF w pomieszczeniu samochodowym na rufie 

statku, wyposażenie tego pomieszczenia jedynie w czujki dymowe, brak na statku urządzenia 

do oceny zagrożenia pożarowego, takiego na przykład jak kamera termowizyjna oraz brak 

odpowiednich dróg ewakuacji w pomieszczeniach samochodowych. 

 Brak szczegółowych procedur postepowania załogi w przypadku pożaru samochodu 

chłodni spowodował, że postępowanie załogi, mające na celu wykrycie źródła zadymienia, 

prowadzone było według własnego uznania osób, które zostały w tym celu wysłane na pokład 

                                                 
12

 Na podstawie obowiązujących wymagań zawartych w rezolucji IMO A.123(V) (Zalecenia dla stałych 

systemów gaśniczych dla pomieszczeń specjalnych) minimalna wymagana intensywność podawania wody 

w celu zapewnienia skutecznego ugaszenia pożaru powinna wynosić 5 l/min/m
2
 powierzchni podłogi bronionego 

pomieszczenia. Jest to wartość dopuszczalna na statkach istniejących (takich jak „Stena Spirit”), a dla 

nowobudowanych została ona zwiększona 3-krotnie i ustalona na 15 l/min/m
2
.  

13
 Statkowa instrukcja obsługi instalacji zraszaczowej określa, że podczas gaszenia pożaru w pomieszczeniach 

samochodowych mogą być jednocześnie zasilane wodą tylko dwie sekcje instalacji. 
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samochodowy i było nieadekwatne do zagrożenia, jakie występowało w momencie wykrycia 

zadymienia pochodzącego z agregatu chłodni w ciężarówce. 

 Statek „Stena Spirit” posiadał, zgodnie z wymogami Kodeksu ISM, procedury dla załogi 

dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych zebrane w księdze zarządzania 

bezpieczeństwem (Safety Management Manual) statku i dokumentach powiązanych. 

Postępowanie w sytuacji pożaru w pomieszczeniach ro-ro określone jest w procedurach: 

SMM-0241 (Pożar na pokładzie samochodowym), SOM-0158 (Użycie instalacji 

zraszaczowej) oraz DS-0715 (Pożar poza przedziałem maszynowym)
14

. 

 Procedury te są zdaniem Komisji zbyt ogólne. Nie wskazują szczegółowego sposobu 

postępowania na wypadek różnych rodzajów pożarów (np. pożaru samochodu chłodni). 

Procedura SMM-0241 (Fire Car Deck – General) odnosi się w swojej treści do 

niebezpieczeństwa pożaru, które może towarzyszyć przewozowi samochodu chłodni, ale 

jedynie przez odesłanie do innych dokumentów zawartych w księdze zarządzania 

bezpieczeństwem. Jednym z tych dokumentow jest procedura SMM-0187 (Refrigerated 

Units), ale jej treść odnosi się do sposobu podłączania jednostek chłodzonych do statkowego 

systemu zasilania i czasu ich odłączenia, a nie do postępowania załogi na wypadek pożaru. 

 W procedurach statkowych nie określono też kiedy można uznać sytuację za awaryjną, 

czy po wykryciu pierwszych oznak pożaru, takich jak dym, czy dopiero po zidentyfikowaniu 

źródła pożaru w postaci ognia, wysokiej temperatury i dymu.  

 W przypadku badanego pożaru samochodu chłodni od chwili wykrycia dymu przez 

marynarza wachtowego do pojawienia się otwartego ognia nad samochodem (zdjęcie nr 9) 

upłynęło prawie 20 minut. Członkowie załogi którzy znaleźli się przy samochodzie, nie 

podjęli praktycznie żadnych działań. Po tych 20 minutach, kiedy pojawiły się gwałtowne 

płomienie, nie było już możliwości opanowania pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi.  

 Istniejące procedury statkowe nie przewidywały konieczności zamknięcia wszystkich klap 

pożarowych i wlotów wentylacji do pomieszczenia samochodowego zaraz po powstaniu 

pożaru, w celu odcięcia dopływu powietrza podsycającego pożar oraz niedopuszczenia do 

zadymienia pokładów otwartych, na których mogli znajdować się pasażerowie. 

 Odczytując dane z rejestratora VDR statku „Stena Spirit” Komisja zauważyła, że kontakt 

oficerów na mostku z członkami załogi przebywającymi na pokładzie nr 3 na rufie był 

                                                 
14

 Procedury statkowe pokazano w załącznikach nr 6-10. 
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wielokrotnie utrudniony i przerywany z powodu braku zasięgu fal UKF w tym miejscu.         

Z rozmów prowadzonych przez załogę na mostku wynika, że problemy z łącznością na statku 

były wcześniej znane i nie zostały rozwiązane. Zdaniem Komisji trudności z zapewnieniem 

właściwej łączności po wykryciu pożaru przyczyniły się do tego, że akcja gaśnicza nie była  

w pełni sprawna i skuteczna. 

 Komisja uważa, że zastosowanie na pokładzie samochodowym nr 3 jedynie czujek 

dymowych (brak było czujek ciepła lub płomieniowych które nie są wymagane przez 

przepisy), mogło wpłynąć na opóźnienie aktywowania się alarmu pożarowego. Jak wynika z 

obrazu zarejestrowanego przez kamery monitoringu statku ogień nad samochodem chłodnią 

pojawił się 3 minuty przed tym nim aktywowały się czujki dymowe. Ponadto, w strefie 

pożarowej nr 110 lewa i prawa burta brak było czujek bezpośrednio w części rufowej statku 

(blisko ramp), gdyż rozmieszczone one zostały kilkanaście metrów dalej, w kierunku dziobu, 

poczynając od wręgu nr 7. To też zapewne miało wpływ na opóźniony czas ich zadziałania 

(zdjęcie nr 39) 

 

 

Zdjęcie nr 39. Rozmieszczenie czujek dymowych na pokładzie samochodowym nr 3 rufa 

w miejscu aktywowania czujki dymowej - strefa 110 
 

W pomieszczeniach samochodowych powinny być zapewnione odpowiednie drogi 

ewakuacji dla pasażerów, a jednocześnie dostępu dla strażaków do przewożonych 

samochodów podczas prowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczej.  
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Zdjęcie nr 40. Ciężarówki zaparkowane 

ciasno obok siebie na pokładzie nr 3  

Zdjęcie nr 41. Strażak przeciskający się 

pomiędzy samochodem a ścianą  

 

 Podczas akcji gaśniczo-ratowniczej, strażacy z Portowej Straży Pożarnej w warunkach 

zadymienia i działającej instalacji zraszaczowej, przy widoczności ograniczonej do około 1 m, 

w aparatach oddechowych i ubraniach ochronnych byli zmuszeni do przeszukiwania 

samochodów, po tym jak okazało się, że brakuje dwóch kierowców przewożonych 

samochodów, których wcześniej widziano, ale nie policzono podczas sprawdzania obecności. 

Strażacy ocenili warunki tej akcji jako ekstremalnie trudne, przede wszystkim z powodu 

braku odpowiedniego dostępu do samochodów, które ustawione w rzędach znajdowały się 

zbyt blisko siebie.   

 Na podstawie relacji strażaków Straży Pożarnej biorących udział w akcji na statku oraz 

zdjęć wykonanych po pożarze Komisja stwierdziła, że w pomieszczeniu samochodowym nie 

było wyznaczonych odpowiednich dróg ewakuacji.  

