
Dot.: Raportu Końcowego nr 39/13 Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich dot. 

śmiertelnego wypadku członka załogi szalandy SM-PRC-105 w dniu 26.11.2013r. 

Uprzejmie informujemy, że zapoznaliśmy się z Państwa raportem, przeanalizowaliśmy zawarte 

w nim uwagi i odnieśliśmy się do zaleceń Komisji. 

1) Przeprowadziliśmy weryfikację wewnętrznych przepisów dotyczących konieczności weryfikacji 

etatyzacji jednostek pływających w zakresie obsad wachtowych w czasie postoju na bazie PRCiP. 

W zmianach do Instrukcji obsad wachtowych na bazie PRCiP nr 9.4.1 zm.l wprowadzono 

obowiązek doboru obsad wachtowych m.in. do ilości jednostek na bazie, pogody, potrzeb 

związanych z wykonaniem przez wachtowych dodatkowych zadań, w tym zadań które muszą być 

wykonywane z zapewnieniem asysty. 

2) W instrukcjach BHP dla jednostek pływających wprowadzono zasady bhp przy pracach 

remontowych wykonywanych przez załogi podczas postoju jednostki i ograniczono możliwość 

wykonywania prac w nocy. 

3) W instrukcjach BHP jednostek pływających doprecyzowano zapisy dotyczące obowiązku pracy 

w kamizelkach wypornościowych podczas wykonywania prac na pokładzie i konieczność 

zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń w przypadku wykonywania prac przy złożonych lub 

uszkodzonych relingach np. szelek asekuracyjnych. Wprowadzono zapisy dotyczące zakazu 

wnoszenia, spożywania alkoholu, dopuszczania i wykonywania pracy w stanie po użyciu 

alkoholu. 



4) Ponadto dokonano weryfikacji systemu kontroli wejść na teren bazy PRCiP. Uzgodniono zmianę 

do umowy z agencja ochrony bazy PRCiP, dodając w treści umowy zapisy wynikające z ustawy 

z dnia 4.09.2008 o ochronie żeglugi portów morskich oraz kodeksu Ochrony Statku i Obiektu 

Portowego (ISPS). 

W celu zapobieżenia wnoszenia alkoholu przez pracowników uzgodniono z agencją ochrony 

wprowadzenie systematycznych wyrywkowych kontroli pracowników i bagażu, szczególnie 

pracowników wjeżdżających i wyjeżdżających i w godzinach wieczornych. Zobowiązano 

pracowników ochrony do dokonywania wizualnej oceny osób wchodzących na teren PRCiP pod 

kątem ujawniania ewentualnych symptomów mogących świadczyć o niedyspozycji alkoholowej 

lub używania środków odurzających. 

Mamy nadzieję, że poczynione przez nas działania przyczynią się do podniesienia 

bezpieczeństwa pracy pracowników i zapobiegną tego typu wypadkom w przyszłości. 

Z poważaniem, 
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