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Badanie wypadku morskiego, w którym uczestniczyły statki Annemieke i Tao Hua
Hai, prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji
Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) 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
incydentu morskiego, którego raport dotyczy (art. 40 ust. 2 ustawy o PKBWM).

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. +48 22 630 19 05, tel. kom. +48 664 987 987
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1.

Fakty

W dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 22:50 pilot statku Annemieke, zacumowanego przy
nabrzeżu Górników w porcie Świnoujście, zgłosił operatorowi VTS gotowość statku do
wyjścia w morze. Operator VTS zezwolił Annemieke na odcumowanie po przejściu statku
Elizabeth K, który płynął kanałem w kierunku wyjścia z portu.
O godz. 22:51 prom Wawel, który po wyjściu z portu znajdował się już na redzie
Świnoujścia, zgłosił wypadek pasażera i konieczność powrotu do portu.
W trakcie prowadzonych przez statek Annemieke manewrów odcumowania operator VTS
powiadomił pilota o nowej sytuacji na torze wodnym i poinformował go, że Annemieke może
minąć się z promem dopiero wtedy, gdy Wawel minie na torze pławę „D”.

Pława „D”

Miejsce cumowania
statku Tao Hua Hai

Miejsce cumowania
statku Nostos S
Miejsce cumowania
statku Annemieke
Zdjęcie nr 1. Wycinek mapy BHMW nr 15C (Plan portu Świnoujście) z zaznaczonymi
miejscami postoju statków, które uczestniczyły w zdarzeniu
O godz. 22:55, po minięciu przez statek Elizabeth K statku Annemieke, Annemieke
odszedł od nabrzeża. Pilot poinformował kapitana o konieczności poczekania na powrót
promu Wawel i statek stanął w dryfie w odległości ok. 30-40 m od nabrzeża Górników.
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Około godz. 23:11 wychodzący w morze statek Malta Cement minął stojący w dryfie
statek Annemieke; za Malta Cement w odległości 6 kabli szedł statek Celine. Pilot
poinformował kapitana o możliwości rozpoczęcia manewrów. Na Annemieke rozpoczęto
przyspieszanie. Pilot poprowadził statek pomiędzy wschodnią granicą toru, a linią nabrzeży.
Około godz. 22:14 Wawel minął rufę Annemieke. Po półtorej minuty Annemieke płynąc
kursem 023° z prędkością 8 w, mijał prawą burtą w odległości ok. 40 m statek Nostos S
zacumowany przy nabrzeżu Hutników. Za radą pilota zwiększono obroty silnika. Ster
strumieniowy pracował „full to port”, a ster główny ustawiony był w pozycji „midship”.
Tuż przed godz. 22:17 statek Annemieke płynąc z prędkością 10,2 w otarł się prawą burtą
o stojący przy nabrzeżu Chemików statek Tao Hua Hai. Na skutek uderzenia uszkodzeniu
uległa burta oraz elementy dwóch pokryw ładowni statku Tao Hua Hai. Na Annemieke
uszkodzeniu uległ wspornik dźwigu nr 3 na rufie oraz odbojnice na prawej burcie.
Po minięciu przez Annemieke statku Tao Hua Hai i zmniejszeniu prędkości, pilot zgłosił
wypadek do VTS Świnoujście i skierował statek na kotwicowisko na redzie Świnoujścia.

2.

Informacje ogólne

2.1.

Dane statków
2.1.1. M/v Annemieke

Bandera:

Antigua & Barbuda

Właściciel (armator):

SAL Heavy Lift GmbH, Hamburg, Niemcy

Instytucja klasyfikacyjna:

Germanischer Lloyd

Typ statku:

drobnicowiec przystosowany do przewozu sztuk
ciężkich

Sygnał rozpoznawczy:

V2EM

Nr identyfikacyjny IMO:

9147681

Pojemność brutto:

8388

Rok budowy:

1998

Moc maszyn:

9450 kW

Szerokość:

20,64 m

Długość całkowita:

151,67 m
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Materiał, z jakiego jest zbudowany
kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

14 osób

Typ rejestratora VDR (S-VDR):

Furuno VD 3000D

Zdjęcie nr 2. Statek Annemieke
2.1.2. M/v Tao Hua Hai
Bandera:

chińska

Właściciel (armator):

Cosco Bulk Carrier Co. Ltd, Tianjin, Chiny

Instytucja klasyfikacyjna:

CCS

Typ statku:

masowiec

Sygnał rozpoznawczy:

BOUE

Nr identyfikacyjny IMO:

9620504

Pojemność brutto (GT):

64654

Rok budowy:

2012

Moc maszyn:

13080 kW
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Szerokość:

43 m

Długość całkowita:

254 m

Materiał, z którego jest zbudowany
kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

8 osób

Zdjęcie nr 3. Statek Tao Hua Hai
2.2.

Informacje o podróży statków
2.2.1. Statek Annemieke

Porty zawinięcia w czasie podróży:

Pozzallo (Włochy), Casablanca (Maroko), Rotterdam
(Holandia)

Port przeznaczenia:

Norkopping (Szwecja)

Rodzaj żeglugi:

oceaniczna

Informacja o ładunku:

statek pod balastem

Informacja o załodze:

15 Filipińczyków, 2 Niemców, 2 Chorwatów

Informacja o pasażerach:

bez pasażerów
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2.2.2. Statek Tao Hua Hai
Rodzaj żeglugi:

oceaniczna

Informacja o ładunku:

statek w trakcie wyładunku

Informacja o załodze:

25 Chińczyków

Informacja o pasażerach:

bez pasażerów

2.3.

