PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

RAPORT KOŃCOWY 29/13

poważny wypadek morski

M/T HORIZON APHRODITE

uderzenie w betonowy oczep głowicy i uszkodzenie ramy odbojowej falochronu wschodniego
podczas wyjścia z portu Gdańsk w dniu 22 września 2013 r.

Maj 2014

PKBWM

Raport końcowy - WIM 29/13

Badanie wypadku statku Horizon Aphrodite 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
wypadku, 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
e-mail: pkbwm@mir.gov.pl
www.mir.gov.pl/pkbwm
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1.

Fakty
W dniu 22 września 2013 r. w Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR) zakończono remont

zbiornikowca Horizon Aphrodite. W godzinach popołudniowych statek z pilotem na mostku
i z pomocą trzech holowników (podane hole na dziobie i rufie oraz holownik w asyście)
odcumował od nabrzeża stoczniowego Ostrowica I i skierował się do wyjścia z portu.
Przed dojściem do falochronu zachodniego zwolniono holownik, który asystował z lewej
burty, a następnie rzucono holownik na dziobie. Podczas mijania falochronu zachodniego
statek zaczął dryfować w kierunku falochronu wschodniego. Kapitan i pilot starali się
manewrami silnikiem i sterem nie dopuścić do kontaktu kadłuba z ramą odbojową osłaniającą
falochron. Jednak statek złożył się prawą burtą. Najpierw rufą, powodując uszkodzenie trzech
dalb, a następnie burtą i posuwając się do przodu tarł o przęsła ramy odbojowej. W końcu
dziób statku zahaczył o betonowy oczep głowicy falochronu. Statek stanął, a następnie zaczął
poruszać się do tyłu i oddalać od ramy odbojowej. Pracująca maszyna wstecz, holownik
odciągający rufę na środek kanału i zachodni wiatr spowodowały, że dziób statku ponownie
zaczął zbliżać się do ramy i oparł się o nią, powodując uszkodzenie kolejnych czterech dalb.
Po ponownym zamocowaniu holownika na dziobie statek został odciągnięty od ramy
odbojowej falochronu i wyprowadzony na redę, gdzie rzucił kotwicę.
W wyniku kontaktu statku z oczepem głowicy falochronu wschodniego uszkodzeniu
uległo zewnętrzne poszycie na prawej burcie statku w części dziobowej. Horizon Aphrodite po
krótkim postoju na kotwicy został z powrotem wprowadzony do stoczni GSR w celu naprawy.

2.

Informacje ogólne
2.1. Dane statku

Nazwa statku:

Horizon Aphrodite

Bandera:

liberyjska

Właściciel:

Mondor Marine Inc. Trust Company
Marshall Islands

Armator:

Horizon Tankers Ltd S.A. Greece

Operator:

V-Ships (UK) Ltd. Glasgow U.K.

Instytucja klasyfikacyjna:

ABS

Typ statku:

zbiornikowiec-produktowiec

Sygnał rozpoznawczy:

A8QT3
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Nr identyfikacyjny IMO:

9407366

Pojemność brutto (GT):

29 828

Rok budowy:

2008

Moc maszyn:

10 965 KM (MAN B&W)

Szerokość:

32,20 m

Długość całkowita:

183,09 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

14 osób

Typ rejestratora VDR:

Consilium Navigation AB-VDR M4

Zdjęcie 1. Horizon Aphrodite
2.2. Informacje o podróży statku
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Gdańsk – Gdańska Stocznia Remontowa

Port przeznaczenia:

Paldiski, Estonia

Rodzaj żeglugi:

oceaniczna

Informacja o ładunku (ilość i rodzaj):

bez ładunku

Informacja o załodze (liczba/narodowość):

2 Gruzinów, 7 Rosjan, 11 Filipińczyków,
1 Polak

Informacja o pasażerach (liczba/narodowość):

bez pasażerów
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2.3.

Informacje o wypadku

Rodzaj:

poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

22.09.2013 godz. 16:00 LT (15:00 UTC)

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Zatoka Gdańska – ujście Martwej Wisły

Charakter akwenu:

wody wewnętrzne

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr W 5ºB, stan morza 3,
widzialność b. dobra, temp. wody 12ºC,
temp. powietrza 15ºC

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia:

statek częściowo zabalastowany

Skutki wypadku dla statku:

uszkodzenie poszycia prawej burty w pasie
zmiennego zanurzenia w części dziobowej