Komisja uważa, że odpowiedniej szerokości drogi ewakuacji, wyznaczone pomiędzy 

rzędami przewożonych samochodów, są niezbędne podczas prowadzenia akcji gaśniczo-

ratowniczej na pokładach samochodowych.   

 

4.4. Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa statku 

 

Na podstawie analizy skutków rozprzestrzeniania się pożaru (dymu) oraz analizy planu 

ochrony przeciwpożarowej statku „Stena Spirit” powstają wątpliwości, czy ściany i drzwi 

statku stanowiące oddzielenie pomieszczenia samochodowego od innych pomieszczeń statku 
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zapewniają bezpieczeństwo pożarowe. Według Komisji nie spełniają one wymagań 

Konwencji SOLAS’74, dotyczących konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej
15

.  

Dym z pomieszczenia samochodowego przedostał się do pomieszczeń pasażerskich, 

zagrażając bezpieczeństwu pasażerów. Przedostanie się dymu z ładowni do klatek 

schodowych i dalej w górę do pomieszczeń pasażerskich mogło wynikać albo                         

z nieszczelności drzwi, przejść kablowych i kanałów wentylacyjnych, znajdujących się          

w pomieszczeniach samochodowych, spowodowanych ich niewłaściwą konstrukcją, albo 

wynikało z utrzymywania drzwi z klatek schodowych prowadzących na pokład samochodowy 

(zdjęcie nr 43) oraz drzwi windy pasażerskiej, w stanie otwartym, umożliwiającym 

przedostanie się dymu z ładowni na klatki schodowe i do windy. 

Po aktywacji instalacji wykrywania pożaru nastąpiło automatyczne otwarcie 

zablokowanych drzwi wejściowych do pomieszczenia samochodowego. Według informacji 

uzyskanych od załogi pasażerowie oczekujący na wejście na pokłady samochodowe do 

swoich pojazdów, zaczęli otwierać drzwi i wchodzić do pomieszczenia, co mogło powodować 

wydostawanie się dymu do klatki schodowej. Takie rozwiązanie konstrukcyjne instalacji 

wykrywania pożaru nie jest właściwe, gdyż stwarza możliwość narażenia pasażerów na skutki 

pożaru w pomieszczeniu samochodowym. 

 

                                                 
15

 Zgodnie z wymaganiami prawidła II-2/37.1.2 Konwencji SOLAS’74 (dla statków istniejących, zgodnie 

z poprawkami z 10.04.1992 r. wprowadzonymi rezolucją MSC.24(60), określonymi w prawidle 41-2.6.4, 

pomieszczenia kategorii specjalnej powinny spełniać wymagania prawidła II-2/37 – poprawki z 1981 r.) 

przegrody pionowe ograniczające pomieszczenia kategorii specjalnej powinny być izolowane tak, jak jest to 

wymagane w tabeli 26.1 dla pomieszczeń kategorii (11), a przegrody poziome (pokłady) tak, jak jest to 

wymagane w tabeli 26.3 dla pomieszczeń kategorii (11). Oznacza to, że wszystkie ściany i pokłady otaczające 

pomieszczenie kategorii specjalnej, wraz z drzwiami i przejściami kabli, rur itp., powinny być co najmniej klasy 

A-0, tj. zgodnie z definicją podaną w prawidle II-2/3(c) powinny uniemożliwić przejście dymu i płomienia do 

końca trwania 1- godzinnej standardowej próby ogniowej.  
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Zdjęcie nr 42. Automatycznie zamykane drzwi oddzielające pokład samochodowy od klatki 

schodowej prowadzącej do pomieszczeń pasażerskich 
 

Ze względu na zadymienie kapitan podjął decyzję o ewakuacji pasażerów na miejsca 

zbiórki. To świadczy o tym, że klatki schodowe z drzwiami i szyby wind nie zapewniły 

wymaganej odporności ogniowej klasy A-0 albo że drzwi z pomieszczeń samochodowych na 

klatki schodowe mogły pozostawać przez dłuższy czas otwarte. Niezależnie od przyczyny 

przedostawania się dymu, na planie pożarowym statku ścianki z drzwiami oddzielające klatki 

schodowe od pomieszczenia samochodowego nie są oznaczone jako przegrody klasy „A”. 

Z odczytu ścieżki głosowej rejestratora VDR Komisja ustaliła, że już na wstępnym etapie 

pożaru zadymiony został rejon holu z recepcją, która ze względu na kontakt z pasażerami 

stanowi newralgiczne miejsce statku. Do holu z recepcją znajdującego się na pokładzie nr 7 

dym przedostał się klatką schodową prowadzącą z pokładu samochodowego nr 3 oraz 

prawdopodobnie szybem windy dla pasażerów. 
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Rysunek 4. Pokład nr 7: szyb windy dla pasażerów (wręgi 105-109) w holu z recepcją nie 

jest oznaczony jako stanowiący przegrodę klasy „A” 
 

Klatka schodowa na pokładzie samochodowym nr 3 oraz szyb windy nie są, według planu 

pożarowego, oddzielone przegrodami klasy „A”. 
 

 

Rysunek 5. Pokład nr 3: drzwi do klatek schodowych oraz szyb windy dla pasażerów nie 

są oznaczone jako stanowiące przegrody klasy „A” 
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Na skutek dymu okopcone zostały drzwi wyjściowe z pomieszczenia z szafami urządzeń 

elektrycznych (znajdującego się nad maszyną sterową) na poziom pokładu nr 4 w części 

rufowej statku. Świadczy to o tym, że drzwi nie posiadały wymaganej odporności ogniowej 

klasy A-0, a tym samym, że konstrukcja statku nie spełnia wymagań Konwencji SOLAS.  

 

  

Zdjęcie nr 43. Okopcone drzwi w 

pomieszczeniu z urządzeniami elektrycznymi  

Zdjęcie nr 44. Drzwi od strony pokładu (po 

remoncie) 
 

Na planie przeciwpożarowym statku ścianki i drzwi oddzielające pomieszczenie                     

z urządzeniami elektrycznymi od pomieszczenia samochodowego nie zostały oznaczone jako 

przegrody klasy „A”. 

Dym z pomieszczeń samochodowych wydostawał się na pokład otwarty na rufie (zdjęcie 

nr 11). Może to świadczyć o tym, że załoga nie zamknęła wylotów powietrza z pomieszczeń 

samochodowych na rufie albo przez niedopatrzenie albo dlatego, że zamknięcia klap 

pożarowych w kanałach wentylacyjnych (zdalne sterowanie tymi klapami), było niedostępne 

z powodu skutków pożaru, tj. zadymienia tych pomieszczeń. 

Według planu pożarowego klapy pożarowe kanałów wentylacyjnych i ich sterowanie 

znajdują się w pomieszczeniach ulokowanych wewnątrz ładowni samochodowych, które nie 

są oddzielone przegrodami klasy „A” (przykład takiego pomieszczenia – pokazano na 

rysunku nr 6 i na zdjęciach nr 43 i 44), co oznacza że ścianki nie są szczelne i dym może 

przedostawać się do tych pomieszczeń. Świadczy to o tym, że konstrukcja ścian tych 

pomieszczeń nie spełnia wymagań Konwencji SOLAS. 
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Rysunek 6. Pokład nr 4: ścianki pomieszczeń (pod sufitem ładowni) z klapami pożarowymi w 

kanałach wentylacji pomieszczeń samochodowych nie są oddzielone przegrodami klasy „A” 
 

 Podobnie na pokładzie nr 6, według planu pożarowego ścianki pomieszczenia 

wentylatorów na rufie nie są oddzielone od ładowni przegrodami klasy „A”, co mogło 

spowodować, że dym przedostawał się do ładowni na tym pokładzie. 
 