Informacje o wypadku morskim

Rodzaj:

wypadek morski

Data i czas zdarzenia (UTC):

19.12.2013 r. godz. 23:17 (22:17 UTC)

Pozycja geograficzna w czasie
zdarzenia:

φ= 53°55’03” N λ= 014°16’57” E

Rejon geograficzny zajścia
zdarzenia:

Zatoka Pomorska - cieśnina Świna

Charakter akwenu:

wody wewnętrzne (port)

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr SSW 3º B, stan morza 2, widzialność
dobra 12 Mm , temp.: wody 2°C, powietrza 4°C

Stan eksploatacyjny statku w
trakcie zdarzenia:

statek pod balastem

Udział czynnika ludzkiego w
wypadku lub incydencie morskim:

pilot oraz obsada mostka

Skutki wypadku dla statku, który
spowodował kolizję:

uszkodzenie wspornika dźwigu nr 3 na prawej burcie
oraz uszkodzenia poszycia prawej burty na rufie przed
pawężą na wysokości pokładu

Skutki wypadku dla statku
uderzonego:

wgniecenie poszycia na prawej burcie na burtowym
zbiorniku balastowym nr 3, uszkodzenie kilku
stoperów i rolek pokryw lukowych ładowni nr 5 i 6
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Zdjęcie nr 4. Uszkodzenia statku Tao Hua Hai

Zdjęcie nr 5. Uszkodzenia statku Annemieke
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Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych

Otarcie się statku Annemieke o kadłub stojącego przy nabrzeżu statku Tao Hua Hai nie
wymagało żadnych działań ratowniczych, ani też angażowania podmiotów z lądu.

3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 22:47 pilot wszedł na zacumowany prawą burtą przy
nabrzeżu Górników w Świnoujściu statek Annemieke. O godz. 22:50 pilot zgłosił
operatorowi VTS gotowość statku do odcumowania i otrzymał zgodę na wyjście oraz
instrukcje dotyczące włączenia się do ruchu. Wkrótce po tym rozpoczęto odcumowywanie.
Dyspozycje wydane pilotowi Annemieke musiały jednak ulec zmianie w związku z
otrzymaniem przez VTS o godz. 22:51 informacji o wypadku na promie Wawel i
koniecznością jego powrotu do portu. Operator VTS zreorganizował ruch na torze wodnym.
O godz. 22:52 operator zezwolił promowi Wawel, który w tym czasie był już przy pławach
15-16, na powrót do portu. Następnie dwukrotnie próbował na kanale 12 VHF wywołać pilota
statku Annemieke. Nie mając odpowiedzi operator wywołał prom Skanię i powiadomił
kapitana promu o konieczności pozostania przy nabrzeżu do momentu minięcia go przez
powracający prom Wawel. Operator VTS powiadomił też kapitana promu Wawel o
płynących z przeciwka na torze wodnym statkach: Elizabeth K, Malta Cement i Celine. Po
zakończeniu rozmowy z promem Wawel operator VTS ponownie dwukrotnie wywoływał
statek Annemieke przez VHF, ale nadal nie było odzewu ze strony pilota statku.
O godz. 22:54, po telefonicznym powiadomieniu pilota statku Annemieke przez
dyspozytora stacji pilotowej, że statek jest wywoływany, pilot z Annemieke zgłosił się na
VHF do operatora VTS. Po zgłoszeniu się, pilot otrzymał informację o powracającym z
morza promie Wawel i zalecenie manewrowania w taki sposób, aby nie mijać się z
wchodzącym do portu promem do chwili, gdy ten nie minie pławy „D”. Pilot potwierdził
otrzymaną instrukcję i poinformował, że statek popłynie powoli, a jeżeli będzie trzeba, to
poczeka do chwili minięcia przez prom Wawel pławy „D”.
Informację otrzymaną od operatora VTS pilot przekazał kapitanowi Annemieke o godz.
23:01, po odcumowaniu i odejściu statku od nabrzeża. Kapitan postanowił utrzymywać statek
w dryfie w niewielkiej odległości od nabrzeża Górników i korygować pozycję manewrami
sterem strumieniowym i maszyną, do chwili, kiedy podjęcie podróży będzie możliwe.
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O godz. 23:11:30 statek Malta Cement minął Annemieke w drodze do wyjścia z portu.
Pilot poinformował kapitana o możliwości włączenia się do ruchu. Statek Annemieke
rozpoczął przyspieszanie i jednoczesne odsuwanie się od nabrzeża za pomocą dziobowego
steru strumieniowego i pracą maszyny przy wychylonym sterze głównym na prawą burtę.
Wydawane przez pilota komendy na ster spowodowały, że statek zaczął poruszać się
równolegle do toru, poza jego wschodnią granicą.
O godz. 23:14 prom Wawel w drodze do terminala promowego w Świnoujściu minął
Annemieke z lewej burty. Po pół minuty, gdy dziób Annemieke znalazł się na wysokości
dziobu stojącego przy nabrzeżu Hutników statku Nostos S, pilot Annemieke nakazał
zwiększyć prędkość, wydając komendę „more ahead”. Używając nadal steru strumieniowego
i manewrując sterem głównym statek powoli zmieniał kurs w lewo w kierunku toru wodnego.
O godz. 23:15:21 pilot wydał polecenie na ster „prawo 10”.
O godz. 23:15:30 Annemieke był na prawym trawersie statku Nostos S. Poruszał się już z
prędkością 7 w, kursem 028°, równoległym do toru wodnego, ze sterem położonym w pozycji
midship. Pilot ponownie nakazał zwiększyć prędkość (more ahead), nie korygując bardzo
wolnej zmiany kursu w lewo, co w związku z istniejącą krzywizną toru wodnego w tym
miejscu powodowało przemieszczanie się statku nadal poza wschodnią granicą toru wodnego,
oddalanie się od osi toru i przybliżanie do stojących przy nabrzeżach innych statków. Kapitan
przypomniał pilotowi, że szybkość statku jest zbyt duża, aby odnieść korzyść z pracującego w
lewo steru strumieniowego. W odpowiedzi usłyszał kolejne polecenie pilota „more ahead”.
O godz. 23:16:07 rufa Annemieke minęła w odległości bocznej mniejszej niż 40 m
zacumowany przy nabrzeżu Hutników statek Nostos S. Prędkość statku wynosiła już 9,3 w.
Dziób statku Annemieke zbliżał się na kursie kolizyjnym do statku Tao Hua Hai stojącego
przy nabrzeżu Chemików.
W czasie kolejnych 10 sekund, od godz. 23:16:43 do 23:16:53, gdy dziób statku mijał
śródokręcie Tao Hua Hai, pilot wydał kilka następujących po sobie komend na ster („prawo
10”, „prawo 20”, „prawo na burtę”), które miały na celu odrzucenie w lewo rufy Annemieke i
równoległe ustawienie kadłuba statku w stosunku do statku zacumowanego przy nabrzeżu dla
ograniczenia skutków nieuniknionej kolizji.
O godz. 23:16:58 Annemieke z prędkością 10,2 w uderzył (otarł się) o kadłub Tao Hua
Hai. Po pierwszym odbiciu się nastąpiło kolejne drugie uderzenie i ponowne otarcie.
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Po minięciu statku Tao Hua Hai pilot kolejnymi komendami na ster ustabilizował kurs
statku i polecił zmniejszyć prędkość. O godz. 23:19 pilot powiadomił VTS o zdarzeniu
i poinformował o przejściu na kotwicowisko celem sprawdzenia uszkodzeń.

