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Badanie bardzo poważnego wypadku na holowniku „Zeus” prowadzone było 

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

Wypadków Morskich (Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) oraz 

uzgodnionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) norm, 

standardów i zalecanych metod postępowania, wiążących Rzeczpospolitą Polską. 

 

 Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub 

incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla 

zapobiegania wypadkom i incydentom morskim w przyszłości oraz poprawy stanu 

bezpieczeństwa morskiego. 

 

 Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich nie rozstrzyga  

w prowadzonym przez siebie badaniu o winie lub odpowiedzialności osób 

uczestniczących w wypadku lub incydencie morskim. 

 

 Niniejszy raport nie może stanowić dowodu w postępowaniu karnym albo 

innym postępowaniu mającym na celu ustalenite winy lub odpowiedzialności za 

spowodowanie wypadku, którego raport dotyczy (art. 40 ust. 2 ustawy o PKBWM).  

 

Część raportu odnosząca się do działań ratowniczych i podmiotów je 

prowadzących (pkt 2.3, 6.1 oraz 8) została opracowana przez Szwedzką Komisję 

badania Wypadków (Statens haverikommission - SHK), z którą Państwowa Komisja 

Badania Wypadków Morskich prowadziła oględziny holownika po pożarze w porcie 

Soölvesborg w dniu 24 września 2015 r. 

 

 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich 

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa 

tel. +48 22 630 19 05, tel. kom. +48 664 987 987 

e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl 

www.pkbwm.gov.pl 

http://www.pkbwm.gov.pl/
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1. Fakty 

 

W dniu 23 września 2015 r. holownik „Zeus” stał zacumowany przy nabrzeżu należącym 

do cynkowni metali w porcie Sӧlvesborg (Szwecja) oczekując na zakończenie rozładunku 

przyholowanej do portu barki z drewnem.  

Około godz. 22:00 po wspólnej kolacji, na której załoga świętowała zakończenie 

półtoramiesięcznego rejsu i powrót do domu, członkowie załogi udali się do swoich kabin na 

nocny odpoczynek. Wachty na pokładzie i w maszynie zostały odwołane. 

Przed godz. 23:00 jeden z członków załogi opuścił na pewien czas swoją kabinę.            

Po powrocie zauważył w niej ogień. Stojąc na schodach przed wejściem do kabiny zaczął 

wołać, chcąc ostrzec śpiących kolegów o pożarze. Jego wołanie usłyszało dwóch innych 

członków załogi. W trójkę opuścili pomieszczenia mieszkalne i wydostali się na pokład. 

Dwóch z nich podjęło próbę gaszenia ognia wodą z węża podłączonego do statkowej 

instalacji pożarowej. Trzeci z członków załogi w czasie opuszczania klatki schodowej doznał 

urazu głowy i po wyjściu na pokład stracił przytomność. 

Gwałtowny rozwój pożaru zmusił gaszących do wycofania się i wezwania straży 

pożarnej. Pierwsza jednostka ratownicza dotarła 2 minuty po północy w dniu 24 września 

2015 r. po 8 minutach od otrzymania informacji o pożarze. Kolejne dwie jednostki – po 

dalszych 6 minutach, a ostatnia dotarła na nabrzeże do holownika o godz. 00:19. 

Pożar został ugaszony o godz. 02:50, a akcja ratunkowa zakończona o godz. 04:20 rano.  

Z pomieszczeń holownika strażacy wynieśli cztery ciała pozostałych w pomieszczeniach 

mieszkalnych członków załogi. Będący na miejscu lekarz stwierdził ich zgon. 

Ranny członek załogi z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala, gdzie 

zaopatrzono go i po przeprowadzeniu niezbędnych badań przewieziono do hotelu                  

w Karlshamn, w którym zakwaterowano pozostałych dwóch członków załogi.  

Po przeprowadzeniu wysłuchań przez Komisję i przesłuchań przez miejscową policję 

wszyscy zostali przetransportowani przez służby armatora do Polski. 

 

 

2. Informacje ogólne 

 

2.1. Dane statku 

 

Nazwa statku:      Zeus 
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Bandera:      polska 

Właściciel: Otto Wulf GmBH & Co. KG. Cuxhaven 

(Niemcy) 

Armator: Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o. 

& Co. w Szczecinie 

Instytucja klasyfikacyjna:     PRS S.A. 

Typ statku:       holownik   

Sygnał rozpoznawczy:    SQLH 

Nr indentyfikacyjny IMO:    6605503 

Pojemność brutto:     186 

Rok budowy:       1966 

Moc maszyn:      1214 kW (2 x BW D526MTB-40) 

Szerokość:       8,00 m 

Długość całkowita:     28,43 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Minimalna obsada załogowa:    6 osób 

 

 

Zdjęcie nr 1. Holownik Zeus 
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2.2. Informacje o podróży statku 

 

Porty zawinięcia w czasie podróży:   Skulte (Łotwa) 

Port przeznaczenia:     Ueckermünde (Niemcy) 

Rodzaj żeglugi:     międzynarodowa 

Informacje o załodze:     7 osób narodowości polskiej  

 

2.3. Informacje o wypadku 

 

Rodzaj:      bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia:     23.09.2015 przed północą  

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 56º 02’ 39” N;  λ = 014º 34’ 31” E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  południe Szwecji, port Sӧlvesborg 

Charakter akwenu:     wody wewnętrzne, basen portowy  

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: holownik przy nabrzeżu postojowym 

w oczekiwaniu na wyładunek barki  

Miejsce zajścia zdarzenia na statku:  pomieszczenia mieszkalne załogi pod 

pokładem głównym 

Skutki wypadku dla ludzi:  śmierć czterech członków załogi  

w wyniku zatrucia 

Skutki wypadku dla statku: ogniowe i termiczne zniszczenia 

konstrukcji, wyposażenia i instalacji 

w pomieszczeniach mieszkalnych załogi, 

korytarzu wejściowym oraz 

pomieszczeniach socjalnych 

 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

2.4.1. Akcja ratownicza 

 

2.4.1.1. Informacje ogólne 

 

Szwedzka ustawa o ochronie obywateli  (LSO) oraz rozporządzenie o ochronie obywateli 

(FSO) z 2003 r. zawierają przepisy dotyczące usług ratowniczych. Zgodnie z rozdziałem        

1 część 2 ustęp 1 LSO określenie „usługi ratownicze” odnosi się do działań ratowniczych, za 
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które odpowiedzialne są władze państwowe lub gminne, prowadzonych w razie wypadku lub 

zagrożenia wypadkiem, po to aby zapobiegać lub ograniczać obrażenia osób oraz zniszczenie 

mienia i środowiska. Władze państwowe są odpowiedzialne za ratownictwo górskie, 

lotnicze, i morskie, a także za służby ratownicze zajmujące się środowiskiem naturalnym na 

morzu, za ratownictwo w zakresie emisji substancji radioaktywnych oraz, w niektórych 

przypadkach, za poszukiwanie osób zaginionych. W innych przypadkach, za działania 

ratownicze odpowiedzialne są władze danej gminy (rozdział 3, część 7 LSO). 

Na poziomie krajowym to Szwedzka Agencja Ratownictwa Cywilnego (MSB) jest 

odpowiedzialna za koordynację gminnych służb ratowniczych. Ponieważ statek, którego 

dotyczy raport stał zacumowany w porcie Sölvesborg, za akcję ratowniczą odpowiedzialna 

była Miejska Służba Ratownicza, w tym przypadku Räddningstjänsten Västra Blekinge. 

 

2.4.1.2. Opis wydarzeń 

 

O godz. 23:51 w dniu 23 września 2015 r. do Centrum Alarmowego (SOS Alarmcentral)     

w Växjö zadzwonił mężczyzna na numer alarmowy 112. Poinformował on centrum, że na 

statku znajdującym się w porcie Sölvesborg wybuchł pożar i że widzi on członka załogi 

usiłującego go ugasić. Mężczyzna podał adres Thure Carlssons väg 5 oraz nazwę 

przedsiębiorstwa „JIWE Galv”, miejsce w którym pracował, i z którego obserwował płonący 

statek. Zapewnił on również dyżurnego centrum, że dopilnuje, aby brama do portu została 

otwarta dla służb ratowniczych. Mężczyzna poinformował, że statek wygląda tak, jakby był 

cały w ogniu oraz że na nabrzeżu widzi ranną, krwawiącą osobę.  W tamtym momencie nie 

było jednak jasne, czy były tam 2 czy 3 osoby ranne i jakiego rodzaju był to statek. 

Centrum powiadomiło Miejską Służbę Ratowniczą (straż pożarną) zgodnie z ustaloną 

wcześniej procedurą dla „wypadku statku na wodach gminnych”, która wkrótce potem została 

zmieniona na procedurę na wypadek „pożaru na statku”. Ponadto centrum powiadamiania 

wezwało do portu pogotowie ratunkowe, wstępnie trzy jednostki, oraz policję. 

Na rysunku nr 1 poniżej pokazano plan okolicy portu Sölvesborg. Czarna strzałka 

wskazuje umiejscowienie straży pożarnej a zielona miejsce postoju holownika „Zeus”. 
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Rysunek 1. Plan sytuacyjny. Odległość od straży pożarnej (strzałka czarna) do nabrzeża 

(strzałka zielona) wynosi około 1,6 km. Zdjęcie: © Lantmäteriet Dnr R61749-13002 
 

 

O godz. 00:02 w dniu 24 września 2016 r. na miejsce pożaru przybyła pierwsza jednostka 

Miejskiej Służby Ratowniczej w Sölvesborg (Räddningstjänsten Västra Blekinge). Dowódca 

jednostki poinformował centrum alarmowe, że pożar na statku jest poważny oraz że widzi on 

dwóch członków załogi próbujących go ugasić oraz innego członka załogi, który jest ranny    

i leży na nabrzeżu. 