 

Rysunek 7. Pokład nr 6: ścianki pomieszczeń z klapami pożarowymi w pomieszczeniu 

wentylatorów nie są oddzielone przegrodami klasy „A” 
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Według planu pożarowego statku stacja gaśnicza zraszaczowa (drencher station) 

usytuowana jest na pokładzie nr 4, na wręgach 125-143 w płaszczyźnie symetrii statku            

i posiada drzwi wejściowe bezpośrednio z klatki schodowej.  
 

 

Rysunek 8. Fragment planu pożarowego: „Control station 4” obejmująca stację instalacji 

zraszaczowej (drencher station) 
 

 Zarówno drzwi wejściowe do klatki schodowej z pokładu samochodowego, jak i drzwi 

oddzielające stację i klatkę schodową nie są oznaczone jako klasy „A”, co może prowadzić do 

konkluzji, że konstrukcja klatki i stacji gaśniczej nie spełnia wymagań Konwencji SOLAS. 
 

 

Rysunek 9. Pokład nr 4: drzwi wejściowe do klatki schodowej z pokładu samochodowego 

oraz ścianka z drzwiami na wręgu 143 oddzielająca stację zraszaczy od klatki schodowej nie 

są oznaczone jako przegrody klasy „A” 
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Ponieważ konstrukcje ścian i drzwi oraz obudowy szybu wind stanowiących oddzielenie 

pomieszczenia samochodowego od innych pomieszczeń statku mogły nie tworzyć przegród 

klasy „A”, przez to mogły nie zapewniać odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. 

W opinii Komisji statek powinien zostać poddany inspekcji przez uznaną instytucję         

w zakresie weryfikacji konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej na zgodność                        

z wymaganiami Konwencji SOLAS, a wykryte niezgodności powinny zostać usunięte. 

Wskazane byłoby, aby podczas inspekcji w pomieszczeniu samochodowym użyć „dymu 

testowego” i po wytworzeniu nadciśnienia w tym pomieszczeniu obserwować potencjalne 

miejsca nieszczelne, przez które dym może wydostawać się na zewnątrz do sąsiadujących 

pomieszczeń. 

 

4.4.1. Zabezpieczenie rurociągów z cieczami palnymi pod ciśnieniem  

 

 Na statku „Stena Spirit” rurociągi hydrauliczne z olejem pod ciśnieniem około 250 bar 

prowadzone w pomieszczeniach samochodowych nie posiadały żadnych osłon chroniących 

przed wyciekiem oleju na przewożone samochody. 

 W części rufowej statku, gdzie występują drgania przenoszone na konstrukcję statku m.in. 

od śrub napędowych, złącza rurociągów są szczególnie narażone na rozszczelnienie                

i spowodowanie wycieku oleju pod wysokim ciśnieniem na przewożone samochody. 
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Zdjęcie nr 45. Rurociągi systemów hydrauliki prowadzone pod sufitem  
 

 Konwencja SOLAS’74, w prawidle II-2/33 zatytułowanym Instalacje paliwa ciekłego, 

oleju smarowego i innych olejów palnych, w punkcie (c) Ustalenia dla innych olejów palnych 

stanowi: Rozwiązania dotyczące przechowywania, rozprowadzania i wykorzystywania innych 

olejów palnych stosowanych pod ciśnieniem w układach przenoszenia napędu, systemach 

sterowania i uruchamiania oraz systemach grzewczych powinny być takie, aby zapewnione 

było bezpieczeństwo statku i osób znajdujących się na pokładzie. W miejscach, w których 

znajdują się urządzenia stanowiące źródła zapłonu, rozwiązania muszą być przynajmniej 

zgodne z wymaganiami podanymi w podpunktach (a) (iv) (2) i (a) (vi), a także                         

z postanowieniami podpunktu (a) (viii) w zakresie wytrzymałości i konstrukcji, niniejszego 

prawidła. 

Pomimo tego, że Konwencja nie mówi wprost o zabezpieczeniu rurociągów 

hydraulicznych prowadzonych w pomieszczeniach samochodowych osłonami przed 

wyciekiem oleju na przewożone samochody, to jednak mając na uwadze zagrożenie, jakie 

może stwarzać olej wyciekający bezpośrednio na potencjalne źródła zapłonu przewożonych 

samochodów, uzasadnione jest aby rurociągi inne niż wykonane jako całkowicie spawane (tj. 

łączone na złączki), były zabezpieczone osłonami przed wyciekiem oleju. 
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4.5. Analiza planu bezpieczeństwa statku 

 

 Mając na uwadze datę położenia stępki statku „Stena Spirit”, tj. 31 sierpnia 1981 r.,  

konstrukcja i wyposażenie statku dotyczące ochrony przeciwpożarowej powinny spełniać 

wymagania rozdziału II-2 Konwencji SOLAS z 1974 r., wraz z poprawkami, a plan 

bezpieczeństwa statku, w części odnoszącej się do ochrony przeciwpożarowej powinien być 

wykonany zgodnie z prawidłem II-2/15.2.4 Konwencji z 2000 r. (rezolucja IMO 

MSC.99(73)) i odzwierciedlać spełnienie wszystkich mających zastosowanie wymagań. 

 W dniu zaistnienia wypadku na statku znajdował się wywieszony plan bezpieczeństwa 

(załączniki nr 2-4) obejmujący ochronę przeciwpożarową, potwierdzony przez Lloyd’s 

Register EMEA pieczątką „EXAMINED” na zgodność z prawidłem II-2/15.2.4 Konwencji 

SOLAS, z datą 10.04.2013 (zdjęcie nr 46)
16

.  

 Po przeprowadzonej analizie Komisja stwierdziła liczne braki i niezgodności planu           

z wymaganiami Konwencji SOLAS. Plan nie odzwierciedla spełnienia przez statek wymagań 

Konwencji SOLAS’74, z poprawkami, i nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji. Na 

planie brak niektórych symboli wymaganych zgodnie z rezolucją IMO A.952(23), 

przywołaną w Konwencji. 

 

 

Zdjęcie nr 46. Plan ochrony przeciwpożarowej statku z pieczątką Lloyd’s Register EMEA 

                                                 
16

 Na podstawie informacji uzyskanej od Lloyd’s Register, wcześniejsza wersja planu, rewizja B, nie różniąca 

się w zakresie ochrony przeciwpożarowej, została zatwierdzona przez Administrację szwedzką (wcześniej 

Administrację państwa flagi) w czerwcu 2011 r. 
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  Komisja sformułowała osiem zasadniczych uwag do planu przeciwpożarowego statku. 

I. Na planie nie pokazano podziału statku na główne strefy pionowe i poziome, oddzielone 

od siebie głównymi przegrodami pożarowymi (MVZ) oraz nie oznaczono tych stref 

numerami umożliwiającymi ich identyfikację. W przypadku pożaru oznaczenie                 

i identyfikacja stref jest istotna dlatego, aby załoga mogła przeprowadzić ewakuację 

pasażerów ze strefy objętej pożarem do innej strefy. Dodatkowo, brak oznaczenia stref 

uniemożliwia ocenę, czy w każdej głównej strefie pionowej znajduje się wymagana liczba 

kompletów wyposażenia strażackiego i ucieczkowych aparatów oddechowych. 