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku z
uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Dla zbadania sposobu, w jaki statek Annemieke manewrował w porcie Komisja odczytała
dane łańcucha AIS pochodzącego ze strumienia wysyłanego z odbiornika zainstalowanego na
statku, w czasie wejścia do portu i wyjścia z portu Świnoujście w dniu 19 grudnia 2013 r.
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Rysunek 1. Trajektoria ruchu statku Annemieke w trakcie zawinięcia do Świnoujścia
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Zarejestrowane ślady pokazują, że statek wchodząc do portu poruszał się prawidłowo w
osi toru wodnego, natomiast podczas wyjścia z portu trzymał się daleko od toru, po jego
wschodniej stronie.

4.1.

Analiza manewrów statku po włączeniu się do ruchu

W chwili, gdy statek Malta Cement mijał stojący w dryfie blisko nabrzeża Górników
statek Annemieke, pilot z kapitanem statku Annemieke podjęli decyzję o włączeniu się do
ruchu statków wchodzących do portu i wychodzących z portu Świnoujście.

Rysunek 2. Obraz VTS z godz. 23:11:41
Na rys. 2 przedstawiającym obraz ekranu monitora operatora VTS w chwili, gdy na
Annemieke podjęto decyzję o rozpoczęciu ruchu w kierunku wyjścia z portu, widoczne jest
echo statku Annemieke stojącego w dryfie na wysokości nabrzeża Górników. Przed nim przy
nabrzeżu Hutników stoi zacumowany statek Nostos S, a przy następnym nabrzeżu Chemików
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stoi statek Tao Hua Hai. Od północy torem wodnym porusza się powracający z morza prom
Wawel, który zbliża się do statku Tao Hua Hai. Od południa w kierunku wyjścia z portu
poruszają się dwa statki: Malta Cement (zbliżający się do Annemieke) płynący z prędkością
9,0 w, oraz Celine płynący z prędkością 6,4 w.
Z chwilą włączenia się do ruchu statek Annemieke zaczął poruszać się poza wschodnią
granicą toru wodnego. Niewielka i początkowo stała zmiana kursu w lewo wywołana pracą
steru strumieniowego i komendami na ster („lewo 20”, środek, „lewo 10”) nie kompensowała
jednak krzywizny toru wodnego na tym odcinku i powodowała, że statek powoli oddalał się
od osi toru, przybliżając się do linii nabrzeży.
O godz. 23:15:21 pilot wydał polecenie na ster „prawo 10” i manewrem tym spowolnił,
i tak zbyt wolną, zmianę kursu statku w lewo.