Zdjęcie 2.Uszkodzony kadłub statku w pasie zmiennego zanurzenia

Zdjęcie 3. Rozerwane poszycie kadłuba – widok od wewnątrz statku
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Skutki wypadku dla ładunku:

statek nie przewoził ładunku

Skutki wypadku dla ludzi:

nikt nie uległ wypadkowi

Skutki wypadku dla infrastruktury portowej:

uszkodzenie konstrukcji ramy odbojowej
falochronu wschodniego: w części
nadwodnej – uszkodzenie kilkunastu
przęseł stalowych (ślizgów) pomiędzy
dalbami na długości ok. 100 m; w części
podwodnej – odchylenie 7 dalb od pionu

Zdjęcie 4. Uszkodzone przęsła i podpory (dalby) ramy odbojowej falochronu

Zdjęcie 5. Odbojnica na dalbie ze śladami czerwonej farby zdartej z kadłuba statku
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2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Wypadek spowodował konieczność zaangażowania stoczniowej ekipy remontowej w celu
naprawy uszkodzonego poszycia kadłuba. Nie wymagał prowadzenia działań ratowniczych.

3.

Opis okoliczności wypadku
W dniu 22 września 2013 r. około godz. 14:00 stojący w stoczni GSR statek Horizon

Aphrodite rozpoczął przygotowania do wyjścia ze stoczni na redę portu Gdańsk. O godz.
14:30 dokonano testów steru głównego. O 14:40 na statek przybył pilot. Około godz. 14:55
przedmuchano i przygotowano do ruchu silnik główny. Zanurzenie statku na dziobie wynosiło
3,00 m, na rufie 5,20 m i odpowiadało stanowi zabalastowania wymaganemu podczas
dokowania statku. Śruba napędowa i płetwa steru zanurzone były w około 80-85%.
O godz. 14:55 zamocowano na dziobie hol z holownika Taurus, a na rufie hol z holownika
Virtus. W trakcie rzucania cum Holownik Ajaks dopychał statek do nabrzeża, a następnie
pozostał w asyście w pobliżu dziobu. O godz. 15:05 Horizon Aphrodite rzucił ostatnią linę
i odcumował od nabrzeża GSR w Basenie Ostrowica I. W czasie manewrów na mostku
przebywał kapitan, starszy oficer oraz starszy marynarz, na dziobie – III oficer, bosman oraz
dwóch marynarzy, na rufie – II oficer i dwóch starszych marynarzy, w siłowni – starszy
mechanik, I mechanik, II mechanik oraz oficer elektryk. Po odejściu od nabrzeża pilot
skierował statek do wyjścia z portu.

Zdjęcie 6. Mapa nawigacyjna BA 2680. Tor wyjściowy z portu Gdańsk.
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Podczas przejścia przez Zakręt 5-ciu Gwizdków holownik Ajaks asystował z prawej
burty, a na zakręcie przy bazie promowej asystował z lewej burty statku. Na wysokości
basenu Władysława IV holownik Ajaks został zwolniony z asysty. Statek poruszał się przez
ten czas z prędkością ok. 3,5 w, odpowiadającej nastawie silnika „bardzo wolno naprzód”.
Około godz. 15:52 po zwolnieniu Ajaksa, jeszcze przed dojściem do falochronu
zachodniego, pilot poinformował kapitana, że będzie rzucał hol na dziobie i polecił
holownikowi Taurus zluzowanie holu celem jego rzucenia. Podobne polecenie przekazał
holownikowi na rufie (Virtus). Na skutek interwencji kapitana, który zasugerował zwolnienie
holowników dopiero po minięciu czerwonej główki (falochronu wschodniego), pilot odwołał
polecenia dla holowników. Około godz. 15:54, gdy dziób minął zieloną główkę (falochronu
zachodniego), statek zaczął dryfować w kierunku falochronu wschodniego. Pilot polecił
holownikowi rufowemu przytrzymywać rufę w stronę zielonej główki. Podobne polecenie
wydał po chwili holownikowi na dziobie. Ponieważ w tym czasie hol na dziobie został już
rzucony, pilot zdecydował, że przyśpieszy. Około godz. 15:55 zwiększono prędkość statku do
„wolno naprzód”. Pilot polecił holownikowi na dziobie przejść na prawą burtę. Ponieważ dryf
statku w kierunku falochronu wschodniego nie ustawał, po minięciu przez rufę zielonej
główki pilot ponowił żądanie skierowane do szypra holownika rufowego, aby przytrzymywał
rufę statku „w stronę wiatru” (aby odciągał na zachód). Manewry sterem głównym „lewo 20,
lewo na burtę, środek ster, lewo 20, lewo na burtę” nie poprawiły sytuacji. Statek nadal
dryfował, a dziób zaczął szybciej zbliżać się do falochronu. Pilot polecił holownikowi
rufowemu przestać odciągać rufę i próbował użyć holownika dziobowego do odepchnięcia
dziobu z prawej strony na lewą, jednak szyper holownika nie zdecydował się wprowadzić
holownik pomiędzy falochron a statek.
Około godz. 15:57 statek zwiększył obroty silnika do „pół naprzód”. Kolejne manewry
sterem głównym „lewo na burtę, środek ster, prawo 10, środek ster” nie zapobiegły dalszemu
dryfowi statku w kierunku falochronu wschodniego i statek złożył się prawą burtą do ramy
odbojowej osłaniającej falochron.
Około godz. 15:58 poruszając się z prędkością 3,7 w statek otarł się najpierw rufą
o stalowe przęsła odbojnicy pomiędzy dalbami głównymi nr 7 i 8 (wyposażonymi w światła
ostrzegawcze i drabinki zejściowe), uszkadzając trzy dalby, a następnie zaczął przesuwać się
wzdłuż ramy odbojowej falochronu do przodu trąc o jej stalowe przęsła. Kolejne manewry
sterem „lewo 10, lewo na burtę, środek ster” nie spowodowały odsunięcia statku od ramy
odbojowej.
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Zdjęcie 7. Statek oparty prawą burtą o ramę odbojową osłaniającą falochron
Około godz. 15:59 pilot zatrzymał maszynę, wezwał holownik Taurus i polecił podać hol na
dziobie. Następnie wydał komendę „wolno wstecz”. O godz. 16:00 statek zahaczył prawą
burtą w części dziobowej o betonowy oczep głowicy falochronu wschodniego i zatrzymał się.

