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Badanie wypadku statku „City of Rome” 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
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2. Fakty
W dniu 29 stycznia 2018 roku w porcie Gdańsk statek „City of Rome” o godz. 20:121
zakończył operacje ładunkowe przy nabrzeżu WOC-II.
O godz. 20:35 statek z pilotem na mostku i zamocowanymi dwoma holownikami odcumował
od nabrzeża i skierował się do wyjścia z portu.
Warunki meteorologiczne w chwili odcumowania były utrudnione w związku z silnym
wiatrem o sile 12 – 13 m/s, a w porywach do 15 m/s. Po odejściu od nabrzeża siła wiatru
wzrosła osiągając maksymalnie 21 m/s.
W chwili mijania falochronu zachodniego zwolniono hol z holownika dziobowego (Taurus) i
statek zaczął dryfować w kierunku falochronu wschodniego. Chcąc uniknąć kontaktu statku z
infrastrukturą portową kapitan i pilot manewrowali maszyną i sterem strumieniowym.
Działania te nie przyniosły pożądanych rezultatów i statek zdryfował na kierownicę
falochronu wschodniego opierając się początkowo prawym skosem rufowym, a następnie całą
prawą burtą. Pracując maszyną wstecz oraz wykorzystując pracę holownika na holu rufowym
kapitan zatrzymał statek. Do chwili zatrzymania posuwając się do przodu statek tarł o przęsła
ramy odbojowej uszkadzając odbijacze, światła sygnalizacyjne, barierkę zabezpieczającą i
podporę kierownicy falochronu.
Po ponownym zamocowaniu holownika na dziobie statek został odciągnięty od ramy
odbojowej falochronu i wyprowadzony na redę. Na polecenie Kapitana Portu Gdańsk statek
ponownie wszedł do portu i zacumował lewą burtą przy nabrzeżu Westerplatte.
W wyniku kontaktu statku z kierownicą falochronu wschodniego uszkodzeniu uległa
infrastruktura portowa oraz w niewielkim stopniu zewnętrzne poszycie na prawej burcie
statku. Uszkodzenie statku nie wymagało natychmiastowej naprawy. Po dokonanym
przeglądzie klasowym statek opuścił port w Gdańsku.

1

Czas podawany w raporcie jest czasem lokalnym, chyba że doprecyzowano odmiennie.
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3. Informacje ogólne
3.1. Dane statku
Nazwa statku:

City of Rome

Bandera:

Wyspa Man (Isle of Man)

Właściciel:

Manx Car Carriers Limited
(Isle of Man)

Armator (operator):

Fairmont Shipping Canada, Canada

Instytucja klasyfikacyjna:

Lloyd’s Register

Typ statku:

samochodowiec

Sygnał rozpoznawczy:

MZMS2

Nr indentyfikacyjny IMO:

9174763

Pojemność brutto:

9950

Rok budowy:

1999

Moc maszyn:

4120 kW (B&W)

Szerokość:

20,62 m

Długość całkowita:

99,92 m

Zanurzenie:

5,30 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

11 osób
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Zdjęcie 1. Statek City of Rome w porcie Gdańsk 30 stycznia 2018

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

Gdańsk

Port przeznaczenia:

Emden (Niemcy)

Rodzaj żeglugi:

Międzynarodowa

Informacje o załodze:

2 Bułgarów, 9 Chorwatów, 1 Słoweniec, 1
Ukrainiec

3.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

wypadek morski

Data i czas wypadku:

29 stycznia 2018 r. godz. 20:46

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 54°24'54" N , λ =018°39'33" E

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Gdańsk, Polska

Charakter akwenu:

ujście Martwej Wisły- wody wewnętrzne

Pogoda w trakcie wypadku:

widzialność dobra, wiatr W 7-8° B,
5
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Stan eksploatacyjny statku w trakcie wypadku:

pod balastem

Skutki wypadku dla ludzi:

brak skutków dla ludzi

Skutki wypadku dla statku:

niewielkie uszkodzenie poszycia prawej
burty nad linią wody

Skutki wypadku dla infrastruktury:

uszkodzona konstrukcja ramy odbojowej,
odchylone

podpory

falochronu,

pęknięte

uszkodzone

7

kierownicy
odbijacze,

sztuk

świateł

sygnalizacyjnych,

uszkodzone

sygnalizacyjne,

brak

barierki

oświetlenia

kierownicy falochronu .