Dowódca wydał strażakom rozkaz przygotowania się do pracy w aparatach oddechowych 

(tzw. nurkowania w dymie). Strażacy uznali jednak, że z powodu wysokiej temperatury          

i silnego zadymienia na tym etapie wejście do wnętrza statku w celu odszukania innych 

członków załogi oraz ugaszenia ognia nie jest możliwe.  

Jedna z rot ratowniczych posiadała urządzenie tnąco-gaszące
1
, ale ponieważ ono nie 

działało, nie można było zastosować tej metody gaszenia pożaru. Dlatego straż pożarna 

rozpoczęła gaszenie pożaru wodą spoza statku, przez drzwi prowadzące w dół do 

                                                 
1
 Metoda gaszenia pożaru za pomocą urządzenia tnąco-gaszącego polega na połączeniu strumienia wody 

zmieszanej ze ścierniwem (dzięki czemu nabiera on właściwości tnących). Strażak zbliża się do ognia spoza 

głównego obszaru pożaru, następnie wykorzystuje działanie tnące strumienia wody w celu wywiercenia 

niewielkiego otworu w drzwiach lub ścianie. Następnie przełączenie się na zraszanie wodą pozwala na ugaszenie 

ognia podobnie jak w przypadku konwencjonalnej dyszy rozpylającej. 
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pomieszczeń mieszkalnych. Ponieważ skuteczność tego działania była ograniczona, wydano 

rozkaz, aby do wody dodać piany gaśniczej. W czasie gdy zmieniano rodzaj systemu gaszenia 

nastąpiło zjawisko ciągu wstecznego. Strażacy poszukiwali też planu przeciwpożarowego 

holownika, ale go nie znaleźli, tam gdzie spodziewali się go znaleźć. 

 

 

Zdjęcie nr 2. Prawa burta statku; po środku widoczne drzwi, przez które ratownicy dostali się 

do pomieszczeń mieszkalnych 
 

W międzyczasie centrum alarmowe skontaktowało się z Centrum Koordynacji 

Ratownictwa (JRCC) w celu sprawdzenia, czy w okolicy znajdują się jednostki straży 

przybrzeżnej, które mogłyby wesprzeć Służbę Ratowniczą. Najbliższa jednostka znajdowała 

się 2 godziny drogi od miejsca pożaru, poza portem Åhus. Po otrzymaniu tej informacji oficer 

dowodzący ze Służby Ratowniczej o godz. 00:01 zażądał, aby straż przybrzeżna przyłączyła 

się do akcji ratowniczej. Do udziału w akcji wezwano również łódź pilotową z pobliskiego 

Karlshamn. Podczas rozmów telefonicznych i radiowych wystąpiły pewne problemy 

związane z łączeniem różnych rozmów. 

Dwie dodatkowe jednostki przybyły 6 minut po pojawieniu się pierwszej jednostki,           

a wkrótce potem przybył oficer starszy rangą, który przejął dowodzenie. Wydano rozkaz 

dalszego gaszenia ognia za pomocą piany i znalezienia alternatywnych sposobów dostania się 

do pomieszczeń mieszkalnych statku. Jednocześnie dokonano kolejnej próby wejścia do 

pomieszczeń mieszkalnych, kiedy ilość piany sięgała do wysokości talii. Jednak ze względu 

na wysoką temperaturę, strażacy w aparatach oddechowych musieli się wycofać.  
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O godz. 00:26 załoga karetki pogotowia ratunkowego poinformowała centrum alarmowe, 

że jest w drodze do szpitala z jednym rannym członkiem załogi. Na miejscu wypadku 

pozostało jeszcze 2 członków załogi. Na tym etapie akcji nie było wiadomo czy wewnątrz 

statku nadal znajdowali się jacyś członkowie załogi i w jakiej liczbie. 

O godz. 00:34 przekazano do centrum alarmowego informację, że wewnątrz statku może 

nadal znajdować się 4 członków załogi, ale ze względu na wysoką temperaturę ratownikom 

jeszcze nie udało się wejść do środka pomieszczeń mieszkalnych. 

O godz. 01:13 oficer dowodzący zgłosił do centrum alarmowego, że pożar nadal trwa oraz 

że płonąca jednostka jest holownikiem. Ze względu na wysoką temperaturę ogień był nadal 

trudny do ugaszenia. Wówczas było już jasne, że na nabrzeżu znajduje się 3 członków załogi, 

a prawdopodobnie 4 martwych członków załogi jest wewnątrz statku. Służby ratownicze 

oszacowały, że pozostaną na miejscu pożaru jeszcze co najmniej przez 2 godziny. 

Po rozmowach z oficerem dowodzącym Centrum Koordynacji Ratownictwa (JRCC), 

powiadomiło również Szwedzką Agencję Transportową (Inspektorat). Przedstawiciel 

inspektoratu miał przybyć na miejsce przed godz. 04:00 w celu zbadania stateczności statku. 

O godz. 02:00 przybyła jednostka straży przybrzeżnej. Otrzymała ona zadanie 

przeszukania wód portowych w celu upewnienia się, że nikt nie wypadł za burtę. W tym 

czasie na statku znaleziono 3 martwe osoby. 10 minut później w jednej z kabin znaleziono 

czwartą martwą osobę. 

Pożar ugaszono o godz. 02:50
2
. 

Między godz. 03:00 a 04:10 ciała zmarłych zniesiono ze statku, lekarz oficjalnie 

potwierdził zgon, a następnie zabrała je policja. 

Akcja ratownicza zakończyła się o godz. 04:20. W tym czasie na miejscu nie było 

żadnego przedstawiciela armatora statku, więc nie można było dokonać żadnego formalnego 

pisemnego przekazania statku i przyjęcia odpowiedzialności za pozostałe do wykonania 

czynności. Próbowano skontaktować się z agentem statku, jednak bezskutecznie. Uznano, że 

nie ma potrzeby pozostawiania strażnika na miejscu zdarzenia w celu dopilnowania, aby 

pożar nie wybuchł ponownie. Policja zapieczętowała obszar wokół nabrzeża i odjechała. 

Oficer dowodzący akcją opuścił miejsce wypadku jako ostatni o godz. 05.30. 

                                                 
2
 O godz. 02:48 JRCC skontaktowało się z MRCK Gdynia i poinformowało armatora holownika o wypadku. 
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O godz. 06:00 oficer dowodzący skontaktował się z przedsiębiorstwem, które 

rozładowywało barkę i otrzymał zapewnienie, że agent statku skontaktuje się z armatorem 

oraz że rodziny członków załogi zostaną poinformowane o wypadku.   

Służba Ratownicza zdecydowała, że nie będzie angażować zespołu POSOM
3
 dla 

pozostałej załogi statku. Powodem tej decyzji był fakt, iż członkowie załogi albo przebywali 

w szpitalu albo byli przesłuchiwani przez policję. Oficer dowodzący sądził, że działalność 

POSOM jest przeznaczona wyłącznie dla najbliższej rodziny. Niemniej jednak, zespół 

ratowników przeszedł odprawę w tym zakresie. 

 

2.4.1.3. Ochrona środowiska naturalnego 

 

Woda użyta do gaszenia pożaru została skażona i należało ją zgromadzić i usunąć.          

W poniedziałek 5 października 2015 r. agent statku skonsultował się ze Służbą Ratowniczą         

i zalecono mu kontakt z Miljöförbundet Blekinge Väst (gminnym organem ochrony 

środowiska) w celu uzyskania wsparcia i sprzętu. Odpowiedzialność za usunięcie mieszanki 

piany gaśniczej i wody leżała teraz w gestii armatora statku (w tym przypadku agenta statku). 

 

2.4.1.4. Organizacja Służby Ratowniczej podczas akcji 

 

Centrum dowodzenia zorganizowano w odległości około 80 metrów od statku dla 

starszych rangą oficerów z różnych organizacji (służb ratowniczych, pogotowia i policji). 

Taktyka polegała na ugaszeniu pożaru w sposób możliwie skuteczny i szybki od wejścia 

do pomieszczeń mieszkalnych. Jeżeli to możliwe strażacy w aparatach oddechowych powinni 

wejść na statek i ugasić ogień w kabinach. Oceniając sytuację na wczesnym etapie 

stwierdzono, że jest niemożliwe, aby wewnątrz statku znajdowali się jeszcze żywi ludzie. 

Zespół ratowników został rozdzielony na dwa sektory. Zadaniem zespołu w sektorze 1 

było ugaszenie ognia i jeśli to możliwe, wejście na statek. Zadaniem zespołu w sektorze 2 

było zabezpieczenie systemu podawania piany i wody oraz znalezienie na statku obszarów 

wolnych od ognia i dymu.  

                                                 
3
 POSOM (Psykologiskt och socialt omhändertagande) jest akronimem określającym opiekę nad osobami, które 

zostały narażone na wyjątkowo stresujące sytuacje. Celem tej opieki jest udzielenie wsparcia psychologicznego 

osobom będącym w potrzebie. 
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Podczas tych poszukiwań znaleziono plan przeciwpożarowy statku. Znaleziono również 

właz na pokładzie dziobowym (wyjście ewakuacyjne – zdjęcie nr 3), który można było 

wykorzystać do dotarcia do ognia strumieniem wody. 