II. Na planie nie oznaczono wszystkich wymaganych przegród pożarowych klasy „A” 

oddzielających poszczególne pomieszczenia (rejony) statku, np. klatki schodowe, 

przedziały maszynowe, pomieszczenie agregatu awaryjnego, magazyn farb, a także ścian 

nadbudówki, z pomieszczeniami dla pasażerów, sąsiadującymi z pokładem otwartym 

stanowiącym drogi ewakuacji i miejsca wsiadania do środków ratunkowych. 

III. W przegrodach pożarowych klasy „A” nie pokazano drzwi samozamykających, 

wymaganych  w głównych przegrodach pożarowych, klatkach schodowych i wejściach do 

przedziałów maszynowych; na planie brak jest symbolu takich drzwi, a także symboli 

drzwi wodoszczelnych. 

IV. W przedziałach maszynowych i w pomieszczeniach kategorii specjalnej nie pokazano 

głównych i drugorzędnych dróg ewakuacji; na pokładach otwartych nie pokazano 

kierunku ewakuacji do miejsc wsiadania do środków ratunkowych. 

V. Na planie nie podano informacji o wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych, korytarzy      

i klatek schodowych w automatyczną instalację tryskaczową; nie pokazano 

rozmieszczenia sekcji instalacji tryskaczowych oraz usytuowania zaworów sekcyjnych.  

VI. Na planie nie pokazano rozmieszczenia wentylatorów obsługujących poszczególne rejony 

statku z ich numerami identyfikacyjnymi. 

VII. Na planie brak informacji o roku budowy statku, liczbie przewożonych pasażerów, 

przeprowadzonych modernizacjach statku oraz spełnieniu przez statek wymagań 

retroaktywnych zawartych w poprawkach do Konwencji SOLAS. 

VIII. Na planie nie pokazano we właściwy sposób stacji instalacji zraszaczowej. Numeracja 

sekcji instalacji na planie przeciwpożarowym nie jest zgodna z numeracją sekcji 

w  instrukcji obsługi systemu. 
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Kilka konkretnych przykładów niezgodności planu przeciwpożarowego statku 

z Konwencją SOLAS’74 Komisja podaje poniżej. 

1. Główne strefy pionowe i strefy poziome. Konwencja SOLAS’74 w prawidle II-2/18(a) 

stanowi: Kadłub, nadbudówki i pokładówki mają być podzielone na główne strefy 

pionowe przegrodami pożarowymi klasy „A”. Na planie przeciwpożarowym statku, 

niektóre ściany, jak też praktycznie wszystkie drzwi w ścianach klasy A oddzielających   

klatki schodowe od pomieszczenia samochodowego nie są oznaczone jako klasy „A”. Na 

planie brak jest też numeracji głównych stref pionowych. 

 

 

Rysunek 10. Profil statku „Stena Spirit”: brak pokazanych głównych stref pionowych 
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Rysunek 11. Widok pokładu nr 10: brak oznaczenia głównych stref pionowych 

 

2. Odporność ogniowa ścian i pokładów (1). Konwencja SOLAS’74, prawidło II-2/20, 

tabela 1 określa, że klatki schodowe (kat. 2) powinny być oddzielone od pomieszczeń 

kategorii specjalnej (kat. 11) (czyli pomieszczenia samochodowe na statkach 

pasażerskich) przegrodami klasy A-30. Na planie takie przegrody powinny być oznaczone 

linią czerwoną. Na pokładach nr 3 i nr 5 nie wszystkie ścianki klatek schodowych są 

oddzielone takimi przegrodami. 

 

 

Rysunek 12. Pokład nr 3: brak oznaczenia ścian i drzwi klatek schodowych jako przegrody 

pożarowe klasy „A” 
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Rysunek 13. Pokład nr 5: brak oznaczenia ścian i drzwi klatek schodowych jako 

przegrody pożarowe klasy „A” 

 

3. Odporność ogniowa ścian i pokładów (2). Konwencja SOLAS’74, prawidło II-2/20, 

tabela 1 określa, że pomieszczenie maszyny sterowej, traktowane jako przedział 

maszynowy (kat. 10) powinno być oddzielone od pomieszczeń kategorii specjalnej (kat. 

11) przegrodami klasy A-0. Na planie takie przegrody powinny być oznaczone linią 

czerwoną. Na pokładzie nr 3 ściany i drzwi zejściówki do pomieszczenia maszyny 

sterowej nie są oznaczone takimi przegrodami. 

 

 

Rysunek 14. Pokład nr 3: brak oznaczenia ścian i drzwi zejściówki do pomieszczenia 

maszyny sterowej pod pokładem jako przegrody pożarowe klasy „A” 

 

4. Odporność ogniowa ścian i pokładów (3). Konwencja SOLAS’74, prawidło II-2/20, 

tabela 2, określa, że pomieszczenie agregatu awaryjnego, traktowane jako posterunek 

dowodzenia (kat. 1) powinno być oddzielone od klatki schodowej (kat. 2) i od pokładu 



  RAPORT KOŃCOWY WIM 60/16 

 

   54 

otwartego (kat. 5) przegrodami klasy „A”. Na planie takie przegrody powinny być 

oznaczone linią czerwoną. Na pokładzie nr 11 ściany i drzwi do pomieszczenia agregatu 

awaryjnego nie są oznaczone takimi przegrodami. 

 

 

Rysunek 15. Pokład nr 11: brak oznaczenia ścian i drzwi pomieszczenia agregatu 

awaryjnego jako przegrody klasy „A” 

 

5. Odporność ogniowa ścian i pokładów (4). Konwencja SOLAS’74, prawidło II-2/20, 

tabela 2, stanowi, że magazyn farb (kat. 14) oraz pomieszczenie wentylatorów (kat. 10), 

powinny być oddzielone od siebie i od pokładu otwartego (kat. 5) przegrodami klasy „A”. 

Na pokładzie nr 11 ściany i drzwi tych pomieszczeń nie są oznaczone jako klasy „A”. 
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Rysunek 16. Pokład nr 11: brak oznaczenia ścian i drzwi magazynu farb oraz pomieszczeń 

wentylatorów jako przegrody klasy „A” 

6. Odporność ogniowa ścian i pokładów (5). Konwencja SOLAS’74, prawidło II-2/20, 

tabela 2, stanowi, że ściany nadbudówki z pomieszczeniami dla pasażerów (kat. 6) 

i przedziałów maszynowych (kat.10), sąsiadującymi z pokładem otwartym stanowiącym 

drogi ewakuacji i miejsca wsiadania do środków ratunkowych (kat. 4), powinny być 

przegrodami klasy „A”. Na pokładzie nr 11 i 10 ściany i drzwi tych pomieszczeń nie są 

oznaczone jako przegrody klasy „A”. 

 

Rysunek 17. Pokład nr 11: brak oznaczenia ścian i drzwi nadbudówki z pomieszczeniami dla 

załogi i pasażerów oraz ścian pomieszczeń wentylatorów jako przegrody klasy „A” 
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Rysunek 18. Pokład nr 10: brak oznaczenia ścian i drzwi nadbudówki z pomieszczeniami dla 

załogi jako przegrody klasy „A” 
 

7. Otwory w przegrodach klasy „A”. Konwencja SOLAS’74 w prawidle II-2/23(f) 

stanowi: Drzwi pożarowe w przegrodach głównych stref pionowych i klatkach 

schodowych, inne niż wodoszczelne drzwi mechaniczne i te, które są normalnie zamknięte 

powinny być typu samozamykającego. Na planie przeciwpożarowym statku „Stena Spirit” 

żadne drzwi nie są oznaczone jako typu samozamykającego oraz nie pokazano symbolu 

takich drzwi. 