Zdjęcie 2. Ślady otarcia na skosie rufowym
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Zdjęcie 3. Uszkodzona rama odbojowa kierownicy falochronu

Zdjęcie 4. Uszkodzona barierka zabezpieczająca.
7
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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
W dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 19:30 stojący przy nabrzeżu WOC – II statek „City of
Rome” rozpoczął przygotowania do wyjścia z portu Gdańsk. O godz. 19:54 zakończono
testowanie urządzeń mostkowych. O godz. 20:10 na statek przybył pilot, nastąpiła wymiana
informacji pomiędzy kapitanem a pilotem, przygotowano plan manewrów wyjściowych.
Odczytano zanurzenie statku - na dziobie wynosiło 4,14 m, na rufie 4,80 m.
O godz. 20:12 zakończono operacje ładunkowe, a o godz. 20:20 rampa ładunkowa została
zamknięta i zabezpieczona.
O godz. 20:27 zamocowano na dziobie przez centralną kluzę hol na holownik Taurus, a o
godz. 20:32 na rufie z lewej burty podano hol, tak jak pozwala na to konstrukcja statku, na
holownik Tytan. Po zamocowaniu holowników kapitan zgłosił, że statek jest gotowy do
wyjścia. O godz. 20:35 została rzucona ostatnia cuma i statek odcumował od nabrzeża. W
czasie manewrów na mostku przebywał kapitan, pilot, starszy oficer oraz marynarz na sterze.
Zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem manewrów po odejściu od nabrzeża WOC-II
statek był utrzymywany w linii środka basenu Władysława IV, a następnie po wykonaniu
zwrotu w lewo około godz. 20:40 trzymano się jak najbliżej lewej strony toru sterując na boję
N-9, będącą po lewej stronie toru wodnego z uwagi na silny wiatr w kierunku wschodnim.
Zgodnie z ustalonym planem po dokonaniu zwrotu po wyjściu z Basenu Władysława IV i
ustawieniu statku w kierunku wyjścia z portu, kapitan rozpoczął zwiększanie nastawy silnika
głównego tak aby uzyskać maksymalne obroty manewrowe i zwiększyć szybkość statku do 7
– 8 w. Jednocześnie zwolniono holownik dziobowy mając na uwadze jego bezpieczeństwo.
Zaniepokojony powolnym przyrostem prędkości pilot upewnił się pytając kapitana, czy
nastawa silnika jest ustawiona na maksymalną prędkość manewrową.
Pomimo wzrostu szybkości statku do 4 w, po minięciu główki falochronu zachodniego statek
zaczął dryfować w kierunku falochronu wschodniego przechodząc na wschodnią stronę
kanału portowego.
Pomimo manewrów sterem strumieniowym i sterem oraz asysty holownika rufowego nie
powstrzymano dalszego dryfowania statku w kierunku falochronu wschodniego i około godz.
8
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Zdjęcie 5. Zrzut ekranu mapy elektronicznej ze statku City of Rome.

Rysunek 1. Zrzut ekranu obrazu radarowego VTS.(20:46:00)
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Rysunek 2. Zrzut obrazu radarowego VTS (20:46:18)

Rysunek 3. Zrzut ekranu radarowego VTS (20:49:12).
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20:46 nastąpił pierwszy kontakt statku z odbojnicą falochronu. Poruszając się z prędkością
około 4,3 w nad dnem statek otarł się rufową częścią o przęsła odbojnicy, uszkadzając dalby,
a następnie zaczął przesuwać się do przodu trąc o jej stalowe przęsła.
Zmiana nastawy obrotów silnika na „cała wstecz” i praca holownika rufowego spowodowały,
że statek zaczął poruszać się do tyłu. Zanim zamocowano hol na dziobie, część dziobowa
statku zdryfowała na ramę odbojową falochronu wschodniego. O godz. 20:52 ponownie
podano hol na holownik Taurus przez kluzę dziobową i przy zerowej prędkości statku
„City of Rome” rozpoczęto równoległe odciąganie go od kierownicy falochronu.
Po odciągnięciu statek w asyście holowników i przy pomocy własnej maszyny skierował się
w kierunku redy portu Gdańsk.

Zdjęcie 6. Otarcia kadłuba statku w części rufowej – prawa burta.

Po minięciu czerwonej główki falochronu i wejściu na tor podejściowy do portu Gdańsk o
godz. 21:05 zwolniono holownik na dziobie a następnie o godz. 21:07 holownik na rufie
i statek skierował się w kierunku kotwicowiska.
Kapitan wraz z pilotem dokonali oględzin wewnątrz kadłuba statku. Inspekcji poddano prawą
stronę

statku:

przestrzeń

ładunkową,

pomieszczenie

CO2,

pomieszczenie

steru

strumieniowego i obszar maszynowni. Nie stwierdzono wewnętrznych uszkodzeń poszycia.
11
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Tego samego dnia o godz. 23.30 na polecenie Kapitana Portu Gdańsk statek powrócił do
portu Gdańsk.

Zdjęcie 7. Otarcia kadłuba statku na śródokręciu – prawa burta.

5. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Na skutek otarcia kadłuba statku „City of Rome” o elementy ramy odbojowej falochronu
wschodniego portu Gdańskiego uszkodzeniu uległa infrastruktura portowa.
Dynamiczny kontakt kadłuba statku z ramą odbojową przyczynił się do odchylenia podpory
kierownicy falochronu, uszkodzenia barierki zabezpieczającej i świateł sygnalizacyjnych
(7 sztuk). Skutkiem uszkodzenia był brak oświetlenia wschodniej kierownicy i popękane
odbijacze.

12
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5.1. Czynniki ludzkie
5.1.1. Kapitan
Zgodnie z procedurami armatora statku Fairmont Shipping Canada, dopuszczalna siła wiatru
przy której możliwe są manewry wejściowe/wyjściowe statku to 32 węzły (16,5 m/s) . W
chwili odcumowania wiatr wiał z prędkością około 14 m/s. W prognozie pogody dla Bałtyku
Południowego było ostrzeżenie o sztormie i podmuchach wiatru o sile do 18 m/s, a w
prognozie dla portu Gdańsk była informacja o prędkości wiatru dochodzącej do 16 m/s. Była
to praktycznie graniczna wartość dla manewrowania statkiem „City of Rome”. Dla kapitana
statku taka wartość prognozowanego wiatru powinna być ostrzeżeniem przed ryzykownymi
manewrami w obrębie portu. Kapitan nie ocenił właściwie wpływu silnego zachodniego
wiatru na kadłub statku o dużej powierzchni nawiewu i zaakceptował omówiony wcześniej
z pilotem plan zwolnienia holownika dziobowego niezwłocznie po opuszczeniu Basenu
Władysława IV oraz po wykonaniu zwrotu na obrotnicy kierującego dziób statku w kierunku
wyjścia z portu.
5.1.2. Pilot
W opinii Komisji pilot wykonujący usługę pilotową na statku „City of Rome” w czasie
wyprowadzania statku z Basenu Władysława IV popełnił błąd doradzając kapitanowi manewr
polegający na zbyt wczesnym zwolnieniu holownika dziobowego tj. jeszcze w kanale
portowym. W ocenie Komisji pilot miał wystarczającą praktykę w manewrowaniu tego typu
jednostkami i kontynuowanie proponowanego manewru w sytuacji tak silnego wiatru,
a nawet wzrostu jego siły po dokonaniu zwrotu na obrotnicy, było błędnym planem.
Pilot powinien mieć na uwadze, że statek typu samochodowiec ma dużą powierzchnię
nawiewu, a dodatkowo statek manewrował bez ładunku tylko pod balastem, co dodatkowo
wpłynęło na zmniejszenie zdolności manewrowych statku. Utrzymanie holownika
dziobowego przynajmniej do momentu wyjścia poza wschodnią głowice falochronu
uchroniłoby statek przed kontaktem z konstrukcją falochronu.

5.2. Wpływ czynników zewnętrznych na zaistnienie wypadku morskiego
Czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na zaistnienie wypadku był wiejący w burtę
statku bardzo silny zachodni wiatr o sile 16 m/s w porywach do 21 m/s. Wiatr spowodował
13
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dryfowanie statku w stronę falochronu wschodniego i jednocześnie uniemożliwił osiągnięcie
zadanych parametrów manewrowych statku. Statek ze względu na konstrukcję ( bardzo duża
powierzchnia nawiewu) pomimo użycia silnika, steru strumieniowego i pracy holownika
rufowego nie był w stanie utrzymać się na założonym kursie i oparł się o ramę odbojową
falochronu powodując jej uszkodzenie.

Rysunek 4. Pogoda dla portu Gdańsk na 29 stycznia 2018

5.3. Czynniki organizacyjne
Czynnikiem organizacyjnym, który niewątpliwie miał wpływ na zaistnienie wypadku był
brak zastosowania się administracji morskiej do zaleceń Państwowej Komisji Badania
Wypadków Morskich. W roku 2014 Komisja, po zbadaniu poważnego wypadku morskiego
statku w wyniku, którego jednostka i infrastruktura portowa doznały poważnego uszkodzenia,
wydała zalecenia proponujące zmiany w przepisach portowych, które regulowałyby
procedury zwalniania holowników w trakcie wyprowadzania statków o dużej powierzchni
nawiewu. Mimo pozytywnej odpowiedzi na zalecenia, zmiany takie nie zostały wprowadzone
do zarządzenia.