Rysunek 3. Obraz VTS z godz. 23:15:29
Na rys. 3 pokazany jest obraz VTS z godz. 23:15:29 przedstawiający sytuację
nawigacyjną w chwili, gdy statek Annemieke zbliżał się do nabrzeża Hutników, przy którym
14
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stał zacumowany statek Nostos S. Prom Wawel minął już rufę płynącego w przeciwnym
kierunku statku Annemieke w bezpiecznej odległości bocznej po swojej (zachodniej) stronie
toru wodnego. Na wejściu do portu nie było już żadnego innego statku. Annemieke poruszał
się kursem 023° z prędkością ok. 8 w1 i sterem głównym w położeniu „midship”.
O godz. 23:15:36 pilot nakazał przyspieszyć (more ahead). Nie wydał żadnej komendy na
ster, aby skierować dziób statku na tor wodny lub choćby utrzymać statek w stałej odległości
od linii nabrzeży w związku z wyraźną w tym miejscu krzywizną toru wodnego, przez co
statek nadal oddalał się od toru i przybliżał do stojących przed nim przy nabrzeżach statków.
Pilot zwrócił natomiast uwagę, że dziób statku zbyt wolno przesuwa się w lewo i polecił
ustawienie steru strumieniowego w lewo (full to port). Kapitan potwierdził, ale przypomniał
pilotowi, że prędkość statku jest zbyt duża, aby odnieść korzyść z pracującego steru
strumieniowego. W odpowiedzi usłyszał kolejne polecenie pilota „more ahead”.
Analiza prędkości nad dnem i prędkości kątowej statku; czynniki ludzkie

4.2.

(błędy i zaniechania)
Na rys. 4 pokazano histogram przedstawiający prędkość nad dnem oraz prędkość kątową
statku w funkcji czasu, dla kilku newralgicznych dla manewrów statku Annemieke minut.
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Rysunek 4. Wykresy prędkości nad dnem (SOG) i prędkości kątowej (ROT) statku Annemieke
w funkcji czasu wykonywania manewru.
1

Wartości prędkości statku odczytano ze statkowego VDR. Różnią się one od pokazanych wartości na ekranie
monitora VTS. System ten „obrabia” echa z pewnym opóźnieniem w stosunku do parametrów rzeczywistych.
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Analiza prędkości kątowej pokazuje, że statek w chwili, gdy ruszał z postoju w pobliżu
nabrzeża Górników, miał minimalną prędkość kątową na lewą burtę. Prędkość ta zwiększyła
się wydatnie przez użycie o godz. 23:11:41 dziobowego steru strumieniowego. Utrzymanie
tendencji rotacji w lewo (7˚/min.) pozwoliłoby statkowi powoli wejść na tor wodny, jednak o
godz. 23:12:47 padła komenda na ster „prawo 20”, co spowodowało, że statek wytracił
prędkość kątową w lewo i uzyskał rotację w przeciwną stronę. Z analizy VDR wynika, że w
tym czasie do dziobu statku zbliżał się prom Wawel. Fakt ten był prawdopodobnie przyczyną
„wyrównania” przez pilota kursu statku, równolegle do toru wodnego.
Następnie, kolejnymi manewrami sterem („lewo 20”, „środek”, „lewo 10”) została
przywrócona prędkość kątowa na lewą burtę. Była ona jednak zbyt mała (o godz. 23:15:21
pilot polecił ponownie wyłożyć ster „prawo 10”, co po raz kolejny znacznie zmniejszyło
prędkość kątową w lewo), aby w połączeniu z osiąganą coraz większą prędkością wzdłużną
spowodować zbliżenie się statku do osi toru wodnego i umożliwić bezpieczne ominięcie
statku zacumowanego przy nabrzeżu Chemików.
Brak działań (zaniechanie) ze strony pilota i kapitana do skierowania statku w lewo na tor
wodny jest tym bardziej niezrozumiały, że po przejściu promu Wawel ok. godz. 23:14 na
torze nie było żadnego statku wchodzącego do portu, który mógłby przeszkadzać w
bezpiecznym przejściu środkiem toru statkowi Annemieke w drodze do wyjścia w morze.
Analiza zamieszczonego wyżej histogramu umożliwia też precyzyjne wyznaczenie czasu
kolizji. Uderzenie nastąpiło o godz. 23:16:58. Wtedy nastąpiła nagła zmiana kierunku
prędkości kątowej z lewej na prawą, na skutek odbicia się rufy statku Annemieke od burty
zacumowanego statku Tao Hua Hai. Uderzenie było znaczne, gdyż amplituda prędkości
kątowej wyniosła aż 16˚/min.

4.3.

Analiza kursu i kąta drogi nad dnem; wpływ czynników zewnętrznych na
zaistnienie wypadku

Na rys. 5 pokazano histogram przedstawiający wartości kursu statku i jego kąta drogi nad
dnem w funkcji czasu wykonywanych manewrów. Analiza pokazuje, że od godz. 23:12:47,
czyli od momentu położenia statku na kurs 027˚ w kierunku wyjścia z portu Świnoujście, aż
do godz. 23:18:25, czyli do ustabilizowania kursu statku po kolizji, kurs niewiele różnił się od
kąta drogi nad dnem, co świadczy to o tym, że wpływ warunków hydrometeorologicznych na
manewrowanie statkiem był niewielki i nie trzeba było im przeciwdziałać.
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Rysunek 5. Wykresy kąta drogi nad dnem (COG) i kursu statku (HDG) Annemieke w funkcji
czasu wykonywania manewru.
Komisja zauważyła również, że manewry wykonywane przez statek w zakresie jego
stateczności kursowej nie były wydatne, gdyż w żadnej z wyszczególnionych na wykresie
pozycji nie zarejestrowano zwrotu, w którym statek poruszałby się z kątem dryfu. Aby statek
bezpiecznie wprowadzić na tor wodny, taki zwrot (w lewo) należało wykonać najpóźniej o
godz. 23:15:21. Pilot podał jednak w tym czasie komendę „prawo 10”.
Według Komisji była to całkowicie niezrozumiała decyzja, której ani nie zakwestionował,
ani nie skomentował kapitan, i która została wykonana przez sternika. Wychylenie steru w
prawo spowodowało, że statek Annemieke znalazł się w sytuacji bez wyjścia i nie było już
później takiego manewru, który mógłby być przeprowadzony w celu uniknięcia zderzenia.