Zdjęcie 8. Oczep głowicy falochronu z widocznym miejscem kontaktu z kadłubem statku
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Pracująca maszyna wstecz i rufowy holownik odciągający statek w kierunku południowozachodnim do środka toru spowodowały, że statek zaczął poruszać się do tyłu. Pilot zatrzymał
silnik i polecił najpierw „bardzo wolno” a następnie „wolno” i „pół naprzód”. Zanim
zamocowano hol na dziobie, dziób statku po raz drugi zdryfował na ramę odbojową
falochronu wschodniego i ok. godz. 16:05 z prędkością 1,5 w (wstecz) oparł się o nią
uszkadzając cztery kolejne dalby pomiędzy dalbami głównymi nr 5 i 6.
Po zamocowaniu holu na dziobie holowniki Taurus i Virtus odciągnęły statek od
falochronu. O godz. 16:20 po odejściu około 3-4 kabli na północny zachód od czerwonej
główki falochronu wschodniego oba holowniki zostały zwolnione.
Po pół godziny statek dotarł na redę na kotwicowisko nr 3 i o godz. 16:50 rzucił kotwicę
na pozycji φ=54°27,67’N, λ=018°42,46’E. Pilot wraz z kapitanem statku używając pilotówki
dokonali oględzin kadłuba z zewnątrz. Stwierdzono otarcia prawej burty prawie na całej
długości statku oraz dwa wgniecenia w części dziobowej niedaleko gruszki.

Zdjęcie 9. Otarcia kadłuba statku z prawej burty

Zdjęcie 10. Wgniecenia na kadłubie statku z prawej burty
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Po przeprowadzeniu inspekcji zbiorników na dziobie załoga statku stwierdziła, że
poszycie kadłuba w miejscu jednego z widocznych wgnieceń uległo przedziurawieniu,
a jeden z wręgów wzdłużnych zdeformowaniu.

Zdjęcie 11. Zdeformowany wręg wzdłużny w zbiorniku balastowym
Jeszcze tego samego dnia statek po zejściu z kotwicowiska powrócił do Gdańskiej Stoczni
Remontowej w celu dokonania naprawy poszycia.

Zdjęcie 12. Wycięta część blachy kadłuba w miejscu rozdarcia

Zdjęcie 13. Wstawiona nowa blacha poszycia kadłuba
12
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Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku,
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Na skutek wypadku uszkodzeniu uległ zarówno kadłub statku Horizon Aphrodite, jak

i infrastruktura portowa – elementy ramy odbojowej falochronu wschodniego portu Gdańsk.
Przyczyną uszkodzenia przez statek dalb ramy odbojowej falochronu wschodniego i przęseł
między dalbami był zbyt dynamiczny kontakt kadłuba statku z ramą odbojową. Kontakt
spowodowany był dryfem wiatrowym i nieskutecznymi manewrami prowadzonymi przez
kapitana i pilota statku. Niewłaściwe manewry maszyną już po zetknięciu statku z ramą
odbojową były przyczyną uszkodzenia samego statku.