 

 

Zdjęcie nr 3. Właz znajdujący się na pokładzie dziobowym, przez który można było dostać 

się do pomieszczeń mieszkalnych 
 

Strażacy w aparatach oddechowych próbowali przeszukać statek, gdy warstwa piany 

osiągnęła wysokość około 1 m wewnątrz kabin, ale musieli się wycofać ze względu na wysoką 

temperaturę. W celu dalszego obniżenia temperatury użyto większej ilości piany gaśniczej. 

Kiedy strażacy w aparatach oddechowych mogli już wejść do wnętrza statku potwierdzili, 

że do pożaru doszło w pierwszej kabinie po prawej burcie. Dodatkowa grupa strażaków        

w aparatach oddechowych dotarła do mesy. Z uwagi na hałas podobny do dźwięku 

wydawanego przez ulatujący gaz oba zespoły strażaków musiały się ewakuować. Według 

załogi statku nie było tam gazu palnego, a jedynie aparat tlenowy i gaśnice przenośne.         

Ze względu na ryzyko eksplozji zbiornika ciśnieniowego oficer dowodzący zdecydował, że 

personel uczestniczący w akcji ratowniczej przeniesie się do bezpiecznej strefy. 

Podczas akcji ratowniczej stało się oczywiste, że brak wiedzy o budowie i wyposażeniu  

statku utrudnia tę akcję. 
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2.4.2. Analiza akcji ratowniczej 

 

Przebieg zaistniałego zdarzenia spowodował konieczność dokonania analizy szczegółów 

związanych z działaniami ratowniczymi, w tym wsparciem technicznym w urządzenie tnąco-

gaszące i urządzenia telekomunikacyjne, jak również kwestii organizacyjnych dotyczących 

sposobu przygotowania służb ratowniczych do ugaszenia pożaru na statku. Dodatkowo, 

dokonano oceny sposobu postępowania z osobami, które doznały traumatycznych przeżyć. 

 

2.4.2.1. Wsparcie techniczne 

 

Jeden z zespołów ratowniczych był wyposażony w urządzenie tnąco-gaszące. Urządzenie 

to jest bardzo skuteczne i gdyby było sprawne, to jego użycie najprawdopodobniej znacznie 

skróciłoby i uprościło akcję ratowniczą, chociaż na pewno nie zmieniłoby wyniku akcji         

w kwestii możliwości uratowania ludzi znajdujących się wewnątrz statku. Miejska Służba 

Ratownicza podnosiła, że to urządzenie nie było częścią podstawowego wyposażenia zespołu 

ratowniczego i wskazała, że działanie podstawowego wyposażenia jest zawsze sprawdzane. 

Niemniej jednak, komisja SHK uważa, że istotne jest, aby wszystkie elementy wyposażenia 

jednostek ratowniczych były w pełni sprawne lub zastąpione zapasowymi. 

Kiedy centrum alarmowe SOS Alarmcentral w Växjö realizowało połączenia telefoniczne 

i radiowe z różnymi zainteresowanymi stronami, wystąpiły problemy łącznościowe, co miało 

swoje odzwierciedlenie w rejestrze połączeń. Komisja SHK jest zdania, że kwestią 

najwyższej wagi jest niedopuszczenie do powstawania jakichkolwiek problemów i utrudnień 

operacyjnych, ponieważ mogą one poważnie zahamować każdą akcje ratowniczą. 

 

2.4.2.2. Zagadnienia organizacyjne 

 

Chociaż Sölvesborg posiada własny port to wiedza o żegludze i szczególnych 

okolicznościach dotyczących statków nie jest zbyt powszechna wśród personelu służb 

ratowniczych i może stanowić problem w wielu szwedzkich portach. W tym konkretnym 

przypadku problem polegał na braku wiedzy na temat stateczności statku  

i wpływu działań ratowniczych na jego stateczność oraz braku wiedzy na temat 

rozmieszczenia pomieszczeń mieszkalnych na statku. Taka wiedza z pewnością ułatwiłaby 

służbom ratowniczym podjęcie bezpieczniejszych działań i poprawiłaby zdolność do 

ograniczenia szkód. 
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Problem ten można rozwiązać przez informowanie i szkolenie personelu służb 

ratowniczych, jak również pomoc ze strony władz lub organizacji, które posiadają 

odpowiednie doświadczenie. W tym przypadku skorzystano z łodzi pilotowej, a akcję 

ratowniczą wspomagała Straż Przybrzeżna.  

Dodatkowo, po pewnym czasie pojawił się inspektor z STA. Innym źródłem, które nie 

zostało wykorzystane w tym przypadku, są piloci morscy dostępni na terenie całego kraju 24 

godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Kontakt z osobami pełniącymi dyżur w różnych organach jest możliwy przez system SOS, 

ale doświadczenia z tego badania wskazują, że wiedza funkcjonariuszy Miejskiej Służby 

Ratowniczej o tego rodzaju wypadkach i o możliwościach tych organów jest ograniczona. 

 Na poziomie krajowym to szwedzka Agencja Ratownictwa Cywilnego (MSB) jest 

organem koordynującym pracę służb ratowniczych. Stąd komisja SHK uważa, że MSB, we 

współpracy ze Szwedzką Administracją Morską (odpowiedzialną za pilotaż), Szwedzką 

Agencją Transportu i Strażą Przybrzeżną, jest najbardziej odpowiednim organem do 

dopilnowania, aby wiedza o tym w jaki sposób skomunikować się z innym organami, a także 

wiedza o możliwościach innych organów była przekazana do miejskich służb ratowniczych. 

 

2.4.2.3. Działania dodatkowe 

 

Ponieważ nie skontaktowano się z grupą zarządzania kryzysowego POSOM, to nie 

wszczęła ona żadnych działań. Doprowadziło to do sytuacji, w której dwie osoby (oraz trzecia 

osoba będąca w szpitalu) zostały narażone na stresującą i traumatyczną sytuację, a następnie 

pozostawione na własną rękę, w obcym kraju, bez propozycji pomocy ze strony 

społeczeństwa. 
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3. Opis okoliczności wypadku 
 

Holownik „Zeus” wypłynął z portu Szczecin w dniu 8 sierpnia 2015 r. z 7 członkami 

załogi na burcie do portu Ueckermünde. Tam wziął na hol załadowaną drewnem szwedzką 

barkę „Bagge”, bez własnego napędu, i skierował się do portu Sӧlvesborg. 

 

 

Zdjęcie nr 4. Holownik „Zeus” z barką „Bagge” na holu (fot. Robert Stachnik) 

 

Po wyładunku drewna holownik rozpoczął serię krótkich holowań barki pustej lub 

załadowanej drewnem pomiędzy różnymi portami bałtyckimi
4
. Po ponad miesięcznym 

okresie holowań „Zeus” z załadowaną drewnem barką dopłynął ponownie do portu 

Sӧlvesborg w dniu 18 września 2015 r.  

W związku ze sztormową pogodą usługi pilotowe zostały w tym dniu zawieszone i zestaw 

holowniczy pozostał przez kilka dni na bezpiecznym, osłoniętym kotwicowisku.  

W dniu 21 września 2015 r. około godz. 08:00 szwedzki pilot wprowadził holownik wraz 

z holowaną barką do portu. Zgodnie z lokalnymi przepisami portowymi holownik musiał 

                                                 
4
 Portami do jakich zawinął holownik były między innymi: Ryga, Skulte (Łotwa), Sӧlvesborg (Szwecja), Parnu 

(Estonia) i Kotka (Finlandia). 
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zwolnić hol i pozostawić barkę przy nabrzeżu rozładunkowym na czas jej rozładunku. Sam 

zacumował do oddalonego około 1000 m nabrzeża należącego do cynkowni metali.  

 W czasie rozładunku barki członkowie załogi kolejno chodzili na barkę, aby dokonać 

balastowania barki oraz regulować długość cum.  

 Na dzień 24 września 2015 r. planowane było zakończenie rozładunku barki. Zgodnie  

z otrzymanymi od armatora instrukcjami, po zakończonym rozładunku holownik miał 

odholować barkę z powrotem do portu Ueckermünde i powrócić do Szczecina. 

 

 

Zdjęcie nr 5. Rozładowana barka „Bagge” przy nabrzeżu w Sӧlvesborg 

 

 Ponieważ rozładunek barki w Sӧlvesborg kończył półtoramiesięczną nieobecność załogi  

w domach, kapitan zaprosił załogę na wspólną kolację w dniu 23 września na godz. 18:00. 

Powiadomił załogę, że odwołał wachty w godzinach nocnych. W czasie kolacji zezwolił na 

spożywanie alkoholu i wszyscy członkowie załogi, w różnych ilościach, go pili. 

 Pomiędzy godz. 21:00 a 22:00 poszczególni członkowie załogi kolejno opuszczali messę 

udając się do swoich kabin na nocny odpoczynek.  

Przed godz. 23:00 oficer wachtowy
5
, zajmujący pierwszą przy schodach kabinę po prawej 

burcie (rysunek nr 3), obudził się, zapalił lampkę (kojówkę) nad górną koją, którą zajmował, 

wstał i udał się do toalety. Wychodząc z kabiny zostawił drzwi otwarte. Po powrocie 

                                                 
5
 W skład załogi statku wchodzili: kapitan, oficer wachtowy, starszy mechanik, II mechanik, dwóch starszych 

marynarzy oraz marynarz (pełniący obowiązki kucharza). 
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zauważył w środku ogień. Okrzykami „palimy się”, „pożar”, próbował ostrzec innych            

o pożarze.  