4.4.

Analiza manewrów ostatniej chwili statku Annemieke

Na rys. 6 przedstawiono położenia obwiedni (będących wodnicami maksymalnymi) statku
Annemieke na akwenie manewrowym północnej części toru wodnego w porcie Świnoujście
oraz tabelaryczne zestawienie (w lewej części rysunku) komend wydawanych przez pilota lub
opisów zdarzeń, które miały miejsce w czasie odpowiadającym położeniom poszczególnych
obwiedni, w porządku chronologicznym, począwszy od godz. 22:14:32 (wodnica niebieska u
dołu rysunku i odpowiadająca jej w tabeli komenda pilota more ahead).
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Punktem odniesienia do dalszej analizy jest czerwona (pogrubiona) wodnica statku, która
odnosi się do godz. 23:16:29, odpowiadająca pozycji statku, w której kapitan był już
przekonany, że kolizja jest nieunikniona (skorelowanej w tabeli po lewej z wypowiedzianymi
przez kapitana wcześniej słowami: we will catch this one). Wszystkie działania podejmowane
przez statek po tym czasie były już manewrami ostatniej chwili, zmierzającymi jedynie do
zminimalizowania skutków kolizji.

Rysunek 6. Wodnice statku Annemieke podczas mijania Nostos S i kolizji z Tao Hua Hai.
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Przez ponad dwie minuty, od godz. 23:13:58 (gdy statek był na wysokości nabrzeża
Barkowego) do godz. 23:16:08 (gdy rufa Annemieke minęła rufę statku Nostos S), statek
Annemieke prowadzony był tak, jakby miał być utrzymywany na stałym kursie. Ster był
wychylany raz na lewą raz na prawą burtę (pilot podawał komendy: „środek ster”, "lewo 10”,
„środek ster”, „prawo 10”, „środek ster”). O godz. 23:15:36, gdy dziób Annemieke dochodził
do rufy statku Nostos S pilot nakazał zwiększenie prędkość statku, która i tak była już
znaczna (8 w), wydając niejednoznaczną komendę „more ahead”. Zaraz później pilot polecił
użycie steru strumieniowego w lewo, które kapitan wykonał (full to port) i skomentował, że
statek idzie za szybko, aby użyć steru. Takie polecenie pilota może świadczyć po pierwsze o
tym, że pilot uświadomił sobie, że powinien zrobić wydatny zwrot w lewo, po drugie
pokazuje brak świadomości i wiedzy fachowej pilota na temat zasad korzystania ze steru
strumieniowego2, i wreszcie po trzecie świadczy o tym, że pilot nie kontrolował prędkości
statku i nie obserwował dostępnych na mostku wskaźników.
O godz. 23:15:58, gdy dziób statku był na wysokości Basenu Trymerskiego, kilkadziesiąt
metrów od dziobu statku Tao Hua Hai, pilot nie wydając żadnej komendy na ster, która
mogłaby zwiększyć jego siłę nośną, polecił ponownie zwiększenie prędkości statku (more
ahead). To zwiększenie prędkości przyczyniło się do powiększenia skutków kolizji.
O godz. 23:16:08 kapitan po raz pierwszy wyraził obawę, że statek zahaczy o statek
stojący przed nimi (we will catch this one). Po kilkunastu sekundach kapitan ponownie, z
napięciem w głosie stwierdził, że może dojść do kolizji. O godz. 23:16:29 był już tego pewien.
O godz. 22:16:43 pilot podjął decyzję o odrzuceniu rufy, wydając najpierw komendę
„prawo 10”, aby ustawić kadłub Annemieke równolegle do statku stojącego przy nabrzeżu3, a
po 6 sekundach komendę „prawo na burtę”. O godz. 22:16:58 Annemieke z prędkością 10,2
w pierwszy raz uderzył w zacumowany przy nabrzeżu Chemików statek Tao Hua Hai. Po
drugim uderzeniu o godz. 22:17:33 pilot wydał komendę „minimum ahead”.
Manewry ostatniej chwili na ster zalecone przez pilota miały już tylko na celu równoległe
ustawienia kadłuba Annemieke w stosunku do Tao Hua Hai, aby ograniczyć skutki kolizji.
2

Efektywność działania sterów strumieniowych maleje wraz ze wzrostem prędkości statku. Efektywność ta jest
bliska 100% w zakresie prędkości od 1,0 w do przodu do 1,0 w do tyłu. W zakresie prędkości od 1,0 w do 3,5 w
efektywność zmniejsza się o połowę. Przy prędkościach statku od 3,5 do 8 w efektywność maleje do 15%.
Powodem zmniejszana się efektywności dziobowych sterów strumieniowych jest tworzenie się obszarów
podciśnienia i nadciśnienia w bezpośrednim pobliżu otworów burtowych steru. Przyczyną powstawania różnic
ciśnień jest odchylanie się strumieni wody wytwarzanych przez ster pod wpływem ruchu statku do przodu.
3
Przy takim ustawieniu uzyskuje się maksymalny moment wypadkowy przyssania się kadłubów wynikający z
efektu kanałowego.
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5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Port Świnoujście położony jest nad cieśniną Świną, która w północnej części łączy się z
morzem. Krzywizna toru wodnego i konfiguracja nabrzeży powoduje, że występują tam
prądy o zmiennych kierunkach ruchu i sile. Na zewnętrznym łuku, bliżej brzegu, wartości
prądów mogą być większe, a na wewnętrznym mniejsze. Ponadto, w stosunku do statków
poruszających się cieśniną występuje również zjawisko efektu kanałowego o zmiennym
nasileniu, a także efekt wzajemnego oddziaływania mijających się statków. Oba te zjawiska
mogą pogarszać sterowność statku w związku z asymetrią opływu wody wzdłuż kadłuba. Na
skutek różnicy w profilach przepływu wody wzdłuż burt statku, prędkość strumienia wody
jest większa od strony brzegu lub kadłuba drugiego statku. Dlatego też w okolicy rufy, gdzie
prędkość przepływu wody jest wydatnie zwiększona przez ssące działanie śruby, powstaje
duża siła przyciągająca rufę ku bliższemu brzegowi lub statkowi.