4.1. Czynniki ludzkie
W opinii Komisji pilot wyprowadzający statek z portu Gdańsk popełnił błąd polegający na
zbyt wczesnym rzuceniu holownika na dziobie.

Rys. 1. Położenie statku w chwili wydania polecenia o rzuceniu holu na dziobie (13:52:25 LT)
Pilot powinien był przewidzieć, że przy tak dużej powierzchni nawiewu, jaką miał pusty i w
dodatku nie w pełni zabalastowany statek, przy wiejącym niemal prostopadle do burty silnym
wietrze, statek będzie narażony na jego działanie, szczególnie po minięciu nabrzeży i budowli
portowych, które stanowiły pewną ochronę przed wiatrem. Użycie holownika na dziobie po
13
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minięciu przez statek falochronu zachodniego, przytrzymującego statek z lewej na holu albo
odpychającego dziób z prawej burty, zapobiegłoby dryfowi i uchroniło od wyrządzenia szkód.

Rys. 2. Położenie statku w chwili mijania główki falochronu zachodniego (15:55:45 LT)

Rys. 3. Położenie statku w chwili uderzenia rufą o ramę odbojową (15:58:08 LT)
Dryf statku rozpoczął się jeszcze przed dojściem do falochronu zachodniego i trwał - pomimo
użycia holownika na rufie – nieprzerwanie, aż do oparcia się statku o ramę odbojową.
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Do uderzenia w betonowy oczep głowicy falochronu, które spowodowało uszkodzenie
statku w części dziobowej, mogło nie dojść, gdyby kapitan lub pilot wykorzystali pełną moc
maszyn, którą statek dysponował (prawie 11 tys. KM). Zastosowany manewr „wolno wstecz”
okazał się nieskuteczny i statek zatrzymał się dopiero po uderzeniu w oczep głowicy.

Rys. 4. Położenie statku w chwili uderzenia w oczep głowicy falochronu (16:00:25 LT)

Rys. 5. Położenie statku po odejściu od ramy odbojowej (16:03:00 LT)
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Po odejściu statku od głowicy i ramy odbojowej falochronu, na skutek silnego dryfu
i przedłużającego się czasu podawania holu na dziobie doszło do drugiego uderzenia w ramę
odbojową (dziobem). Od wydania przez pilota polecenia podania holu do jego zamocowania
minęło prawie 6 minut. Hol został zamocowany na 10 sekund przed uderzeniem.

Rys. 6. Położenie statku w chwili oparcia się dziobu o ramę odbojową (16:04:50 LT)

Rys. 7. Położenie statku po odciągnięciu go od falochronu przez holowniki (16:07:00 LT)
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4.2. Czynniki organizacyjne
Czynnikiem organizacyjnym, który mógł mieć pewien wpływ na zaistnienie wypadku był
brak nabrzeża lub miejsca postojowego na terenie stoczni GSR, przy którym można byłoby
zabalastować Horizon Aphrodite do zanurzenia odpowiadającego stanowi pełnego
zabalastowania, tj. 6,20 m dziób i 8,20 m, przy którym statek miałby mniejszą powierzchnię
nawiewu i całkowicie zanurzoną śrubę i ster w wodzie.

Zdjęcie 14. Mapa BA 2680. Głębokości w Basenie Ostrowica I
Z informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonego badania wynika, że balastowanie
statku miało odbyć się dopiero po wyjściu statku na redę portu Gdańsk.
4.3. Wpływ czynników zewnętrznych na zaistnienie wypadku
Czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na wypadek był wiejący w burtę statku
zachodni wiatr o sile 5-6ºB. Wiatr spowodował dryfowanie statku w stronę falochronu
wschodniego. Dryfujący, pusty i nie w pełni zabalastowany statek nie był zdolny, bez pomocy
holowników, do samodzielnego utrzymania się na środku toru wodnego, oparł się dwukrotnie
o dalby podtrzymujące ramę odbojową falochronu, które w skutek tego uległy uszkodzeniu.
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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