Okrzyki te obudziły dwóch członków załogi. Pierwszy z nich, II mechanik, śpiący               

w środkowej kabinie po lewej burcie, wybiegł niekompletnie ubrany, ominął stojącego przy 

schodach oficera wachtowego i wewnętrznym przejściem dostał się do maszynowni 

holownika. Tam uruchomił pompę pożarową, a następnie wyjściem awaryjnym (zdjęcie nr 6) 

wyszedł na pokład główny i rozpoczął podłączanie do przyłącza hydrantowego gumowego 

węża używanego do prac porządkowych na statku (zdjęcie nr 7). 

 

  

Zdjęcie nr 6. Właz wyjścia awaryjnego z 

maszynowni, na rufie holownika 

Zdjęcie nr 7. Gumowy wąż roboczy, który 

załoga wykorzystała do gaszenia pożaru 

 

Za nim pobiegł oficer wachtowy, który ostrzegał wcześniej innych o pożarze, ale 

opuszczając klatkę schodową z pomieszczeń mieszkalnych załogi uderzył głową w gaśnicę 

wiszącą nad zejściem. Zdołał wyjść na pokład zewnętrzny i tam stracił przytomność. 

Kolejny obudzony członek załogi, starszy marynarz mieszkający w dziobowej kabinie po 

prawej burcie, wybiegł na pokład i zobaczył leżącego, nieprzytomnego z zakrwawioną głową 

kolegę. Podbiegł do niego aby sprawdzić czy żyje. Ponaglany przez II mechanika odszedł od 

oficera wachtowego i zaczął pomagać mechanikowi w rozwijaniu i przeciąganiu w stronę 

zejścia do kabin węża gumowego będącego już pod ciśnieniem wody. 

 Następnie obaj członkowie załogi starali się podejść do palących się i zadymionych już    

w znacznym stopniu pomieszczeń na pokładzie głównym. Wysoka temperatura i gęstniejący 

gorący dym zmusił ich jednak do wycofywania się. Kierujący strumieniem wody mechanik 

poprosił marynarza o znalezienie kogokolwiek na lądzie, kto mógłby wezwać pomoc. 

Spotkany na nabrzeżu kierowca sztaplarki natychmiast powiadomił i wezwał straż pożarną.  
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 Do czasu przyjazdu straży pożarnej ogień na statku rozwijał się, a zadymienie wzrastało 

zmuszając II mechanika starającego się gasić pożar wewnątrz nadbudówki holownika do 

wycofania się na pokład na zewnątrz.  

 Pierwsza jednostka strażacka dotarła do holownika 2 minuty po północy w dniu  

24 września 2015 r. Kolejne jednostki straży pożarnej przybyły po kolejnych 6 i 17 minutach. 

Strażacy rozpoczęli gaszenie ognia. Członkowie załogi zostali przeprowadzeni do 

pomieszczeń znajdującej się na nabrzeżu cynkowni, gdzie zostali przesłuchani przez policję. 

Ranny członek załogi został zabrany przez służby medyczne do szpitala. 

 Gaszenie pożaru trwało ponad dwie i pół godziny. Pożar ogarnął część pomieszczeń 

mieszkalnych pod pokładem głównym oraz część nadbudówki, w której znajdowała się 

kuchnia, messa oraz korytarz wejściowy do holownika.  

 

Rysunek 2. Strefa objęta pożarem 

 

 Duże zadymienie, wysoka temperatura oraz nieznajomość układu pomieszczeń na 

holowniku przez strażaków opóźniała możliwość dotarcia do pomieszczeń, w których 

znajdowali się pozostali członkowie załogi. Próby dotarcia do pomieszczeń w początkowej 
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fazie trwającego pożaru przerwano ze względu na bezpieczeństwo gaszących pożar oraz 

przekonanie, że pozostający tam ludzie już nie żyją.   

 Gaszenie ognia zakończono o godz. 02:50. W godz. 03:00 – 04:10 ciała zmarłych 

członków załogi strażacy wynieśli na nabrzeże, gdzie przybyły lekarz potwierdził zgon.  

 Akcja ratunkowa została zakończona o godz. 04:20 w dniu 24 września 2015 r. 

 

 

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

z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz 

 

Holownik „Zeus” zbudowany został w duńskiej stoczni Svendborg Skibsværft w 1966 r.   

 

 

Rysunek 3. Plan pomieszczeń holownika pod pokładem głównym 

 

Pomieszczenia mieszkalne załogi znajdowały się pod pokładem głównym holownika. 

Prowadziła do nich wąska klatka schodowa z zabiegiem pod kątem 90º w prawo w dolnej 

części schodów (rysunki nr 3 i 4 oraz zdjęcie nr 8). 

Kabiny załogi rozmieszczone były symetrycznie po obu burtach holownika, po 3 z każdej 

burty, każda z wyjściem na leżący w osi symetrii holownika korytarz, łączący się z klatką 

schodową. Wszystkie kabiny były podobnie wyposażone i skonstruowane z tych samych 

palnych materiałów
6
. Ściany pomiędzy kabinami, oszalowania, meble oraz materiały 

wykończeniowe były wykonane z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

                                                 
6
 Materiały do konstrukcji i wyposażenia kabin nie spełniały aktualnie obowiązujących standardów odporności 

ogniowej. 

3 kabiny załogowe 
prawa burta 

3 kabiny załogowe 
lewa burta 

maszynownia 
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Symbole:          zarzewie ognia;                            kierunki rozprzestrzeniania się pożaru. 

 

Rysunek 4. Rozlokowanie członków załogi w pomieszczeniach mieszkalnych holownika 

„Zeus”  

 

 

Kabina dziobowa - lewa burta. Drzwi 
do kabiny były zamknięte. Członek 
załogi (starszy marynarz) pozostał 
w kabinie. Odnaleziony siedzący na 
podłodze przy drzwiach. 

Kabina dziobowa - prawa burta.  

Drzwi do kabiny były uchylone. 
Członek załogi (starszy marynarz) 

 

Kabina środkowa - lewa burta.  

Drzwi do kabiny były uchylone. Jeden 
członek załogi (II mechanik) obudzony 
wołaniem pobiegł do maszynowni, 
drugi (kucharz) pozostał w kabinie. 

Kabina środkowa - prawa burta. 
Drzwi do kabiny były zamknięte. 
Członek załogi (kapitan) pozostał 
w kabinie. Odnaleziony leżący na 
podłodze. 

Kabina rufowa - lewa burta.  

Drzwi do kabiny były uchylone. Członek 
załogi (starszy mechanik) pozostał w 

Miejsce zamocowania 
lampki nocnej nad górną 
koją gdzie rozgorzał ogień. 

Otwór wypalony 
w ścianie. 

Kabina rufowa - prawa 
burta (oficer wachtowy). 

schody 

Wyjście ewakuacyjne 
(drabina) dziób 
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Z pomieszczeń mieszkalnych prowadziły dwie drogi ewakuacji. Jedna schodami w rufowej 

części korytarza (rysunki nr 3 i 4 oraz zdjęcie nr 8) do korytarza na pokładzie głównym,         

z drzwiami wyjściowymi na pokład otwarty, oraz druga, z dziobowej części korytarza, 

szybem wyjściowym ze stalową drabiną przez właz bezpośrednio na pokład dziobowy 

(rysunek nr 4 i zdjęcie nr 9). 

 

  

Zdjęcie nr 8. Schody prowadzące z pokładu 

głównego do pomieszczeń załogowych 

Zdjęcie nr 9. Wyjście awaryjne z korytarza 

na pokład dziobowy; widok z pokładu 

 

Podczas oględzin korytarza i kabin Komisja stwierdziła, że największe wypalenia 

wystąpiły wewnątrz kabiny usytuowanej po prawej stronie schodów, należącej do oficera 

wachtowego. To w niej rozpoczął się pożar. Tam też ogień został zauważony przez oficera 

wachtowego, który w nocy wrócił do kabiny po nieustalonym dokładnie okresie czasu
7
. 

Z tej kabiny ogień wydostał się przez otwarte drzwi na korytarz (zdjęcie nr 10), a wcześniej 

dym przedostał się kratką do kanału wentylacyjnego prowadzącego do pozostałych kabin (na 

holowniku był jeden wspólny stalowy kanał wentylacyjny), powodując śmiertelne zatrucie 

przebywających w kabinach członków załogi. 

 
 

                                                 
7
 Analiza przebiegu procesu rozgorzenia ognia i warstwy zwęglonej materiałów palnych wskazuje, że pożar 

rozwijał się swobodnie co najmniej 20 – 30 minut. To oznacza, że aby pożar mógł się rozwinąć w taki sposób, 

oficer wachtowy musiał przebywać poza kabiną co najmniej 20 minut. 
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Zdjęcie nr 10. Korytarz pomiędzy kabinami załogowymi 

 

Głębokie wypalenia materiałów palnych znajdujących się w kabinie oficera wachtowego, 

wyraźnie większe niż w pozostałych kabinach, a w szczególności w kabinach sąsiednich, 

wskazują, że czas trwania procesu spalania w tej kabinie był najdłuższy. 

W celu ustalenia co mogło być przyczyną pożaru Komisja poddała kabinę oficera 

wachtowego szczegółowym oględzinom. W kabinie została spalona ściana działowa 

oddzielająca kabinę od kabiny sąsiedniej (należącej do kapitana holownika), płyty szalunkowe, 

meble i całe wyposażenie. Oględziny wykazały bardzo silne wypalenia po prawej stronie 

kabiny, patrząc od wejścia, w rejonie w którym znajdowały się koje
8
 (zdjęcia nr 11, 12 i 13). 