 

 

Rysunek 19. Pokład nr 10: brak oznaczenia drzwi jako drzwi typu samozamykającego w 

ścianach klatki schodowej oraz w przegrodzie, która powinna być oznaczona jako 

oddzielenie głównych stref pionowych 
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8. Drogi ewakuacji. Konwencja SOLAS’74 w prawidle II-2/21(f)(b)(i) stanowi:                 

„W pomieszczeniach kategorii specjalnej liczba i rozmieszczenie dróg ewakuacji zarówno 

powyżej i poniżej pokładu grodziowego powinny być zgodnie z wymogami Administracji   

i zasadniczo bezpieczeństwo dostępu do pokładu ewakuacyjnego powinno być co najmniej 

równoważne temu, które przewidziano w podpunktach (a) (i), (ii), (iii), (iv) i (v) tego 

prawidła (tzn. tak jak dla pomieszczeń pasażerskich i służbowych, w których normalnie 

pracuje załoga)”. Na planie statku „Stena Spirit” na pokładzie nr 3 i nr 5                          

w pomieszczeniach samochodowych nie pokazano wyznaczonych dróg ewakuacji 

prowadzących wzdłuż pomieszczenia między rzędami samochodów (rysunek nr 20). 

 

 

Rysunek 20. Pomieszczenie samochodowe na pokładzie nr 3: brak wyznaczonych dróg 

ewakuacji prowadzących wzdłuż pomieszczenia pomiędzy rzędami samochodów 
 

9. Plan ochrony przeciwpożarowej, wymagania ogólne (1). Konwencja SOLAS z 2000 r. 

w prawidle II-2/15.2.4 wymaga, aby na planie pokazane było wyposażenie pomieszczeń 

mieszkalnych, korytarzy, klatek schodowych w automatyczną instalację tryskaczową 

(automatic sprinkler system) wraz z rozmieszczeniem zaworów sekcyjnych instalacji. Na 

planie statku nie pokazano takiego systemu. 

10. Plan ochrony przeciwpożarowej, wymagania ogólne (2). Konwencja SOLAS z 2000 r. 

w prawidle II-2/15.2.4 wymaga, aby na planie pokazane było rozmieszczenie 

wentylatorów w pomieszczeniach statku, z numerem identyfikacyjnym wentylatorów 

obsługujących każdą sekcję wentylacji. Na planie statku nie ma takich informacji.  
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11. Plan ochrony przeciwpożarowej, wymagania ogólne (3). Na planie ochrony 

przeciwpożarowej statku powinny być pokazane elementy wyposażenia, umożliwiające 

obsługę instalacji gaśniczych. W rezolucji IMO A.952(23) – Symbole do stosowania na 

planach ochrony przeciwpożarowej podano symbol „Water spray system valves” 

(drenching instalation). Na planie statku w stacji gaśniczej 4 na pokładzie nr 4 brak jest 

symbolu instalacji zraszczowej.  

Powyższe niezgodności i braki na planie ochrony przeciwpożarowej statku „Stena Spirit”, 

zweryfikowanym i ostemplowanym przez klasyfikatora, wywieszonym i dostępnym na statku   

mogą wskazywać na brak należytej staranności podczas przeprowadzanej weryfikacji przez 

instytucję odpowiedzialną za nadzór konwencyjny z upoważnienia Administracji państwa 

bandery statku.  

 

 

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

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania. 

 

 W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, że pożar na pokładzie 

samochodowym promu „Stena Spirit” powstał w wyniku uszkodzenia agregatu chłodniczego 

samochodu ciężarowego na skutek zablokowania podczas pracy agregatu koła pasowego 

napinacza pasków klinowych i zapalenia się pasków lub na skutek wystąpienia prądów 

zwarciowych, w wyniku przeciążenia agregatu podczas pracy z wadliwie działającym 

napinaczem, które spowodowały zapalenie się instalacji elektrycznej agregatu. 

 Komisja rozpatrywała inne możliwe przyczyny powstania pożaru ciężarówki chłodni, 

takie jak pozostawione włączone urządzenia elektryczne w kabinie kierowcy oraz zwarcie 

statkowej instalacji elektrycznej zasilającej agregat chłodniczy, ale uznała je za mało 

prawdopodobne.  

 Rozwój pożaru i jego rozprzestrzenienie się na sufit pomieszczenia ładunkowego nr 3 

było najprawdopodobniej spowodowane wyciekającym z rozszczelnionego złącza rurociągu 

statkowego olejem hydraulicznym, który stanowił paliwo podsycające pożar. 

 Błędy popełnione przez załogę statku w pierwszej fazie pożaru, dotyczące rozpoznania 

źródła zadymienia, spowodowały, że z niewielkiego pożaru agregatu chłodniczego, 

zbudowanego z niepalnych elementów, po około 20 minutach rozwinął się groźny pożar,  

który spowodował całkowite zniszczenie agregatu chłodni, uszkodzenie przewożonego przez 
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ciężarówkę ładunku, częściowe spalenie kabiny ciężarówki, a po rozprzestrzenieniu się na 

sufit ładowni statku uszkodzenie instalacji statkowych podwieszonych na jej suficie.  

Następstwem rozwiniętego pożaru było pęknięcie kilku przewodów hydraulicznych          

z olejem, który wyciekając na dach samochodu doprowadził do zwiększenia energii pożaru    

i wytworzenia wysokiej temperatury. Paląca się izolacja komory chłodniczej dachu 

samochodu i izolacji statkowych kabli znajdujących pod sufitem powodowały powstawanie 

gęstego dymu, który wypełnił pomieszczenie samochodowe statku w części rufowej, a po 

pewnym czasie przedostał się do pomieszczeń pasażerskich stwarzając zagrożenie dla 

pasażerów i załogi statku. Zadymienie było tak duże, że konieczne było wezwanie pasażerów 

do stawienia się na miejsca zbiórek (wewnątrz statku), a następnie ich ewakuacja na pokłady 

zewnętrzne. 

 Komisja badając przebieg zdarzenia w pierwszej fazie, gdy doszło do zadymienia              

i aktywowania się czujki pożarowej na pokładzie samochodowym, stwierdziła że: 

1) załoga statku nie sprawdziła wizualnie agregatu chłodniczego, szczególnie przedniej 

prawej strony ciężarówki gdzie widoczny był ogień, i ograniczyła się do wyłączenia 

zasilania prądu elektrycznego agregatu chłodni z instalacji statkowej uznając, że dym 

pochodzi jedynie z pasków klinowych napędu urządzenia chłodniczego ciężarówki; 

nie wezwano kierowcy dla sprawdzenia kabiny samochodu;  

2) zarówno na mostku jak i w CMK nie prowadzono regularnej kontroli monitoringu 

wizyjnego ani przed ani po aktywowaniu się czujki pożarowej na pokładzie 

samochodowym nr 3; dostępny na monitorach obraz z miejsca zdarzenia pochodzący 

z kamery nr 07 wyraźnie pokazywał ogień z prawej strony ciężarówki chłodni, a obraz 

z kamery nr 14 (przed furtą rufową z lewej burty, blisko źródła pożaru) pokazywał 

duże zadymienie już dwie minuty po aktywowaniu się alarmu pożarowego; 