przyczynił się do wypadku było zbyt wczesne rzucenie dziobowego holownika Taurus oraz
niewykorzystanie będącego w asyście holownika Ajaks z prawej burty na dziobie w końcowej
fazie manewrów wyjściowych z kanału portowego. Pilot zwolnił holowniki pomimo
panujących trudnych warunków pogodowych, nie uwzględniając aktualnego stanu niepełnego
zabalastowania statku, w którym jego powierzchnia boczna wystawiona na działanie wiatru
była o ponad 500 m2 większa niż w normalnym stanie zabalastowania (tj. dla stanu z pełnymi
wszystkimi balastami, dającego zanurzenia: 6,20 m na dziobie i 8,20 m na rufie).
Po zwolnieniu holownika na dziobie, gdy dziób minął główkę falochronu zachodniego
i statek zaczął pod wpływem silnego wiatru dryfować w kierunku falochronu wschodniego,
pilot polecił co prawda wyłożenie steru „lewo na burtę”, ale nie zwiększył nastawy silnika
aby umożliwić szybszy zwrot statku przez zwiększoną siłę hydrodynamiczną na sterze.
Dodatkowo, nakazał holownikowi rufowemu odciąganie rufy w stronę zielonej główki
falochronu zachodniego (w lewo), co udaremniło odrzucenie rufy w prawo i przez to
skierowanie dziobu w lewo na wiatr, do środka toru wyjściowego.
Decyzja o zwiększeniu obrotów silnika do „pół naprzód” była spóźniona i manewr ten nie
zapobiegł dryfowi statku i oparciu się rufy o ramę odbojową falochronu.

Rys. 7. Położenie statku w chwili wydania komendy „pół naprzód” (15:57:22 LT)
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Po złożeniu się statku do ramy odbojowej, zamiast szybkiego zatrzymania statku
manewrem co najmniej „pół wstecz” pilot zalecił jedynie manewr maszyną „wolno wstecz”.
Nie wystarczyło to do szybkiego zatrzymania statku i statek uderzył w oczep głowicy
i rozdarł poszycie kadłuba. Polecenie pracy silnikiem wstecz zostało wydane dopiero po
minucie przesuwania się statku wzdłuż ramy odbojowej.
W ostatniej fazie manewrów awaryjnych przy ramie odbojowej, gdy maszyna statku
pracowała wstecz („BWW”) i statek poruszał się z prędkością ok. 3 w do tyłu, a holownik na
rufie nadal odciągał statek w kierunku południowo-zachodnim do środka toru, pilot zatrzymał
silnik, wydał komendę „środek ster” i polecił najpierw „bardzo wolno” a następnie „wolno
naprzód”. Hol na dziobie nie był jeszcze podany i holownik nie był w stanie zatrzymać
dziobu dryfującego w kierunku falochronu, dodatkowo wprowadzonego wcześniej w rotację
w prawo, wykonanym przez pilota manewrem „wolno wstecz” i „prawo na burtę”. Nie
pomogła wydana następnie komenda „pół naprzód” i wyłożenie steru „lewo na burtę”, gdyż
holownik rufowy wcześniej zareagował na polecenie pilota odciągania na wiatr niż holownik
na dziobie i statek ponownie oparł się dziobem o ramę odbojową powodując jej uszkodzenie.
Zastrzeżenia Komisji budzi współpraca pilota z holownikami podczas manewrów
wyjściowych statku. Pilot nie był świadomy, że holownik na dziobie rzucił hol (zluzował
i przyjął rzucony przez załogę), pomimo wycofania polecenia o oddaniu holi na skutek
interwencji kapitana statku. To spowodowało, że nie pilot nie przyspieszył zaraz po wyjściu
poza falochron zachodni, gdyż liczył na możliwość użycia holownika dziobowego i pomoc
w odciąganiu dziobu do środka toru (na wiatr). Brak koordynacji pracy holowników w
ostatniej fazie manewrów awaryjnych - pilot nakazał obu holownikom odciąganie „na wiatr” spowodował niekontrolowany obrót statku (rufa w lewo, dziób w prawo) i uderzenie dziobem
o ramę odbojową.

6.

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.
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6.1. Armator statku Horizon Aphrodite
Komisja zaleca armatorowi Horizon Tankers Ltd S.A. Greece wypracowanie takich
procedur przygotowania statku do wyjścia z portu, które zapewnią, że statek nie
będzie mógł opuścić portu w stanie niepełnego zabalastowania, a kapitanowi zezwolą
na przeprowadzenie operacji balastowych bez względu na przyjęte wcześniej plany
eksploatacyjne i harmonogram kolejnych podróży statku.
6.2. Stacja pilotowa w Gdańsku
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.

6.3. Administracja morska
Komisja zaleca Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni umieszczenie w zarządzeniu
wprowadzającym przepisy portowe1 (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, w tym w szczególności
statków nie w pełni zabalastowanych, z kanału portowego, dopiero po wyprowadzeniu
statku na redę, w zależności od istniejących warunków pogodowych.
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1

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
poz. 1314).
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