Rysunek 7. Profile dna kanału portowego z naniesionymi kadłubami statków: Nostos S
(zielony) i Tao Hua Hai (niebieski) oraz Annemieke (czerwony)
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Podstawową zasadą w zapobieganiu efektowi kanałowemu, czyli przyciąganiu rufy
statku do brzegu, jest nawigowanie w możliwie jak największej odległości od niego, co w
przypadku portu Świnoujście oznacza nawigowanie środkiem toru wodnego. Jak widać z
przedstawionych rysunków nr 7 i nr 8 statek Annemieke nawigował z dala od osi toru.

Rysunek 8. Trajektoria ruchu statku Annemieke z zaznaczonymi profilami dna
Dla statków wielkości Annemieke pilotaż w porcie Świnoujście jest obowiązkowy. Do
pilota, któremu są znane wyżej opisane lokalne zjawiska, należy właściwa ocena ryzyka przy
prowadzeniu statku. Mając doświadczenie w manewrowaniu statkami, posiadając znajomość
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lokalnych warunków hydrometeorologicznych i przepisów portowych, pilot powinien być
ważnym doradcą kapitana.
Statek Annemieke posiada maszynę o mocy 9450 kW, śrubę nastawną, dziobowy ster
strumieniowy o mocy 750 kW oraz ster typu Beckera4. W stanie załadowanym statek może
osiągnąć maksymalną prędkość 19 w. Wszystkie te dane świadczą o dobrych parametrach
manewrowych statku. Uwagi pilota o spowolnionej reakcji statku na wychylenia steru i zbyt
wolne przyspieszanie trudno uznać za wiarygodne. Analiza warunków hydrometeorologicznych nie wskazuje na ich negatywny wpływ na manewrowanie statkiem. Kapitan bez
trudu utrzymywał statek w dryfie po odcumowaniu od nabrzeża, w tej samej pozycji, przez
prawie 15 minut. Po rozpoczęciu ruchu statek reagował precyzyjnie na komendy na ster i do
maszyny wydawane przez pilota. Te dobre właściwości manewrowe statku umożliwiły
pilotowi, przy biernej postawie kapitana, rozpędzić statek na bardzo krótkim odcinku do
prędkości zupełnie nieadekwatnej do istniejącego bezpiecznego akwenu manewrowego.
Zwiększając prędkość statku w tak gwałtowny sposób (w ciągu 4,5 min. prędkość wzrosła
o ponad 10 węzłów5 pilot skracał sobie i kapitanowi statku czas konieczny na prowadzenie
obserwacji i planowanie manewrów (nie biorąc przy tym pod uwagę, że manewry odbywają
się w porze nocnej). Polecenia na ster wydawane przez pilota w niewystarczającym stopniu
spowodowały zmianę kurs statku, tak, aby dostosować go do krzywizny skręcającego w lewo
kanału portowego6, którym statek powinien, zgodnie z dobrą praktyką morską, poruszać się w
drodze do wyjścia z portu.
Na zdjęciu nr 6 pokazano obraz mapy elektronicznej z naniesionym przebiegiem
północnej części toru wodnego w porcie Świnoujście oraz trajektorią ruchu statku
Annemieke, nałożoną przy pomocy programu NavCruiser PRO na podstawie danych
odczytanych z rejestratora VDR, obejmującą okres tuż po ruszeniu statku z postoju w dryfie
przy nabrzeżu Górników (godz. 23:13:28) do chwili znalezienia się statku na wysokości
nasady falochronu centralnego (godz. 23:19:04), po kolizji z Tao Hua Hai.