3) zbagatelizowanie zagrożenia lub też przeświadczenie o braku rzeczywistego 

zagrożenia pożarowego spowodowało, że załączono wentylatory na pokładzie 

samochodowym, co skutkowało dostarczeniem powietrza w miejsce (niewielkiego 

jeszcze wówczas) pożaru i pojawienie się dużych płomieni ognia szybko się 

rozprzestrzeniających,  

W pierwszej fazie pożaru nie zostały wykorzystane inne możliwości odizolowania             

i schłodzenia agregatu oraz tlących się prawdopodobnie materiałów izolacji chłodni 

powodujących dym, co zapobiegłoby powstaniu drugiej fazy pożaru. 
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Analizując przebieg zdarzenia w jego drugiej fazie Komisja stwierdziła, że: 

1) załoga podjęła akcję gaśniczą zbyt późno, gdyż dopiero wtedy gdy nastąpił gwałtowny 

rozwój pożaru;  

2) pożar w pomieszczeniu samochodowym nr 3 spowodował duże zadymienie               

w korytarzach, na klatkach schodowych i rejonach zbiórek pasażerów, a załoga 

zmuszona była użyć aparatów oddechowych aby dostać się do pomieszczenia stacji 

zaworów zraszaczy wodnych; 

3) akcja gaśnicza prowadzona przez statkowe drużyny strażackie nie mogła być 

skuteczna ze względu na ograniczony dostęp do palącego się dachu samochodu 

chłodni i braku możliwości wyeliminowania źródła paliwa podsycającego pożar
17

. 

 

Zdjęcie nr 47. Strażacy Portowej Straży Pożarnej i członkowie statkowej drużyny strażackiej 
 

4) instalacja zraszaczowa wodna została uruchomiona zbyt późno i niezgodnie 

z procedurami statkowymi w związku z tym nie była w stanie ugasić pożaru; 

instalacja ta doprowadziła jednakże do stłumienia pożaru oraz zapobiegła 

                                                 
17

 Komisja zaobserwowała niekompletne stroje niektórych członków  załogowej roty strażackiej tj. brak hełmów, 

brak ubrań ochronnych (zamiast tego podkoszulki i szorty) co sugeruje nieodpowiedni trening na statku lub 

ignorowanie niebezpieczeństw związanych z pożarami przez tych członków załogi. 
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rozprzestrzenieniu się pożaru na inne znajdujące się w sąsiedztwie samochody. Dzięki 

temu, że statek wszedł do portu, pożar mógł zostać dogaszony przez lądową Portową 

Straż Pożarną.  

Pożar na promie „Stena Spirit” stanowił poważne zagrożenie nie tylko dla samego statku, 

ale też dla terminala portowego ze względu na uszkodzenie newralgicznego wyposażenia 

statku (systemów sterowania i wind cumowniczych) podczas manewrów wchodzenia do portu 

i cumowania. Pożar jednego samochodu w pomieszczeniu ładunkowym nie powinien 

spowodować tak znacznego zagrożenia dla pasażerów, którzy musieli zostać ewakuowani 

z miejsc zbiórek na pokłady otwarte. Może to świadczyć o wadach konstrukcyjnych statku, 

takich jak: niewystarczająca konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa i niedostateczne 

wykonanie systemów mających wpływ na bezpieczeństwo statku. 

Na statku „Stena Spirit” konstrukcje ścian i drzwi stanowiących oddzielenie 

pomieszczenia samochodowego od innych pomieszczeń statku nie tworzyły, jak wynika         

z planu przeciwpożarowego, przegród klasy „A”, a przez to nie zapewniały odpowiedniej 

ochrony przeciwpożarowej. Dym z pomieszczenia samochodowego przedostał się do klatek 

schodowych i korytarzy, a później nawet do pomieszczeń pasażerskich na pokładzie nr 9 

stanowiących miejsca zbiórki.  

W pomieszczeniach samochodowych w części rufowej statku, rurociągi hydrauliczne       

z olejem pod ciśnieniem łączone na złączki, narażone na drgania, nie były wyposażone          

w osłony chroniące przed wyciekiem oleju na przewożone samochody. 

Na statku w pomieszczeniach samochodowych nie zostały wyznaczone odpowiednie 

drogi ewakuacji przez co strażacy prowadzący akcję gaśniczo ratunkową działali w bardzo 

trudnych warunkach, obniżających skuteczność ich działania. 

Pożar  został wykryty przez załogę  w chwili, gdy statek wchodził w główki portu Gdynia. 
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Zdjęcie nr 48. Widok z kamery nr 01 z mostka na wejście do portu Gdynia 
 

Załoga przygotowywała się do manewrów lub była w drodze na stanowiska manewrowe.  

Pasażerowie czekali na zejście ze statku i nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia widząc 

wokół zabudowania portowe. Wielu kierowców przygotowywało się do wejścia na pokłady 

samochodowe, oczekując przed drzwiami (zdjęcie nr 42) lub próbując je otworzyć                   

i sprawdzić czy już można dostać się do swojego samochodu, przy okazji wpuszczając na 

klatki schodowe dym z ładowni do pomieszczeń pasażerskich. To wszystko zapewne 

utrudniło załodze prowadzenie akcji gaśniczej. 

 W statkowym systemie zarządzania bezpieczeństwem nie było procedur dotyczących 

takich sytuacji awaryjnych, jak pożar podczas manewrów wchodzenia statku do portu. 

Istniały procedury pożaru w porcie (zawarte w SMM-0241), ale te odnosiły się głównie do 

nawiązywania kontaktu z podmiotami zewnętrznymi (straż pożarna, władze portowe, 

armator) oraz ewakuacji pasażerów i zbędnych osób z załogi ze statku. 

 Komisja stwierdziła, że załoga promu przez dłuższy czas, po wejściu alarmu pożarowego, 

nie zainteresowała się monitoringiem i nie obserwowała obrazów z kamery umieszczonej 

w pomieszczeniu, w którym widoczne były płomienie ognia na dachu samochodu 

ciężarowego, może świadczyć o braku odpowiednich procedur zarządzania bezpieczeństwem 

w sytuacjach awaryjnych. Komisja jest zdania, że do procedur statkowych należy 

bezwzględnie wpisać obowiązek regularnej obserwacji monitoringu po wejściu każdego 

istotnego alarmu, w tym alarmu pożarowego. 
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Komisja uznała także, że załoga statku nie posiadała odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 

odnośnie zagrożeń pożarowych. Podczas prowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczej dopuściła 

się wielu zaniedbań, takich jak: zbyt późne podjęcie działań gaśniczych, włączenie wentylacji 

bez upewnienia się o ugaszeniu ognia, nie odcięcie otworów wentylacyjnych do 

pomieszczenia ładowni oraz dopuściła do wejścia pasażerów do pomieszczeń 

samochodowych zagrożonych pożarem.  

W odniesieniu do zagadnienia nadzoru instytucji klasyfikacyjnej nad statkiem „Stena 

Spirit” Komisja uważa, że nie był on wystarczający, a brak wymagań dotyczących 

okresowych prób szczelności systemów hydraulicznych (aczkolwiek nie jest to konwencyjny 

wymóg) oraz wady konstrukcyjne tych systemów przyczyniły się do rozwoju pożaru i szkód 

powstałych w jego wyniku. Plan ochrony przeciwpożarowej statku zweryfikowany przez 

klasyfikatora na zgodność z wymaganiami Konwencji SOLAS zawierał istotne błędy 

i niezgodności. 

Po zaistniałym pożarze na „Stenie Spirit” nie przeprowadzono ważnych, z punktu 

widzenia bezpieczeństwa, inspekcji, dotyczących stanu przegród i drzwi pożarowych, szybów 

wentylacyjnych itd., w celu ustalenia jak dym przedostał się z pokładu nr 5 na pokład nr 3, na 

zewnątrz oraz do pomieszczeń pasażerskich. Naprawę wykonano bez identyfikacji i usunięcia 

technicznych przyczyn, które miały wpływ na rozwój i skutki pożaru.  

