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

Komisja

Badania

Wypadków

Morskich

nie

rozstrzyga

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

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. +48 91 4403290, tel. kom. +48 664 987 987
e-mail: pkbwm@mgm.gov.pl
www.pkbwm.gov.pl

www.pkbwm.gov.pl
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2. Fakty
W dniu 12 lipca 2017 r. do portu w Świnoujściu wszedł statek „Selfoss” i zacumował
o godz. 10:00 LT lewą burtą przy północnej części nabrzeża Hutników. Tego samego dnia
operacje ładunkowe zakończono o godz. 22:25 LT.
O godz. 22:00 LT na mostek statku wszedł pilot. Nastąpiła rutynowa wymiana informacji
pomiędzy pilotem i kapitanem odnośnie warunków pogodowych, kierunku i siły prądu,
parametrów manewrowych statku oraz omówienia manewru odcumowania i obrócenia statku
w kierunku wyjścia. O godz. 22:50 rozpoczęto manewry wyjściowe. Statek nie korzystał
z pomocy holowników, ponieważ posiadał zwolnienie z ich użycia.

Statkiem kierował

kapitan. Na mostku obecny był również starszy oficer.
Zgodnie z ustaleniami kapitan planował odejście przy użyciu szpringu dziobowego,
a następnie obrót statku przez lewą burtę w kierunku toru wodnego wykorzystując wchodzący
prąd w kanale portowym, sprzyjający przyspieszeniu obrotu kadłuba.. Dwukrotnie podjęte
próby wykonania tego manewru nie powiodły się. Silny wiatr dopychający powodował
składanie się statku do nabrzeża. W związku z nieudanymi próbami kapitan powiadomił
pilota o zmianie planu i dokonania obrócenia statku przez prawą burtę. W czasie
dokonywania tego manewru kadłub statku dryfował w głąb portu wzdłuż nabrzeża,
dopychany wiatrem i napierającym na kadłub prądem, co spowodowało uszkodzenia części
rufowej statku oraz nabrzeża. Następnie statek zdryfował pod niepodniesione ramię suwnicy,
stojącej wcześniej przed jego dziobem, powodując uszkodzenie własnego masztu z antenami
radarowymi i antenami komunikacyjnymi. Nastąpiło również zagrożenie kolizją ze stojącym
przed jego dziobem statkiem „Globia”. Manewr maszyną CN do przodu spowodował, że
udało się uniknąć kolizji i kadłuby statków minęły się w niewielkiej odległości od siebie.
Pilot zgłosił oficerowi dyżurnemu w Kapitanacie Portu Świnoujście zdarzenie i zgodnie
z otrzymaną instrukcją statek zacumował prawą burtą przy nabrzeżu Górników.
Decyzją PSC statek został zatrzymany w porcie Świnoujście w celu dokonania niezbędnego
remontu masztu i urządzeń nawigacyjnych przywracających mu zdolność do żeglugi. Dnia
15 lipca 2017 po dokonaniu napraw statek „Selfoss” o godzinie 16:00 LT opuścił
Świnoujście.
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3. Informacje ogólne
3.1. Dane statku
Nazwa statku:

Selfoss

Bandera:

Wyspy Owcze (Faroe Islands)

Właściciel:

Sp/f SelfossLine Eystara Bryggja
(Faroe Islands)

Armator (operator):

Eimskip Island ehf, Korngardar 2, 104
Reykjavik, Iceland

Instytucja klasyfikacyjna:

DNV-GL

Typ statku:

kontenerowiec

Sygnał rozpoznawczy:

OZ2171

Nr indentyfikacyjny IMO:

9433456

Pojemność brutto:

7464

TEU:

698

Rok budowy:

2008

Moc maszyn:

7200 kW (MaK 8m 43c)

Szerokość:

20,60 m

Długość całkowita:

129,60 m

Zanurzenie:

6,20 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

10 osób
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Zdjęcie nr 1. M/v „Selfoss” przy nabrzeżu Górników w Świnoujściu 13.07.2017r.

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

Świnoujście

Port przeznaczenia:

Helsingborg (Szwecja)

Rodzaj żeglugi:

oceaniczna

Informacje o załodze:

11 osób narodowości islandzkiej

3.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

poważny wypadek morski

Data i czas wypadku:

12 lipca 2017r. godz. 22:56 LT

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 53°54'11" N , λ =014°15'05" E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Świnoujście, Polska

Charakter akwenu:

rzeka Świna- wody portowe
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Zdjęcie nr 2. Pozycja m/v „Selfoss” w trakcie rozpoczęcia manewrów odchodzenia od
nabrzeża: 1. m/v „Selfoss”, 2. suwnica z opuszczonym ramieniem, 3. m/v „Globia”(źródło:
mapa Google z naniesionymi sylwetkami statków i zaznaczoną suwnicą).
Pogoda w trakcie wypadku:

widzialność dobra, wiatr NNW 6-7° B,
temp. powietrza 16° C

Stan eksploatacyjny statku w trakcie wypadku:

odejście od nabrzeża po załadunku

Miejsce wypadku na statku:

maszt

z

antenami

radarowymi

i komunikacyjnymi
Skutki wypadku dla ludzi:

brak skutków dla ludzi

Skutki wypadku dla statku:

w wyniku uderzenia o opuszczone ramię
suwnicy

został

uszkodzone
z falowodami,

złamany

anteny
anteny

maszt,

radarowe

wraz

komunikacyjne,

światła nawigacyjne, a także suwnica.
W wyniku tarcia o nabrzeże statek doznał
niewielkiego

wgniecenia

poszycia
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w części rufowej i uszkodzenia wręgów
oraz spowodował niewielkie uszkodzenie
nabrzeża.