4

Ster typu Becker Flap Rudder daje większą od steru konwencjonalnego efektywność sterowania. W typowej
konstrukcji steru Beckera płetwa główna steru może być wychylana do 45º na burtę i o taki sam kąt 45º można
wychylić też płetwę dodatkową.
5
Według danych odczytanych ze statkowego VDR o godz. 22:12:04 statek miał prędkość 0,3 w, natomiast o
godz. 22:16:43 poruszał się z prędkością 10,6 w. Dane te zaprzeczają opinii pilota wyrażonej podczas
wysłuchania, w której wskazywał, że przyczyną wypadku było zbyt wolne nabieranie prędkości przez statek.
6
Przebieg toru i jego szerokości określone są w § 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9
grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury
zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1017).
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Zdjęcie nr 6. Trajektoria ruchu statku Annemieke w stosunku do przebiegu toru wodnego i
zacumowanych przy nabrzeżach statków.
Z mapy na zdjęciu nr 6 wyraźnie widać, że Annemieke był prowadzony przez cały czas
poza torem wodnym, również po kolizji i minięciu statku Tao Hua Hai.
Płynąc z mniejszą prędkością, niż narzuconą komendami pilota, statek zachowałby
rezerwę mocy na zdecydowany manewr sterem głównym. Rezerwa taka jest potrzebna
szczególnie wtedy, gdy zwroty wykonuje się na akwenach ograniczonych ze względu na
płytkowodzie. Ani kapitan, ani pilot nie wzięli pod uwagę zjawiska osiadania, które na
płytkowodziu istotnie pogarsza zwrotność statku, i którego wartość rośnie wraz ze wzrostem
prędkości. Prowadzący statek zapomnieli także o efekcie kanałowym, który towarzyszył
statkowi od samego początku i nasilał się, co do wartości, wraz ze zbliżaniem się do brzegu.
W opinii Komisji kolizja nastąpiła wskutek błędów w manewrowaniu statkiem Annemieke.
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Jednym z czynników, który przyczynił się do wypadku był brak prawidłowej współpracy
kapitana i pilota w czasie manewrowania statkiem. Kapitan biernie akceptował podawane
przez pilota komendy na ster i do maszyny. Nawet wtedy, gdy dostrzegł zagrożenie
zderzeniem, akceptował kolejne decyzje pilota, co do błędnych manewrów sterem oraz
decyzję zwiększenia prędkości w sytuacji, gdy kolizja była nieunikniona.
W trakcie prowadzenia statku Annemieke w kanale portowym pilot kilkakrotnie naruszył
obowiązujące przepisy portowe. Prowadził statek w bliskiej odległości od nabrzeży i statków
przy nich stojących z szybkością przekraczającą dozwoloną w tym rejonie kanału portowego i
stworzył zagrożenie ze względu na powstanie niebezpiecznego falowania7. Po odcumowaniu
od nabrzeża Górników nie prowadził wymaganego przepisami nasłuchu na częstotliwości
wyznaczonej dla statków korzystających z VTS8 i nie powiadomił poruszającego się od
południa w kierunku wyjścia z portu statku Celine o zamiarze włączenia się do ruchu. Pilot
nie poinformował również oficera dyżurnego VTS o swoich intencjach włączenia się do
ruchu pomiędzy idącymi blisko siebie statkami Malta Cement i Celine i zrobił to (włączył się
do ruchu) bez jego zgody.
W opinii Komisji to właśnie chęć włączenia się do ruchu przed statkiem Celine,
bezpośrednio po przejściu statku Malta Cement, spowodowała konieczność gwałtownego
przyśpieszania statkiem Annemieke w początkowej fazie jego ruchu. Jednocześnie obawa
przed zajechaniem drogi statkowi Celine powodowała niewchodzenie od razu po ruszeniu z
postoju przy nabrzeżu Górników na tor wodny i trzymanie się poza jego wschodnią granicą.
Błędna decyzja, co do chwili włączenia się do ruchu, była zdaniem Komisji tym czynnikiem,
który pośrednio miał wpływ na zaistnienie wypadku morskiego.
Komisja zwróciła również uwagę na dodatkowy aspekt analizowanego zdarzenia – brak
reakcji ze strony operatora VTS na nieprawidłowy ruch statku Annemieke, tzn. ze zbyt dużą
prędkością i poza torem wodnym, oraz uznała, że właściwa reakcja operatora, we właściwym
czasie, mogłaby zapobiec wypadkowi.
Służba VTS została stworzona dla celów zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony
środowiska morskiego. Spośród wielu zadań, które przepisy portowe nakładają na operatorów
VTS, do najważniejszych, w kontekście analizowanego wypadku, należy zarządzanie ruchem
7

Tym samym pilot naruszył § 66 ust. 3 oraz ust. 8 pkt 2 zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w
Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia
2013 r. poz. 2932).
8
Tego rodzaju obowiązek nałożony jest § 28 ust. 1 zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 6 sierpnia 2013 r. poz. 2932).
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statków i prowadzenie kontroli tego ruchu przez wydawanie instrukcji, zaleceń i nakazów.
Operator VTS pełniący dyżur w czasie zdarzenia sprawnie uporządkował sytuację na torze
wodnym po zaistnieniu konieczności powrotu do portu promu Wawel, niemniej nie zwrócił
uwagi pilotowi statku Annemieke (po 4-krotnym bezskutecznym jego wywoływaniu), że ten
nie prowadzi obowiązkowego nasłuchu na wyznaczonych częstotliwościach oraz że statek:
1) nie wchodzi na tor wodny, po którym powinien nawigować;
2) włącza się do ruchu tuż przed podążającym za Malta Cement statkiem Celine;
3) nabiera szybko prędkości i po pewnym czasie porusza się z nadmierną szybkością,
niedopuszczalną przez przepisy portowe w tej części toru wodnego.
Operator VTS wiedział o tym, że statek jest w ruchu (chociaż mógł nie wiedzieć kiedy
Annemieke odszedł od nabrzeża, bo pilot tego faktu nie zgłosił), gdyż na obrazach z ekranów
VTS widać, że znaczniki akwizycji ruchu były ustawione tak, aby śledzić echa promu Wawel,
Malta Cement, Annemieke i Celine. Biorąc nawet pod uwagę opóźnienie w przetwarzaniu
danych ze względu na odświeżanie obrazu systemu monitoringu VTS, operator VTS widział
aktualną sytuację w kanale portowym i mógł odczytać w każdej chwili parametry ruchu
obserwowanych jednostek. Pomimo tego nie operator podjął działań prewencyjnych i nie
zabronił pilotowi włączenia się do ruchu przed statkiem Celine, a jeżeli nawet ten moment
umknął jego uwadze9, to później nie zażądał od statku (pilota) Annemieke zgodnego z
przepisami, tzn. z dozwoloną prędkością, nawigowania po torze wodnym10.
W opinii Komisji wpływ na niezauważenie przez operatora VTS ruchu statku Annemieke
w pierwszej fazie mógł mieć fakt zmiany operatorów w trakcie zdarzenia i brak ściśle
określonych szczegółowych procedur wewnętrznych Służby, dotyczących przekazywania
obowiązków na zakończenie (przekazanie) dyżuru przez operatorów, wynikających z braku
opracowanego, pomimo obowiązku nałożonego w § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie
Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji11,
regulaminu działania Służby VTS.