 

                                                 
8
 We wszystkich sześciu kabinach znajdowały się po dwie koje (jedna nad drugą), ale tylko w jednej  – środkowej 

po lewej burcie spało dwóch członków załogi. W pozostałych kabinach członkowie załogi mieszkali pojedynczo. 
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Zdjęcie nr 11. Kabina oficera wachtowego – część w której znajdowały się koje 

 

Drewniana rama górnej koi uległa całkowitemu spaleniu. Widoczne na zdjęciu nr 11 ślady 

na ścianach są pozostałościami po zamocowaniu koi do ścian kabiny. Wypełniony pianką 

poliuretanową materac z górnej koi, zbudowany na ramie (stelażu) ze sprężyn stalowych, 

uległ niemal w całości spaleniu (stopieniu) i spadł na dolną koję (zdjęcie nr 11 i  12). 

 

 

Zdjęcie nr 12. Spalony górny materac na dolnej koi oraz pozostałość po górnej kojówce 

Ślady po miejscu 

gdzie zamocowana 

była górna koja 

Wypalona 

ściana w 

miejscu 

gdzie była 

kojówka 
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Spadający stalowy stelaż z materacem z górnej koi prawdopodobnie zerwał zamocowaną 

na ścianie nad dolną koją lampkę nocną (kojówkę). Lampka została odnaleziona                     

w pogorzelisku na podłodze kabiny oficera wachtowego
9
 (zdjęcie nr 13). 

 

 

Zdjęcie nr 13. Kojówka znad dolnej koi na pogorzelisku na podłodze kabiny 

 

Powyżej poziomu górnej koi, na ścianie bliżej drzwi kabiny, gdzie zamocowana była 

oprawa oświetleniowa lampki nocnej (kojówki) z żarowym źródłem światła, pozostało 

wypalone miejsce, a z otworu wystawały przepalone kable
10

 (zdjęcie nr 11 i zdjęcie nr 14). 

Głębokie miejscowe wypalenia części ściany kabiny oficera wachtowego w miejscu, gdzie 

zamocowana była żarowa oprawa oświetleniowa wskazują, że przyczyną pożaru był 

najprawdopodobniej bezpośredni kontakt materiału palnego (np. odzieży lub pościeli)            

z rozgrzaną do wysokiej temperatury bańką szklaną żarówki
11

.  

 

                                                 
9
 Komisja ustaliła, że kojówkę tę wrzucili w to miejsce do kabiny strażacy po wcześniejszym zbadaniu jej przez 

ekspertów policji szwedzkiej, którzy stwierdzili, że lampka ta nie była źródłem pożaru. 
10

 Komisja ustaliła, że kojówka odpadła ze ściany i spadła na dolną koję, na którą następnie spadł materac            

z górnej koi. Później kojówka została zabrana ze statku na ląd przez strażaków w celu jej zbadania. 
11

 Mógłby to być również bezpośredni kontakt materiału palnego z rozgrzanym do wysokiej temperatury 

żarnikiem, jednak taką możliwość Komisja wykluczyła, gdyż kojówka ta została obejrzana na lądzie przez 

policję i szwedzkie służby ratownicze, które ustaliły, że żarówka lampy nie była uszkodzona. 
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Zdjęcie nr 14. Otwór po kojówce nad górną 

koją w kabinie oficera wachtowego 

Zdjęcie nr 15. Kojówka z żarówką; zdjęcie 

zrobione w innej kabinie 

 

Biorąc pod uwagę, że ściana, na której zamocowana była lampka nocna (kojówka) 

zbudowana była z łatwopalnej laminowanej płyty wiórowej, to rozgorzenie ognia mogło 

nastąpić już po około 20 minutach
12

. 

Komisja po analizie kierunków rozprzestrzeniania się pożaru w kabinie oficera 

wachtowego przyjęła, że gdy płomienie dosięgły sufitu, którego wykładzina i zamocowanie 

(stelaż) były wykonane z materiałów palnych (płyt wiórowych i listew drewnianych), nastąpiło 

zapalenie kurzu i zanieczyszczeń palnych (resztek trocin) znajdujących się w przestrzeni 

podsufitowej nad kabinami załogi, co spowodowało, że pożar objął błyskawicznie sufity 

wszystkich kabin, trawiąc zupełnie sufit kabiny oficera wachtowego (zdjęcie nr 16) i sufit nad 

korytarzem (zdjęcie nr 10), większość sufitu nad środkową kabiną po prawej burcie (zdjęcie 

nr 17) oraz część sufitu nad ostatnią (rufową) kabiną po lewej burcie.  

Zapalenie się sufitu w kabinie oficera wachtowego ułatwił bezpośredni dostęp powietrza   

z wylotów kanału wentylacyjnego kabin załogowych. Świadczy o tym brak sadzy                  

w okolicach kratki wentylacyjnej kanału (zdjęcie nr 16). 

 

                                                 
12

 Przyjmując powyższe Komisja uwzględniła wyniki doświadczeń, jakie przeprowadzono w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie, które pokazały, że żarówka o mocy 40 W przykryta np. tkaniną (bez dostępu 

powietrza) nagrzewa się w ciągu 20 minut do temperatury ok. 150°C i powoduje zapłon łatwopalnej tkaniny. 
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Zdjęcie nr 16. Wypalona sadza wokół wlotu 

powietrza w sufitowym kanale 

wentylacyjnym 

Zdjęcie nr 17. Zupełnie spalony sufit w 

środkowej kabinie po prawej burcie 

 

 Przez otwarte drzwi kabiny, w której rozgorzał pożar, otwarty ogień przeniósł się na 

korytarz i klatkę schodową oraz spowodował zapalenie się drzwi i spalenie części ościeżnicy 

w kabinie po przeciwnej stronie korytarza, należącej do starszego mechanika (zdjęcie nr 18). 

Zniszczenia ogniowe w tej kabinie były jednak umiarkowane. Oprócz drzwi, ograniczały się 

do górnej części kabiny i pochodziły od płomieni pochodzących z palącego się sufitu. 

 Do największych zniszczeń, poza zniszczeniami w kabinie w której powstał pożar, doszło 

w środkowej kabinie (należącej do kapitana holownika) znajdującej się po prawej burcie 

(zdjęcie nr 19), bezpośrednio przylegającej do kabiny oficera wachtowego.  

 

  

Zdjęcie nr 18. Kabina starszego mechanika Zdjęcie nr 19. Kabina kapitana holownika 

 

Porównując zniszczenia w kabinie, w której powstał pożar, ze zniszczeniami w innymi 

kabinami, widać istotne różnice. W miarę oddalania się od kabiny oficera wachtowego 

zniszczenia termiczne tych samych palnych elementów konstrukcyjnych wyraźnie maleją. 

Wydzielające się duże ilości dymu z palących się sufitów powodowały powstawanie osadów. 
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Zdjęcie nr 20. Kabina środkowa lewa burta Zdjęcie nr 21. Kabina dziobowa prawa burta 

 

Ogień z sufitu nad korytarzem znajdującym się pomiędzy kabinami mieszkalnymi 

przeniósł się na klatkę schodową prowadzącą na pokład główny nadbudówki i spowodował 

zapalenie się sufitu w korytarzu i w przestrzeni połączonej z kuchnią i mesą załogową.  

Pokład główny nad kabiną, w której powstał pożar – rozgrzany do wysokiej temperatury 

od palącego się szalunku i pokrycia sufitu – został zdeformowany.  

Płytki ceramiczne w kuchni popękały, a wykładzina leżąca w mesie załogowej uległa 

stopieniu. Ściany, meble oraz wyposażenie kuchni i messy załogowej uległy zniszczeniu 

termicznemu (zdjęcia nr 22 i 23). 
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Zdjęcie nr 22. Zniszczenia termiczne w 

kuchni 

Zdjęcie nr 23. Zniszczenia termiczne w mesie 

załogowej 
 

 Wysoka temperatura zniszczyła bulaj w kabinie oficera wachtowego i wybrzuszyła pokład 

główny znajdujący się nad nią. Płomienie spaliły wewnętrzne drewniane drzwi wejściowe      

i wydostały się na zewnątrz przez stalowe drzwi zewnętrzne nadbudówki (zdjęcie nr 24). 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Zdjęcie nr 24. Skutki wysokiej temperatury   Zdjęcie nr 25. Zniszczony magazynek p.poż.   

 

Pożar strawił sprzęt złożony w magazynku przeciwpożarowym na korytarzu                    

w nadbudówce na pokładzie głównym (zdjęcie nr 25). Dwa komplety wyposażenia 

strażackiego składającego się z aparatów oddechowych z kompletem butli zapasowych, 

hełmów i ubrań ochronnych z pasami strażackimi przechowywane były w mesie załogowej. 
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Ponieważ drzwi na mostek i do maszynowni statku były zamknięte, ogień nie dostał się 

do tych pomieszczeń
13

 pomimo częściowego nadpalenia powierzchni drzwi wejściowych. 

 

  

Zdjęcie nr 26. Część mostka holownika Zdjęcie nr 27. Zejście do maszynowni 

  

4.1. Czynniki mechaniczne 
 

Od czasu budowy holownika „Zeus” w 1966 r. jego pomieszczenia mieszkalne i służbowe 

nie były poddawane modernizacji. Ścianki działowe pomieszczeń, drzwi, sufity, oszalowania 

oraz elementy wykończeniowe były wykonane z palnych materiałów
14

. 