Zakres uszkodzeń i wielkość zniszczeń wielu newralgicznych instalacji statku (jak to 

przedstawiono w rozdziale 3.2) przez pożar jednego samochodu w pomieszczeniu 

ładunkowym świadczyć może o złych rozwiązaniach konstrukcyjnych i niewłaściwym 

zabezpieczeniu instalacji statkowych. Według Komisji istnieją podstawy do przyjęcia tezy, że 

po zaistniałym pożarze nie  wyeliminowano wad konstrukcyjnych statku, które mogą 

przyczynić się do powstania podobnego pożaru w przyszłości.   

 

 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

 Według statystyk, w tym prowadzonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 

Morskiego (EMSA), ilość pożarów na statkach typu ro-ro na przestrzeni ostatnich lat nie 

zmniejsza się. Pożary te są o wiele groźniejsze i trudniejsze do opanowania ze względu na 

otwarte przestrzenie ładunkowe oraz charakter przewożonego ładunku – samochody, naczepy, 

wagony, których awaria lub zły stan techniczny może być przyczyną pożaru. 
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 Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione sformułowanie 

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą 

przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości i skierowanie ich do 

właściwych podmiotów. Zalecenia skierowane do armatora statku oraz jego klasyfikatora 

Komisja przesyła również do administracji morskiej państwa bandery statku – Bahamów. 

 

6.1. Armator statku „Stena Spirit” 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi Stena Line 

Scandinavia AB: 

1) poddanie statku „Stena Spirit” inspekcji w zakresie weryfikacji konstrukcyjnej ochrony 

przeciwpożarowej na zgodność z wymaganiami Konwencji SOLAS’74 i usunięcie 

wykrytych niezgodności; 

2) przeprowadzenie inspekcji systemu wentylacji ogólnodostępnych pomieszczeń 

pasażerskich, mającej na celu wykrycie przyczyn wystąpienia w trakcie wypadku dużego 

zadymienia wewnątrz statku  w miejscach zbiórek dla pasażerów; 

3) poprawienie planu ochrony przeciwpożarowej statku, w tym dostosowanie i uzupełnienie 

symboli graficznych wymaganych zgodnie z rezolucją IMO A.952(23) w taki sposób, aby 

odzwierciedlał spełnienie przez statek obowiązujących wymagań Konwencji SOLAS; 

4) wyznaczenie w pomieszczeniach samochodowych dróg ewakuacji o odpowiedniej 

szerokości, prowadzących z najbardziej oddalonego miejsca do drzwi wyjściowych 

z pomieszczenia, zapewniających bezpieczną ewakuację pasażerów przewożonych 

samochodów, jak i dojście do samochodów ekipie ratowniczej, w przypadku konieczności 

podjęcia działań gaśniczo-ratowniczych; 

5) opracowanie procedur awaryjnych dotyczących podjęcia akcji gaśniczej w przypadku 

pożaru samochodu w pomieszczeniu samochodowym, w taki sposób, aby określały 

wszystkie czynności jakie powinna podjąć załoga po wykryciu pożaru, w tym: wyłączenie 

wentylacji, zamknięcie otworów kanałów wentylacyjnych, uruchomienie odpowiedniej 

sekcji instalacji zraszaczowej, zamknięcie i zabezpieczenie drzwi wejściowych klatek 

schodowych dla pasażerów; 

6) dodanie w procedurach dla załogi, dotyczących załadunku samochodów ciężarowych 

chłodni na statek i nadzoru nad nimi podczas podróży statku (SMM-0187) albo 

dotyczących patroli pożarowych (SOM-050), wymogu natychmiastowego wezwania 
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kierowcy pojazdu, w przypadku wykrycia dymu (pożaru) i identyfikacji samochodu jako 

źródła dymu (pożaru); 

7) uwzględnienie w procedurach statkowych oraz w rozkładach alarmowych dodatkowych 

działań załogi (zakresu obowiązków poszczególnych członków załogi) podczas gaszenia 

pożaru w przypadku gdy statek przygotowuje się do manewrów lub jest w trakcie 

manewrów wejściowych do portu; 

8) przeprowadzenie na statku przez instytucję uprawnioną do prowadzenia szkoleń 

przeciwpożarowych dodatkowych szkoleń i ćwiczeń pożarowych załogi w zakresie 

prowadzenia akcji gaśniczej w pomieszczeniach samochodowych, w tym w szczególności 

gaszenia pożarów instalacji elektrycznych i agregatów chłodniczych przewożonych 

pojazdów; 

9) poprawienie instrukcji obsługi instalacji zraszaczowej w taki sposób, aby numeracja 

sekcji instalacji odpowiadała numeracji podanej na planie ochrony przeciwpożarowej; 

Ponadto Komisja zaleca rozważenie zastosowania takich rozwiązań konstrukcyjnych       

w pomieszczeniach samochodowych, które: 

a) wyeliminują w przyszłości możliwość nieuprawnionego otwarcia drzwi wejściowych 

do pomieszczeń samochodowych, np. takich jak: odłączenie funkcji automatycznego 

otwierania drzwi po aktywacji instalacji wykrywania pożaru lub dodanie funkcji 

ponownego zablokowania zdalnie z mostka drzwi wejściowych dla pasażerów, przy 

jednoczesnym zapewnieniu załodze możliwości otwarcia każdych drzwi i wchodzenia 

do tych pomieszczeń np. przez użycie kodu lub karty magnetycznej, 

b) zapobiegną przedostawaniu się ewentualnych wycieków cieczy palnych z rurociągów 

prowadzonych pod sufitem na pracujące agregaty chłodnicze przewożonych pojazdów 

(na przykład osłon metalowych). 

 

6.2. Klasyfikator statku „Stena Spirit” 

 

 Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca towarzystwu klasyfikacyjnemu 

Lloyd’s Register, upoważnionemu przez Bahamy – państwo bandery statku do zatwierdzania 

statkowych planów bezpieczeństwa, sprawdzenie planów ochrony pożarowej statku „Stena 

Spirit” na zgodność z międzynarodowymi wymaganiami Konwencji SOLAS w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej dla statków typu ro-ro i w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, zwrócenie się do armatora statku o ich skorygowanie. 
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6.3. Inspekcja Państwa Portu (PSC) 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca inspektorom Inspekcji Państwa 

Portu przeprowadzenie inspekcji w zakresie stanu bezpieczeństwa technicznego konstrukcji 

i wyposażenia promu „Stena Spirit”, na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie 

wymaganiami Konwencji SOLAS. 

Inspekcja powinna obejmować sprawdzenie podziału konstrukcyjnego poszczególnych 

stref, przejść pomiędzy nimi, zabezpieczenia otworów w przegrodach pomiędzy strefami 

biorąc pod uwagę fakt, że w czasie pożaru dym z ze strefy ładunkowej przedostał się do strefy 

w której przebywali pasażerowie i na stanowiska zbiórek w czasie alarmów. 

Inspekcja powinna również obejmować sprawdzenie dokumentacji dotyczącej ochrony 

przeciwpożarowej (plan ochrony przeciwpożarowej, plan utrzymania i konserwacji 

wyposażenia przeciwpożarowego) oraz zapisów dotyczących okresowych szkoleń i ćwiczeń 

pożarowych na statkach. 