9

Komisja nie zakłada takiej możliwości, że operator VTS przez 5 minut (od godz. 22:11:41 do godz. 22:16:58)
nie obserwował ekranu monitora, jednak przyjmuje, że przez pierwsze 20-40 sekund od ruszenia statku z postoju
przy nabrzeżu Górników operator VTS mógł nie widzieć na ekranie oznak ruchu statku Annemieke.
10
Komisja zauważyła również, że statek Malta Cement także poruszał się z szybkością większą niż dozwolona
na tym odcinku toru wodnego i fakt ten również nie spotkał się z właściwą reakcją operatora VTS.
11
Dz. U. poz. 1412.
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6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Na zaistnienie wypadku statku Annemieke miało wpływ wiele okoliczności. Dwie z nich
są według Komisji szczególnie istotne. Stanowią one podstawę do sformułowania zaleceń,
które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości. Chodzi tu o
rutynę, w negatywnym znaczeniu tego słowa, w postępowaniu pilota prowadzącego statek
oraz brak należytej staranności w wypełnianiu obowiązków przez operatorów Służby VTS.
Z zebranych przez Komisję materiałów dotyczących zdarzenia oraz z odczytanych danych
zapisanych na kanałach audio z rejestratora VDR wynika, że pilot statku Annemieke po
rozmowie z operatorem VTS, prowadzonej w trakcie manewrów odcumowania od nabrzeża
Górników, zaniechał dalszych kontaktów radiowych ze Służbą VTS, nie informując jej,
pomimo obowiązku przewidzianego w przepisach portowych, ani o odcumowaniu statku, ani
o zamiarze włączenia się do ruchu. Pilot postępował dalej tak, jakby to do niego, a nie do
VTS, należało zarządzanie ruchem w porcie. O swoim zamiarze włączenia się do ruchu nie
poinformował nawet idącego w kierunku wyjścia z portu statku Celine, uważając, że
odległość kilku kabli do zbliżającego się statku jest odpowiednia i taki manewr nie stworzy
sytuacji niebezpiecznej. Komisja ustaliła także, że pilot prowadzący Annemieke nie korzystał
z przenośnego komputera, zakupionego dla celów pilotażu przez spółkę Szczecin-Pilot,
wyposażonego w odpowiednią mapę elektroniczną z naniesionymi informacjami o
konfiguracji toru wodnego, modułem GPS oraz specjalistycznym oprogramowaniem, a
opierał się jedynie na własnym doświadczeniu i wiedzy gdzie jest granica toru wodnego.
Posiadane doświadczenie i wiedza pilota okazały się jednak niewystarczające do
bezpiecznego wyprowadzenia statku z portu. Kilkukrotne zwiększanie prędkości, w sytuacji
gdy istniało już ryzyko zderzenia ze statkiem stojącym przy nabrzeżu, świadczy o
posiadanym przez pilota złym nawyku unikania sytuacji kolizyjnej przez zwiększanie
prędkości. W opinii Komisji takie postępowanie narusza zasady dobrej praktyki morskiej.
Formułowanie zaleceń, których celem byłoby rekomendowanie pilotowi wykonywania
przez niego usługi pilotowej w sposób rozważny i profesjonalny byłoby w opinii Komisji
niecelowe. W tej sytuacji Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich kieruje jedynie
do Szefa pilotów stacji pilotowej Szczecin-Pilot, która organizuje i koordynuje usługi
pilotowe w porcie Świnoujście, zalecenie zwrócenia uwagi pilotom stacji na niewłaściwe
postępowanie pilota prowadzącego statek Annemieke w dniu 19 grudnia 2013 r. w trakcie
analizowanego w raporcie zdarzenia oraz zachęcanie pilotów stacji do korzystania z
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wszelkich dodatkowych urządzeń będących na ich wyposażeniu, które mogą im pomóc we
właściwym manewrowaniu i nawigowaniu pilotowanymi przez nich statkami.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Służbie VTS Kapitanatu Portu
Świnoujście prowadzenie bardziej dokładnej kontroli ruchu statków przez oficerów
dyżurnych VTS na nadzorowanym przez nich obszarze, która zapewni pełne bezpieczeństwo
żeglugi, oraz stanowcze reagowanie na naruszenia przepisów portowych dotyczących
ograniczeń szybkości na poszczególnych fragmentach toru przez wydawanie kapitanom lub
pilotom statków przekraczających dozwolone prędkości nakazów ograniczenia prędkości i
konsekwentne egzekwowanie tych poleceń.
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