Ze względu na wielkość holownika pomieszczenia załogowe mogące pomieścić 

jednocześnie 12 osób były niewielkie i dlatego w ograniczonej przestrzeni znajdowało się 

                                                 
13

 Przedział maszynowy oddzielony był od pomieszczeń mieszkalnych i służbowych stalową grodzią (przegroda 

pożarowa klasy A-0 z izolacją).  
14

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa morskiego w zakresie budowy i wyposażenia statków zawarte są w ustawie 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281). Ustawa zezwala  w art. 12 na 

używanie statku, który nie podlega konwencji SOLAS (tak, jak „Zeus”), jeżeli jego budowa i wyposażenie 

zapewniają bezpieczeństwo życia i zdrowia osób na nim przebywających i są zgodne z wymaganiami 

określonymi w przepisach technicznych uznanej organizacji, która ma nadzór nad statkiem. Przepisy klasyfikacji 

i budowy statków morskich, wydane przez PRS, określają w Części V (Ochrona przeciwpożarowa) szczegółowe 

wymagania dotyczące konstrukcji i zabezpieczenia pożarowego pomieszczeń mieszkalnych i służbowych         

(w tym socjalnych). Aktualnie obowiązujące przepisy, które weszły w życie po 1986 r. i uwzględniają 

postanowienia konwencji SOLAS, wymagają, aby na holownikach zbudowanych po tej dacie elementy 

konstrukcyjne i materiały do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych i służbowych były niepalne i spełniały 

wymogi odporności ogniowej (niepalność, toksyczność, dymotwórczość, własności wolnego rozprzestrzeniania 

pożaru), zgodnie z obowiązującymi standardami stosowanymi w okrętownictwie oraz były potwierdzone 

odpowiednim certyfikatem. Dodatkowo, pomieszczenia mieszkalne i służbowe powinny być wyposażone w stałą 

instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, odpowiednią do stosowania na statkach morskich. 

Holowniki istniejące, zbudowane przed 1986 r. i nadal eksploatowane, nie muszą spełniać wyżej wymienionych 

wymagań. Oznacza to że elementy konstrukcji i materiały do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych                 

i służbowych takich holowników są (mogą być) palne (nie spełniają wymogów odporności ogniowej) oraz że 

pomieszczenia mieszkalne nie są wyposażone w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru. To sprawia, że 

holowniki te są znacznie bardziej narażone na powstanie pożaru, niż holowniki zbudowane po tej dacie.  
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dużo materiałów tapicerskich, pokrywających meble wypoczynkowe, oraz materace 

wypełnione elastyczną pianką poliuretanową, która po zapaleniu się wytwarzała duże ilości 

dymu i trującego gazu – cyjanowodoru. 

Wszystkie te elementy przyczyniły się, zdaniem Komisji, do szybkiego rozwoju                

i łatwego rozprzestrzenienia się pożaru oraz nasilenia jego skutków.  

Pomieszczenia mieszkalne i socjalne holownika nie były wyposażone w instalację 

wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

  

4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

 

Kapitan holownika „Zeus”, wbrew obowiązującym w przedsiębiorstwie armatora 

postanowieniom zawartym w Regulaminie pracy
15

, zezwolił załodze na wniesienie na statek, 

a następnie na spożywanie alkoholu podczas kolacji
16

. Ilość opakowań po alkoholu jaką 

Komisja odnalazła na pogorzelisku w pomieszczeniach messy załogowej oraz kuchni 

świadczy o spożyciu znacznej jego ilości
17

. 

Armator holownika przewidział w instrukcji stanowiskowej dla kapitana statku 

uprawnienie kapitana do „regulowania sposobu pełnienia służby przez załogę”
18

. Nie 

przewidział jednak możliwości zrezygnowania przez kapitana z wacht w porcie                       

i pozostawienia holownika bez nadzoru
19

.  

                                                 
15

 „Regulamin pracy Spółki Zakład Usług Żeglugowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. Sp. K.  

z siedzibą w Szczecinie”. Przepis paragrafu 13 Regulaminu pracy obowiązującego w dniu wypadku brzmiał:     

„1. U pracodawcy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 2. Pracownikom zabrania się 

wnoszenia, spożywania na terenie zakładu pracy (w tym również na jednostkach, którymi pracodawca uprawia 

żeglugę) napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu 

pracy lub pod wpływem takich napojów lub środków. Naruszenie powyższego zakazu stanowi ciężkie naruszenie 

podstawowych obowiązków pracowniczych.”. 
16

 Zgodnie z obowiązującym w dniu wypadku przepisem paragrafu 8 ust. 3 Regulaminu pracy i przebywania na 

statkach Armatora Zakład Usług Żeglugowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. Sp. K.               

z siedzibą w Szczecinie: „Przebywanie członka załogi na statku w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i może stanowić podstawę dla Armatora do 

natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.”. 
17

 Potwierdzeniem faktu spożycia dużej ilości alkoholu są wysokie wyniki zawartości alkoholu w ciałach 

zmarłych marynarzy stwierdzone w czasie przeprowadzonej sekcji zwłok oraz w organizmie oficera 

wachtowego, któremu udzielano pomocy w szpitalu w porcie Svendborg. Wyniki te wahały się pomiędzy      

1,47 ‰ do 3,2 ‰ alkoholu we krwi. U dwóch członków załogi, którzy prowadzili w początkowej fazie pożaru 

próbę gaszenia ognia na holowniku nie przeprowadzono badań na zawartość alkoholu w organizmie, ale 

szwedzcy strażacy przybyli na miejsce pożaru stwierdzili, że czuć od nich było woń alkoholu. 
18

 Zakład Usług Żeglugowych Szczecin. Instrukcja stanowiskowa dla pracowników zatrudnionych na 

jednostkach pływających. Kapitan statku, pkt 6. 
19

 Holownik nie był podłączony do zasilania z lądu. Oświetlenie zewnętrzne holownika oraz oświetlenie            

w pomieszczeniach mieszkalnych zasilane było prądem z agregatu pracującego w maszynowni holownika. 
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Odwołując wachty portowe kapitan naruszył zarówno postanowienia Regulaminu pracy    

i przebywania na statku, który w § 12 nakłada na wachtę portową obowiązek czuwania nad 

bezpiecznym zacumowaniem jednostki, jak i postanowienia własnej (wydanej dla kapitana) 

instrukcji stanowiskowej
20

. 

 Ani oficer wachtowy, ani pozostałych dwóch członków załogi, którzy się obudzili, nie 

postąpili zgodnie z procedurami obowiązującymi na statku zawartymi w Instrukcji 

postępowania w przypadku zagrożeń
21

, w zakresie ogłoszenia alarmu pożarowego na statku. 

Jedynie II mechanik, który pobiegł do siłowni i uruchomił pompę pożarową, postąpił zgodnie 

z przewidzianymi dla jego stanowiska obowiązkami w rozkładzie alarmowym. 

 Do gaszenia pożaru nie użyto podręcznego sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się 

w bezpośredniej bliskości kabin i źródła ognia
22

. Gaśnica zamocowana na ścianie przy 

schodach prowadzących do pomieszczeń załogowych pozostała w swoim uchwycie 

mocującym (zdjęcie nr 30). Druga z gaśnic, zamocowana na szocie pomiędzy kabiną 

pierwszą (dziobową) i środkową po lewej burcie (zdjęcie nr 29) została odnaleziona przez 

ratowników w pierwszej kabinie na podłodze (zdjęcie nr 28). To oznacza, że marynarz 

zajmujący tę kabinę prawdopodobnie wyszedł z kabiny, sięgnął po gaśnicę, która była           

w pobliżu, ale nie zdążył jej odbezpieczyć i nie był w stanie użyć, gdyż był zmuszony            

z powodu dymu lub ognia do cofnięcia się do swojej kabiny. 

 

                                                 
20

 W czasie postoju w porcie Sӧlvesborg na wachty portowe zostali wcześniej wyznaczeni imiennie dwaj 

członkowie załogi (jeden z załogi pokładowej, drugi z załogi maszynowej). Obaj wachtowi pozostali w kabinach 

i zginęli w czasie pożaru. 
21

 W „Instrukcji postępowania w przypadku zagrożeń dla kapitana”, wywieszonej na korytarzu holownika przy 

wejściu na mostek, wśród kilku przewidzianych na statku alarmów armator określił, że: „Alarm pożarowy należy 

ogłosić natychmiast po zauważeniu pożaru bądź po otrzymaniu meldunku o pożarze na statku, a następnie 

przystąpić do kierowania akcja gaśniczą. Podczas postoju w porcie kapitan powiadamia straż pożarną.”. 
22

 Użycie podręcznych gaśnic na tak zaawansowanym etapie rozwoju pożaru prawdopodobnie nie pozwoliłoby 

na ugaszenie pożaru w kabinie oficera wachtowego. 
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Zdjęcie nr 28. Gaśnica znaleziona w 

pierwszej kabinie od dziobu po lewej burcie 

Zdjęcie nr 29. Miejsce mocowania gaśnicy w 

korytarzu pomiędzy kabinami załogowymi 
 

 Członkowie załogi, którzy wydostali się ze swoich kabin na pokład główny, a następnie 

na keję, nie uruchomili sygnalizacji alarmu pożarowego. Dzwonek alarmowy znajdował się 

m.in. na korytarzu w pomieszczeniach mieszkalnych (zdjęcie nr 31), ale przycisk aktywujący 

dzwonki alarmowe znajdował się na mostku. Badanie przyczyn wypadku wykazało, że 

rozwój pożaru był niezwykle szybki. Stąd nie można stwierdzić z całą pewnością, że 

członkowie załogi, którzy pozostali w kabinach mieliby większą szansę na wydostanie się       

z nich gdyby ktoś poszedł na mostek i uruchomił dzwonki alarmowe, niż w przypadku 

alarmowania głosem w korytarzu przy kabinach. Członkowie załogi, którzy obudzili się           

i wyszli na czas z kabiny mieli drzwi do swoich kabiny uchylone i to mogło ułatwić im 

usłyszenie krzyków (alarmu) na korytarzu i szybkie opuszczenie kabin. 
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Zdjęcie nr 30. Gaśnica przy schodach 

 
 

Zdjęcie nr 31. Dzwonek alarmu na ścianie 

korytarza przy kabinach załogowych; zdjęcie z 

siostrzanego holownika „Cyklop” 

 

Krótki czas na uratowanie śpiących w kabinach członków załogi holownika wynikał         

z faktu, że znacznie większym zagrożeniem od ognia dla osób, które pozostały w kabinach, 

były silnie toksyczne gazy powstałe w wyniku spalania się elementów konstrukcji                   

i wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych holownika. Cyjanowodór powstający w wyniku 

spalania się pianki poliuretanowej już po kilku wdechach powoduje śmiertelne zatrucie. Do 

wszystkich kabin załogowych prowadził jeden wspólny stalowy kanał wentylacyjny dlatego 

przenikanie trujących gazów było ułatwione
23

. 