 

6.4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich poddaje pod rozwagę ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej przedstawienie w Podkomitecie SSE (Safety 

Systems and Equipment) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) następujących 

propozycji zmian do Konwencji SOLAS dotyczących dodatkowych wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego statków pasażerskich ro-ro – nowobudowanych:  

1) w pomieszczeniach ładunkowych ro-ro wszystkie przewody elektryczne, rurociągi 

systemów hydrauliki i przewody innych systemów mających istotny wpływ na 

bezpieczeństwo statków, prowadzone pod sufitem, powinny być zabezpieczone stalową 

osłoną przed uszkodzeniem na skutek pożaru pojazdów w tych pomieszczeniach; zamiast 

stosowania osłon na kable elektryczne, kable takie mogą być wykonane jako 

ognioodporne; 

2) w pomieszczeniach ładunkowych ro-ro na pokładzie samochodowym powinny być 

wyznaczone oddzielne rzędy do parkowania (ustawiania) samochodów chłodni i powinno 

być zapewniona odpowiednia ilość miejsca dla dostępu do obsługi (kontroli) tych 

samochodów podczas podróży statku; przejście z jednej strony wyznaczonego rzędu 

samochodów powinno wynosić co najmniej  tak, aby umożliwiało swobodne dojście do 
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samochodu strażakom w aparatach oddechowych i ubraniach ochronnych podczas akcji 

gaśniczo-ratowniczej w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar samochodu. 
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9. Wykaz stosowanych terminów i skrótów 

 

CCTV (Closed Circuit TeleVision) – telewizyjny system monitoringu 

CMK – centrala manewrowo kontrolna 

EMSA (European Maritime Safety Agency) – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

kat. – kategoria 

kodeks ISM – Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem 

LB – lewa burta 

MVZ (main vertical zone) – główna strefa pożarowa 

PMS (Planning Maintenance System) – system planowego utrzymania urządzeń  

PSC (Port State Control) – inspekcja państwa portu 

Konwencja SOLAS – Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

 

 

10. Źródła informacji 

 

Powiadomienie o wypadku 

Dokumenty statku 
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Materiały z wysłuchania świadków 

Materiały i dokumenty otrzymane od armatora 

Ekspertyza sporządzona przez S. Affeka – eksperta indywidualnego PKBWM 

Opinia z przeprowadzonych badań metalograficznych przeprowadzonych w Centralnym 

Laboratorium Kryminalistycznym Policji 

Opinia sporządzona przez M. Hitzemanna – eksperta DEKRA Automobil GmbH 

 

 

11. Skład zespołu badającego wypadek 

 

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili: 

kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM 

członek zespołu: Eugeniusz Chodań – przewodniczący PKBWM 

członek zespołu: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM 

członek zespołu: Tadeusz Gontarek – ekspert PKBWM 

członek zespołu: Sławomir Affek – ekspert PKBWM 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 

Passenger Ship Safety Certificate 
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Załącznik nr 2 

Fire Protection Appliances & Structural Fire Protection Plan – decks 1-4
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Załącznik nr 3 

Fire Protection Appliances & Structural Fire Protection Plan – decks 5-9 
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Załącznik nr 4 

Fire Protection Appliances & Structural Fire Protection Plan – decks 10-12 
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Załącznik nr 5 

Ship Safety Procedures – Procedure SMM-0241 
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Załącznik nr 6 

Ship Safety Procedures – Procedure SOM-050 
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Załącznik nr 7 

Ship Safety Procedures – Procedure DS-0715 
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Załącznik nr 8 

Ship Safety Procedures – Procedure SOM-0158 
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Załącznik nr 9 

Ship Safety Procedures – Procedure SMM-0187 
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Załącznik nr 10 

Konwencja SOLAS’74  (wyciąg) 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 

ANNEX: 

Chapter II-2 Construction - Fire Protection, Fire Detection and Fire Extinction 

Regulation 4 

Fire control plans 

There shall be permanently exhibited in all new and existing ships for the guidance of the 

ship's officers general arrangement plans showing clearly for each deck the control stations, 

the various fire sections enclosed by "A" Class divisions, the sections enclosed by "B" Class 

divisions (if any), together with particulars of the fire alarms, detecting systems, the sprinkler 

installation (if any), the fire extinguishing appliances, means of access to different 

compartments, decks, etc. and the ventilating system including particulars of the fan control 

positions, the position of dampers and identification numbers of the ventilating fans serving 

each section. Alternatively, at the discretion of the Administration, the aforementioned details 

may be set out in a booklet, a copy of which shall be supplied to each officer, and one copy at 

all times shall be available on board in an accessible position. Plans and booklets shall be kept 

up to date, any alterations being recorded thereon as soon as practicable. Description in such 

plans and booklets shall be in the national language. If the language is neither English nor 

French, a translation into one of those languages shall be included. In addition, instructions 

concerning the maintenance and operation of all the equipment and installations on board for 

the fighting and containment of fire shall be kept under one cover, readily available in an 

accessible position. 
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 Załącznik 11 

Konwencja SOLAS’2000  (wyciąg) 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 2000 

Chapter II-2: Construction - fire protection, detection, extinction 

Regulation 20 

Fire control plans* and fire drills 

(This regulation applies to all ships) 

1 In all ships general arrangement plans shall be permanently exhibited for the guidance of 

the ship's officers, showing clearly for each deck the control stations, the various fire sections 

enclosed by ``A'' class divisions, the sections enclosed by ``B'' class divisions together with 

particulars of the fire detection and fire alarm systems, the sprinkler installation, the fire 

extinguishing appliances, means of access to different compartments, decks, etc. and the 

ventilating system including particulars of the fan control positions, the position of dampers 

and identification numbers of the ventilating fans serving each section. Alternatively, at the 

discretion of the Administration, the aforementioned details may be set out in a booklet, a 

copy of which shall be supplied to each officer, and one copy shall at all times be available on 

board in an accessible position. Plans and booklets shall be kept up to date, any alterations 

being recorded thereon as soon as practicable. Description in such plans and booklets shall be 

in the official language of the flag State. If the language is neither English nor French, a 

translation into one of those languages shall be included. In addition, instructions concerning 

the maintenance and operation of all the equipment and installations on board for the fighting 

and containment of fire shall be kept under one cover, readily available in an accessible 

position. 

2  In all ships a duplicate set of fire control plans or a booklet containing such plans shall be 

permanently stored in a prominently marked weathertight enclosure outside the deckhouse for 

the assistance of shoreside firefighting personnel.* 
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Załącznik 12 

IMO RESOLUTION MSC.99(73) 

(adopted on 5 December 2000) 

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR 

THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED 

PART E - OPERATIONAL REQUIREMENTS 

Regulation 15 

Instructions, on-board training and drills 

2.4 Fire control plans 

 

2.4.1 General arrangement plans shall be permanently exhibited for the guidance of the ship’s 

officers, showing clearly for each deck the control stations, the various fire sections enclosed 

by "A" class divisions, the sections enclosed by "B" class divisions together with particulars 

of the fire detection and fire alarm systems, the sprinkler installation, the fire-extinguishing 

appliances, means of access to different compartments, decks, etc., and the ventilating system 

including particulars of the fan control positions, the position of dampers and identification 

numbers of the ventilating fans serving each section. Alternatively, at the discretion of the 

Administration, the aforementioned details may be set out in a booklet, a copy of which shall 

be supplied to each officer, and one copy shall at all times be available on board in an 

accessible position. Plans and booklets shall be kept up to date; any alterations thereto shall be 

recorded as soon as practicable. Description in such plans and booklets shall be in the 

language or languages required by the Administration. If the language is neither English nor 

French, a translation into one of those languages shall be included. 