Zdjęcie nr 3. Złamany maszt na m/v „Selfoss”,
uszkodzone światła nawigacyjne, anteny 10-cio
i 3 centymetrowych radarów.

Zdjęcie nr 5. Konsekwencje kontaktu statku
z nabrzeżem: 1. Wgniecenie zaoblonej części rufy
LB spowodowane kontaktem z polerem, 2. ślady
tarcia zaobloną częścią rufy LB o nabrzeże.

Zdjęcie nr 4. Uszkodzenie elementów
masztu na m/v „Selfoss”.

Zdjęcie nr 6. Uszkodzenie wręgów
i poszycia kadłuba wskutek kontaktu
statku z nabrzeżem.
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Zdjęcie nr 7. Ślady kontaktu m/v „Selfoss” na nabrzeżu: 1. Ubytki w nabrzeżu, 2. Poler
ze śladami farby z kadłuba statku
3.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Nie angażowano podmiotów z lądu i nie prowadzono działań ratowniczych.

4. Opis okoliczności wypadku
Statek „Selfoss” pływa w żegludze liniowej w cyklu 14 dniowym, pomiędzy portami Islandii,
Danii, Polski, Szwecji oraz Wysp Owczych. W dniu 12 lipca 2017 r. i o godz. 10:00 LT.
wszedł do portu w Świnoujściu i zacumował lewą burtą w północnej części nabrzeża
Hutników.
W tym samym dniu zakończono operacje ładunkowe o godz. 22:25 LT.
Pilot wszedł na statek już o godzinie 22:00 czekając na zakończenie operacji ładunkowych.
Po ich zakończeniu na mostek wszedł kapitan i starszy oficer. O godz. 22:33 ogłoszono alarm
manewrowy dla załogi. Pilot przekazał kapitanowi informacje dotyczące warunków
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pogodowych (kierunek i siłę wiatru), a także kierunek i siłę prądu płynącego w kanale
portowym1. Statek posiadał zwolnienie z korzystania z holowników portowych.
Kapitan powiadomił pilota, że będzie sam prowadził manewry odcumowania od nabrzeża
i wyjścia z portu oraz przedstawił mu plan manewrów wyjściowych. Plan ten został
zaakceptowany przez pilota.
Kapitan rozpoczął manewr odcumowania. Zgodnie z wcześniej przedstawionym planem
zamierzał odchylić kadłub statku rufą na kanał portowy utrzymując w tym czasie dziób statku
na szpringu dziobowym. Biorąc pod uwagę działanie wchodzącego do kanału portowego
prądu o prędkości ok. 0,9 w. kapitan zakładał, że po wystarczająco dużym odchyleniu kadłuba
statku w prawo pracując maszyną wolno naprzód, kadłub przejdzie linię nurtu prądu co
przyspieszy obrót statku o 180˚ tak aby ustawić się dziobem do wyjścia z portu.

Rysunek nr 1. Rysunek sytuacyjny przedstawiający pierwszy manewr wykonany przez
kapitana statku Selfoss
1

Ujście rzeki
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Niestety podjęty manewr za pierwszym razem nie powiódł się i w obawie przed oparciem się
gruszki dziobowej o nabrzeże, pomimo pracy steru strumieniowego odpychającego ją od
nabrzeża, kadłub statku ponownie ustawił się równolegle do nabrzeża. Dopychający wiatr
w znacznym stopniu utrudniał wykonanie takiego manewru. Pomimo nieudanego manewru
kapitan, ponowił próbę dokonania obrotu statku przez lewą burtę tak, aby ustawić statek
dziobem do wyjścia. Kolejna próba również okazała się nieudana i statek ponownie ustawił
się równolegle do nabrzeża. W związku z nieudanymi manewrami przez lewą burtę kapitan
zadecydował o dokonaniu obrotu statku przez prawą burtę o czym powiadomił pilota.

Rysunek nr 2. Rysunek sytuacyjny przedstawiający drugi manewr wykonany przez kapitana
statku Selfoss.
Po rzuceniu dziobowego szpringu, który był ostatnią liną podaną na ląd, kapitan starał się
przy wykorzystania steru strumieniowego i pracy śruby wstecz (śruba prawoskrętna) odchylić
dziób statku od nabrzeża, w prawo na wiatr i napierający prąd. Statek dryfował wzdłuż
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nabrzeża ocierając się częścią rufową o betonową krawędź nabrzeża pomiędzy odbijaczami.
W tym czasie kapitan wykonał kilka chaotycznych ruchów sterem zmniejszając też nastawy
steru strumieniowego w prawo tak, aby zapobiec dalszemu ocieraniu się rufy statku
o nabrzeże i jeden z polerów. W czasie tych manewrów popychany prądem i wiatrem statek
powoli dryfował wzdłuż nabrzeża Hutników, zbliżając się do opuszczonego przed dziobem
ramienia suwnicy portowej i stojącego za suwnicą statku „Globia”.