 

4.3. Czynniki organizacyjne 

 

Komisja ustaliła, że na holownikach armatora przyjęto przeprowadzanie ćwiczebnych 

alarmów pożarowych na początku każdego miesiąca. Komisja ustaliła również, że nie zawsze 

cała załoga brała w nich udział, głównie ze względu na wykonywanie innych czynności 

eksploatacyjnych w tym czasie. Konsekwencją tego stanu rzeczy był fakt, że nie wszyscy 

                                                 
23

 W czasie sekcji zwłok ustalono, że przyczyną śmierci osób, które pozostały w kabinach, było zatrucie 

mieszaniną toksycznych gazów (tlenek węgla i cyjanowodór) wydzielanych podczas rozkładu termicznego          

i spalania materiałów znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych holownika.  
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członkowie załogi, nawet ci z wieloletnim stażem pracy na holownikach ZUŻ, potrafili 

prawidłowo określić miejsca magazynowania sprzętu przeciwpożarowego na holowniku.  

 

 

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

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania. 

 

Skutki pożaru na holowniku „Zeus” okazały się tragiczne. W pożarze zginęło 4 członków 

załogi, pożar pociągnął za sobą znaczne straty materialne. Zniszczeniu uległy wszystkie 

pomieszczenia mieszkalne i socjalne na dwóch poziomach. Do gwałtownego 

rozprzestrzenienia się ognia na cały rejon pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych przyczyniła 

się konstrukcja pomieszczeń wykonana z materiałów palnych. 

Komisja ustaliła, że przyczyną wypadku było zaprószenie ognia w kabinie należącej do 

oficera wachtowego, znajdującej się w rufowej części mieszkalnej, po prawej burcie 

bezpośrednio przy schodach. Zaprószenie to polegało najprawdopodobniej na nieumyślnym 

pozostawieniu przez oficera wachtowego odzieży lub pościeli stykającej się z rozgrzaną 

żarówką zapalonej lampki nocnej (kojówki) przed wyjściem w nocy z kabiny
24

. 

Komisja rozpatrywała także inne możliwe przyczyny powstania pożaru na holowniku: stan 

awaryjny instalacji elektrycznej, wadliwie działające urządzenia grzewcze oraz zaprószenie 

ognia od papierosa. 

Analizując stan instalacji elektrycznej w kabinie oficera wachtowego Komisja nie znalazła 

dowodów, które wskazywałyby na wystąpienie stanu awaryjnego, bądź zwarcia w instalacji 

elektrycznej, jako ewentualnych czynników inicjujących powstanie pożaru. Dodatkowo,        

z przekazanych Komisji przez armatora wyników badań rezystancji stanu instalacji 

elektrycznej holownika (z dnia 8 października 2014 r. – załącznik nr 4) wynika, że była ona 

sprawna technicznie. 

                                                 
24

 W materiałach, które zgromadziła Komisja znajdują się opinie kilku polskich i szwedzkich indywidualnych     

i instytucjonalnych niezależnych ekspertów do spraw pożarów (patrz pkt 12 raportu: Źródła informacji, str. 39). 

Wszystkie opinie wskazują, że pożar powstał w tej części kabiny oficera wachtowego, w której znajdują się koje. 

Część opinii różni się jednak między sobą co do lokalizacji dokładnego miejsca pożaru. Jedne wskazują na 

dolną, zaś inne na górną koję. Komisja uznała za najbardziej prawdopodobne, że pożar powstał od zapalenia się 

palnego materiału stykającego się z żarówką kojówki znajdującej się nad górną koją w tej kabinie. 

Na podstawie materiałów dowodowych otrzymanych od szwedzkiej policji Komisja uznała, że nie jest 

wykluczone, że członkowie załogi, którzy zdołali się ewakuować z palącego się holownika nie zdążyli się 

jeszcze położyć spać, gdyż przebywali dłużej w mesie załogowej niż pozostali. 
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Kabiny na holowniku ogrzewane były z grzejników panelowych zasilanych podgrzewaną 

wodą. Nie miały one zatem wpływu na możliwość powstania pożaru. Komisja nie stwierdziła 

w kabinie oficera wachtowego obecności pozostałości grzejnika elektrycznego z otwartą 

spiralą lub podobnego urządzenia grzewczego, które miałoby wpływ na powstanie pożaru. 

Komisja nie znalazła dowodów, które wskazywałyby, że źródłem pożaru mógł być 

zapalony papieros. Nie znaleziono w kabinie żadnych niedopałków papierosów lub śladów po 

niedopałkach. Dodatkowo, członek załogi mieszkający w tej kabinie twierdził, że nie palił 

papierosów
25

. 

Komisja uznała, że zarówno nieużycie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego 

umieszczonego w bezpośredniej bliskości kabin i źródła ognia, do jego ugaszenia, jak              

i nieogłoszenie alarmu pożarowego w celu obudzenia kolegów, którzy spali lub nie zdążyli 

wydostać się z zagrożonych pomieszczeń, spowodowane było zarówno stanem szoku i paniki, 

w jakim znaleźli się obudzeni członkowie załogi, jak i stanem nietrzeźwości wszystkich 

członków załogi i związanym z tym brakiem możliwości racjonalnego myślenia   i działania 

zgodnego z obowiązującymi w takiej sytuacji procedurami. Komisja zaznacza jednak, że nie 

można stwierdzić z całą pewnością, że inne działania, które byłyby podjęte przez członków 

załogi, mogły zmienić ostateczne skutki tego wypadku. 

Fakt, że ratownicy odnaleźli w kabinach trzech z czterech zmarłych członków załogi 

siedzących lub leżących na podłodze swojej kabiny świadczy o tym, że zdołali się oni 

obudzić, ale szybkość rozprzestrzenienia się pożaru, a przede wszystkim wydzielających się 

trujących gazów, była tak duża, że nie zdążyli oni wyjść na zewnątrz i zatruli się. 

Rozpoczęta akcja gaszenia pożaru przez przybyłe na miejsce jednostki ratowniczo-

strażackie spowolniła, a następnie zatrzymała rozwój pożaru. 

Brak wglądu do planu ochrony przeciwpożarowej holownika
26

 początkowo (tzn. do czasu, 

gdy strażacy znaleźli plan wiszący na szocie w korytarzu prowadzącym na mostek 

holownika) utrudnił przybyłym na miejsce jednostkom ratowniczo-strażackim akcję gaszenia 

ognia. Prowadzący akcję gaśniczą strażacy mieli niewielkie doświadczenie w gaszeniu ognia 

na jednostkach pływających, a holownik „Zeus” jako jednostka niepodlegająca Konwencji 

                                                 
25

 Pozostałości po papierosach lub ich niedopałkach są trudne do wykrycia w spalonym pomieszczeniu, gdyż 

zwykle wypalają się one całkowicie. Komisja uznała, że zaprószenie ognia od papierosa było mało 

prawdopodobne, jednak nie może być ono zupełnie wykluczone. 
26

 Obowiązek opracowania planu ochrony pożarowej takich jednostek jak holownik „Zeus” wynika z przepisu   

§ 19 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 48).  
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SOLAS nie miał obowiązku posiadania pojemnika z dodatkowym egzemplarzem planu 

ochrony pożarowej holownika, na otwartym pokładzie, w miejscu dostępnym dla jednostek 

straży pożarnej
27

. 

Według Komisji, gdyby holownik był wyposażony w instalację wykrywania i sygnalizacji 

pożaru z czujkami dymowymi w kabinach, to rozmiary i skutki pożaru byłyby znacznie 

mniejsze, a załoga mogła być w porę ostrzeżona o zagrożeniu pożarem. 

 

 

6. Podjęte działania 

 

Po zaistnieniu pożaru na holowniku „Zeus” w porcie Sölvesborg podjętych zostało szereg 

działań korygujących zarówno przez szwedzkie służby ratownicze, jak i władze miasta 

Sölvesborg, a także przez armatora holownika. 