14
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6. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
W wyniku przeprowadzonego badania Komisja uznała, że głównym czynnikiem, który
spowodował wypadek było zbyt wczesne zwolnienie holownika dziobowego. Planując
schemat manewrów wyjściowych, kapitan z pilotem nie przeanalizowali dokładnie prognozy
pogody, a dane odczytali jedynie ze wskaźników statkowych w czasie gdy statek stał przy
nabrzeżu częściowo osłonięty przez portową zabudowę.
Nie uwzględnienie panujących warunków meteorologicznych miało wpływ na zaplanowane
manewry i sposób ich przeprowadzenia.
Państwowa Komisja Badania Wypadków prowadziła w 2014 roku badanie wypadku
statku „Horizon Aphrodite”, który również w warunkach silnego wiatru z zachodu opuszczał
port w Gdańsku i rzucił hol z dziobowego holownika w czasie mijania zachodniej główki
falochronu2. Konsekwencją takiej decyzji było zdryfowanie jednostki na wschodnią stronę
toru wodnego, a dalej na kierownicę falochronu powodując jej znaczne uszkodzenie, a dalej
na oczep główki falochronu oraz uszkodzenie kadłuba statku.
Po

przeprowadzonym

badaniu

wypadku

Komisja

zaleciła

administracji

morskiej

„umieszczenie w zarządzeniu wprowadzającym przepisy portowe (w części II w rozdziale I
Przepisy dodatkowe dla portu Gdańsk) przepisu regulującego zwalnianie holowników z
asysty, w trakcie wyprowadzania statków o dużej powierzchni nawiewu z kanału portowego,
dopiero po wyprowadzeniu statku na redę, w zależności od istniejących warunków
pogodowych”. Zalecenie to nie zostało wykonane do dnia dzisiejszego pomimo akceptacji
zalecenia.
Podobne zalecenie skierowano do Stacji Pilotów. W odpowiedzi Komisja otrzymała
potwierdzenie, że wszyscy piloci zapoznali się z zaleceniem Komisji co zostało potwierdzone
podpisem każdego z pilotów.
Pilot wykonujący usługę pilotową na statku „City of Rome” już dwukrotnie wykonywał
taką usługę samodzielnie na innych samochodowcach. Wcześniej w ramach praktyk
pilotowych 28 razy asystował doświadczonym kolegom pilotom w czasie wprowadzania i
wyprowadzania samochodowców do i z Basenu Władysława IV w różnych warunkach
pogodowych. Sposób w jaki zaplanował manewr wyjściowy statku „City of Rome” był w
2

Raport końcowy WIM 29/13 m/t Horizon Aphrodite, maj 2014
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pewnym sensie standardowym sposobem wyprowadzania tego typu statków z tego miejsca
jaki wykonywali szkolący go piloci. Zwalnianie holu z holownika natychmiast po wyjściu z
Basenu Władysława IV i po dokonaniu zwrotu w kierunku wyjścia z portu na obrotnicy
tłumaczone jest zapewnieniem bezpieczeństwa holownika w chwili jak najszybszego
zwiększania prędkości statków. Nikt z doświadczonych pilotów kolegów, nie powiadomił
praktykującego kandydata na pilota, że ten rodzaj manewru ma swoje ograniczenia i jest
możliwy jedynie w dobrych warunkach pogodowych. Szkolący swoich przyszłych kolegów
piloci

powinni zwracać uwagę na wszystkie aspekty związane

z

bezpiecznym

manewrowaniem statkami chroniącymi infrastrukturę portową.
7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą
przyczynić się do zapobiegnięcia podobnemu wypadkowi w przyszłości, do następujących
podmiotów.
7.1. Stacja pilotowa w Gdańsku
Komisja zaleca aby wszyscy piloci przypomnieli sobie ponownie treść Raportu końcowego
„Horizon Aphrodite” oraz zapoznali się z Raportem końcowym „City of Rome”.
Jednocześnie Komisja powtarza cytując wprost zalecenie zawarte w Raporcie końcowym
„Horizon Aphrodite” - „Komisja zaleca, aby piloci stacji korzystali z pomocy holowników, i
doradzali kapitanom statków korzystanie z takiej pomocy, do czasu wyprowadzenia statku na
redę – za główkę falochronu wschodniego, na akwen z bezpiecznymi (dla istniejącego
zanurzenia statku) głębokościami, mając na uwadze panujące w czasie pilotowania warunki
pogodowe oraz możliwości manewrowe wyprowadzanego statku”.
Ponadto Komisja zwraca uwagę na unikanie niepotrzebnego pośpiechu w czasie
prowadzonych manewrów i negatywnych rutynowych zachowań powodujących brak
uwzględnienia wszystkich czynników mających wpływ na bezpiecznie prowadzone manewry.
7.2. Administracja morska
Komisja zaleca Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni umieszczenie w aktualnym
zarządzeniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – Przepisy Portowe, przepisu
regulującego zwalnianie holowników z asysty w trakcie wyprowadzania statków o dużej
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powierzchni nawiewu, z kanału portowego dopiero po wyprowadzeniu statku na redę, w
zależności od istniejących warunków pogodowych. .
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