Zdjęcie nr 8. Suwnica, o ramię której zahaczył m/v Selfoss. Zaznaczone miejsce kontaktu.
O godz. 22:56 część rufowa statku znalazła się na wysokości suwnicy, a górna część jednego
z masztów z anteną radarową, anteną AIS i światłem nawigacyjnym zahaczyła około
6 m poniżej najwyższej części masztu o opuszczone ramie suwnicy i uległa złamaniu.
Spowodowało to skrzywienie szyny w środkowej części ramienia dźwigu w odległości
4,30 m od końca ramienia.
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Statek zbliżył się niebezpieczne do zacumowanego przed nim statku „Globia”. Kapitan
skorzystał z rady pilota, aby natychmiast wykorzystać pełną moc maszyny i wypłynąć jak
najszybciej na kanał portowy. Dzięki temu manewrowi statek „Selfoss” przepłynął
w niewielkiej2 odległości od kadłuba statku „Globia” nie dotykając go.
Pilot powiadomił oficera dyżurnego Kapitanatu Portu Świnoujście o zdarzeniu i otrzymał
zgodę na zacumowanie przy nabrzeżu Górników, za dziobem statku „Globia”. Kapitan
kontynuował manewrowanie statkiem i po zakończeniu obrotu o 180˚ zacumował prawą burtą
do wyznaczonego miejsca przy nabrzeżu Górników.
Po przejściu inspekcji klasyfikatora DNV-GL, PSC oraz Kapitanatu Portu Świnoujście
i tymczasowej naprawie uszkodzeń zgodnie z zaleceniami inspektorów, statek opuścił port
Świnoujście w dniu 15 lipca 2017 r. o godz. 16:00.

5. Wstępna analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, że przyczyną wypadku były
błędnie wykonane manewry statku przez kapitana przy biernej postawie pilota
zobowiązanego do aktywnego uczestniczenia w prowadzonych manewrach.

6. Spis rysunków
Rysunek nr 1. Rysunek sytuacyjny przedstawiający pierwszy manewr wykonany przez
kapitana statku Selfoss ............................................................................................................... 9
Rysunek nr 2. Rysunek sytuacyjny przedstawiający drugi manewr wykonany przez kapitana
statku Selfoss ............................................................................................................................ 10

2

Według oceny Kapitana m/v „Globia” w odległości ok. 2 m.

12

RAPORT TYMCZASOWY 63/17

7. Spis zdjęć
Zdjęcie nr 1. M/v „Selfoss” przy nabrzeżu Górników w Świnoujściu 13.07.2017 .................... 5
Zdjęcie nr 2. Pozycja m/v „Selfoss” w trakcie rozpoczęcia manewrów odchodzenia od
nabrzeża: 1. m/v „Selfoss”, 2. suwnica z opuszczonym ramieniem, 3. m/v „Globia”(źródło:
mapa Google z naniesionymi sylwetkami statków i zaznaczoną suwnicą). ............................... 6
Zdjęcie nr 3. Złamany maszt na m/v „Selfoss”, uszkodzone światła nawigacyjne, anteny 10cio i 3 centymetrowych radarów. ............................................................................................... 7
Zdjęcie nr 4. Uszkodzenie elementów masztu na m/v „Selfoss”. ............................................... 7
Zdjęcie nr 5. Konsekwencje kontaktu statku z nabrzeżem: 1. Wgniecenie zaoblonej części rufy
LB spowodowane kontaktem z polerem, 2. ślady tarcia zaobloną częścią rufy LB o nabrzeże. 7
Zdjęcie nr 6. Uszkodzenie wręgów i poszycia kadłuba wskutek kontaktu statku z nabrzeżem. . 7
Zdjęcie nr 7. Ślady kontaktu m/v „Selfoss” na nabrzeżu: 1. Ubytki w nabrzeżu, 2. Poler ze
śladami farby z kadłuba statku ................................................................................................... 8
Zdjęcie nr 8. Suwnica, o ramię której zahaczył m/v Selfoss. Zaznaczone miejsce kontaktu. ... 11

8. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku
Dokumenty statku
Oświadczenia członków załogi statku Selfoss
Materiały i dokumenty otrzymane z Kapitanatu Portu Świnoujście oraz od armatora
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9. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz – sekretarz Komisji
członek zespołu: Zbigniew Łosiewicz – członek Komisji
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10. Przewidywany termin opublikowania raportu końcowego
Przewiduje się, że Komisja w ciągu 6 miesięcy przygotuje projekt raportu końcowego i
prześle do konsultacji zainteresowanym stronom. W związku z tym raport końcowy powinien
ukazać się do dnia 12 stycznia 2019 r.
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