 

6.1. Działania podjęte przez organy szwedzkie, ujęte w raporcie Komisji SHK 

 

Służba Ratownicza (Räddningstjänsten Västra Blekinge) przygotowała po wypadku raport, 

w którym dokonała oceny przeprowadzonych działań i zwróciła uwagę na doświadczenia       

i propozycje dalszego rozwoju. Raport potwierdza między innymi brak wiedzy wewnątrz 

Służby na temat żeglugi i statków oraz zawiera propozycje poprawy organizacji w celu 

wzmocnienia możliwości prowadzenia akcji związanych z żeglugą oraz radzenia sobie          

w prowadzeniu początkowego stadium akcji ratowniczej o tak wielkiej wadze. W 2016 r. 

rozpoczęto realizację programu „Pożar w porcie”. Będzie on kontynuowany w 2017 r.            

i określone zostaną dalsze działania do wdrożenia, w tym dotyczące podnoszenia wiedzy                         

i szkolenia. Ponadto Miejska Służba Ratownicza zakupiła inne urządzenie do cięcia 

gaśniczego, służące jako zapasowe. 

Władze miasta Sölvesborg zaktualizowały procedury dotyczące działań POSOM. 

Zdecydowały, że o uaktywnieniu POSOM będzie decydować grupa zarządzająca POSOM,    

a nie służby ratownicze. Służby ratownicze będą kontaktować się z grupą zarządzającą 

POSOM przy podejmowaniu takich decyzji. 

                                                 
27

 Obowiązek posiadania takiego pojemnika wynika z przepisu §19 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania 

żeglugi przez statki morskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 48), ale dotyczy tylko jednostek podlegających Konwencji 

SOLAS. 
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6.2. Działania podjęte przez armatora holownika „Zeus” 

 

Armator holownika „Zeus” wyposażył dwa z trzech eksploatowanych przez siebie 

holowników (holowniki „Zeus” oraz „Amon”) w systemy wykrywcze pożaru. Systemy 

zostały zaprojektowane specjalnie dla poszczególnych jednostek. Podzespoły systemu 

(centralka, czujki, przyciski, syreny alarmowe) zostały zaaprobowane przez klasyfikatora 

(PRS). Zarówno przedsiębiorstwo, które przygotowało projekt, jak i wykonawca systemu 

zostały uznane przez klasyfikatora. Armator poinformował także Komisję o planach montażu 

podobnego systemu wykrywczego na ostatniej jednostce ZUŻ, holowniku „Cyklop”, podczas 

zbliżającego się przeglądu klasowego. 

Armator wyposażył wszystkie eksploatowane przez siebie holowniki, które wykonują 

podróże międzynarodowe, w oznakowane pojemniki umieszczone na zewnątrz nadbudówki, 

w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym, w których umieszczone zostały dodatkowe kopie 

planu ochrony pożarowej w języku polskim i angielskim. 

Armator holownika „Zeus” wdrożył zmiany w Regulaminie pracy wprowadzając nowy 

Rozdział IV „Polityka przeciwdziałania spożywaniu alkoholu u Pracodawcy”.                       

W Regulaminie tym zostały szczegółowo określone obowiązki i uprawnienia zarówno 

pracodawcy, jak i pracowników, dotyczące spraw związanych z wnoszeniem i spożywaniem 

alkoholu na terenie zakładu pracy, w tym na holowniki. W szczególności wprowadzony został 

system okresowego badania trzeźwości pracowników i określone uprawnienia pracodawcy               

w przypadkach, w których wyniki badania wskażą na stan „po spożyciu” alkoholu. 

W ślad za zmianami w Regulaminie pracy armator wprowadził zmiany w Regulaminie 

pracy i przebywania na statkach, w którym m.in. wprowadził obowiązek dla kapitana 

„czuwania nad tym, aby na pokład statku nie były wnoszone żadne napoje alkoholowe”. 

Ponadto armator przygotował dokument o nazwie „Informacja dla kapitana jednostki 

pływającej”, który przekazywany jest kapitanowi holownika przed rozpoczęciem rejsu, do 

wiadomości i potwierdzenia podpisem o zaznajomieniu się z nim. W dokumencie tym, 

stanowiącym pewnego rodzaju kompendium wiedzy o obowiązkach kierownika jednostki, 

armator zawarł zasady przeprowadzania alarmów ćwiczebnych oraz prowadzonej przez siebie 

polityki antyalkoholowej. W dokumencie tym został powtórzony za Regulaminem pracy         

i Regulaminem pracy i przebywania na statkach obowiązek kapitana do czuwania nad tym, 

aby na pokład statku nie były wnoszone żadne napoje alkoholowe, egzekwowania zakazu 
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spożywania alkoholu na statku oraz upoważnienie do przeprowadzania kontroli w zakresie 

badania trzeźwości. 

 

 

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie 

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą 

przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących 

podmiotów. 

 

7.1. Zakład Usług Żeglugowych 

 

W związku z podjętymi przez armatora holownika „Zeus” w okresie od zaistnienia 

wypadku do dnia ogłoszenia raportu działaniami naprawczymi, które wypełniają zalecenia 

przygotowywane przez Komisję w trakcie badania wypadku w zakresie wyposażenia 

przeciwpożarowego holownika i prowadzonej polityki przeciwdziałania spożywaniu alkoholu 

na statkach, Komisja uznała, że nie istnieje potrzeba formułowania zaleceń w tym zakresie. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu Zakład Usług 

Żeglugowych Sp. z o.o. & Co. w Szczecinie: 

1) stworzenie mechanizmu kontroli nad organizowanymi i przeprowadzanymi przez 

kapitanów holowników alarmami ćwiczebnymi, który zapewni sprawdzenie, że udział 

w tych alarmach biorą wszyscy członkowie załogi, niezależnie od indywidualnych 

zadań eksploatacyjnych i funkcji pełnionej na holowniku; 

2) skorygowanie planu obrony przeciwpożarowej holownika „Zeus” w zakresie 

prawidłowości umieszczonych na nim oznaczeń; Komisja stwierdziła, że na holowniku 

nie było zainstalowanego ręcznego przycisku instalacji wykrywczej pożaru, a plan 

obrony przeciwpożarowej holownika oznaczenie takiej instalacji zawiera. 

 

7.2. Polski Rejestr Statków 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Polskiemu Rejestrowi Statków 

S.A. uzupełnienie Części V „Ochrona przeciwpożarowa” obowiązujących „Przepisów 

klasyfikacji i budowy statków morskich” o wymóg retroaktywny, dotyczący holowników 
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pływających pod polską banderą zbudowanych przed 1986 r. i liczących powyżej 5 osób 

załogi, zamontowania w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych holowników instalacji 

wykrywania i sygnalizacji pożaru. Termin wykonania modernizacji powinien zostać 

dostosowany do terminu najbliższego przeglądu dla odnowienia klasy, jednak nie powinien 

być dłuższy niż do końca grudnia  2018 r. 

 

 

8. Zalecenia Szwedzkiej Komisji Badania Wypadków Morskich (SHK) 

 

8.1. Miejska Służba Ratownicza (Räddningstjänsten Västra Blekinge) 

 

Ponieważ Miejska Służba Ratownicza podjęła odpowiednie działania wynikające             

z doświadczenia z operacji ratowniczej w Sӧlvesborg (patrz pkt 6.1), SHK zdecydowała na 

odstąpienie od wydania rekomendacji. 

 

8.2. Centrum Alarmowe (SOS Alarmcentral) Växjö 

 

SKH zaleca, aby Centrum Alarmowe zapewniło, że jego personel operacyjny będzie stale 

gotowy do obsługi sprzętu niezbędnego do wykonywanych przez Centrum zadań. 

 

8.3. Szwedzka Agencja Ratownictwa Cywilnego (MSB) 

 

SHK zaleca, aby Szwedzka Agencja Ratownictwa Cywilnego (MSB), we współpracy        

z SMA, STA i strażą przybrzeżną, podjęła działania mające na celu podniesienie wiedzy 

miejskich służb ratowniczych na temat możliwości kontaktowania się z organami 

administracji rządowej i władzami lokalnymi posiadającymi wiedzę w zakresie żeglugi, 

wtedy gdy jest to potrzebne. 
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10. Spis rysunków 

 

Rysunek 1. Plan sytuacyjny. Odległość od straży pożarnej (strzałka czarna) do nabrzeża 

(strzałka zielona) wynosi około 1,6 km. Zdjęcie: © Lantmäteriet Dnr R61749-13002 ............. 8 
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11. Wykaz stosowanych terminów i skrótów 

 

MSB – Szwedzka Agencja Ratownictwa Cywilnego 

SHK (Statens haverikommission) – Szwedzka Komisja Badania Wypadków Morskich 

SMA – Swedish Maritime Administration 

STA – Swedish Transport Agency 

 

 

12. Źródła informacji 

 

Powiadomienie o wypadku 

Dokumenty holownika  

Wysłuchania członków załogi holownika 

Materiały i dokumenty otrzymane od armatora 

Opinia ekspercka sporządzona przez S. Affeka – eksperta indywidualnego PKBWM 

Opinia ekspercka sporządzona przez przedsiębiorstwo „Anfire”, Warszawa 

Opinia ekspercka sporządzona przez SP Technical Research Institute of Sweden, Department 

of Fire Research 

Ocena akcji ratunkowej sporządzona przez szwedzkie Służby Ratownicze Region Västra 

Blekinge 
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13. Skład zespołu badającego wypadek 

 

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili: 

kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM 

członek zespołu: Tadeusz Gontarek – członek PKBWM 

członek zespołu: Cezary Łuczywek – przewodniczący PKBWM
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Załączniki 

Załącznik nr 1 

Plan obrony przeciwpożarowej holownika „Zeus” 
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Załącznik nr 2 

Karta bezpieczeństwa holownika „Zeus” 
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Załącznik nr 3 

Świadectwo klasy holownika „Zeus” 
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Załącznik nr 4 

Protokół z pomiaru stanu izolacji 3 x 380 V 
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