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Badanie incydentu morskiego na statku Ju Da 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
e-mail: pkbwm@mir.gov.pl
www.mir.gov.pl/pkbwm
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1. Fakty
W dniu 15 maja 2013 r. podczas pobierania próbek ładunku śruty sojowej ze stojącego
przy nabrzeżu Polskim w porcie Gdynia statku Ju Da, pobierający próbki kontroler ładunku
stracił przytomność i spadł ze schodów zejściówki prowadzącej do ładowni nr 7.
Poszkodowanego wyciągnięto na pokład, udzielono mu pierwszej pomocy medycznej i
przetransportowano karetką pogotowia ratunkowego do szpitala miejskiego.
Po przeprowadzeniu zabiegu zszycia łuku brwiowego i dokonaniu niezbędnych badań
poszkodowany został zwolniony ze szpitala.
2. Informacje ogólne
2.1. Dane statku

Nazwa

- Ju Da

Bandera

- Chiny

Właściciel

- COSCO (Singapore) Pte Ltd.

Armator

- Qingdao Ocean Shipping Co. Ltd.
(COSCO Qingdao)

Operator

- Liu Wei Hang

Instytucja klasyfikacyjna

- CCS (China Classification Society)

Typ statku

- masowiec

Sygnał rozpoznawczy

- BOAK

Nr identyfikacyjny IMO

- 9300116

Pojemność brutto (GT)

- 39 962

Rok budowy

- 2005

Moc maszyn

- 10 200 kW

Szerokość

- 32,26 m

Długość całkowita

- 225,00 m

Materiał, z jakiego zbudowany kadłub

- stal

Minimalna obsada załogowa

- 10

Typ rejestratora VDR

- Highlander HLD-B2 (Chiny)
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Zdjęcie 1. Statek Ju Da
2.2. Informacje o podróży statku
Porty zawinięcia w czasie podróży

- San Lorenzo (Argentyna), Hamburg (Niemcy)

Port przeznaczenia

- Gdynia, Gdańsk

Rodzaj żeglugi

- nieograniczona

Informacje o ładunku

- śruta sojowa 26 561 ton

Informacje o załodze

- 25 osób, obywatele ChRL

Informacja o pasażerach

- bez pasażerów

2.3. Informacje o wypadku lub incydencie morskim
Rodzaj

- incydent morski

Data i czas zdarzenia

- 15 maja 2013 16:15 LT

Miejsce zdarzenia

- port Gdynia, nabrzeże Polskie

Stan eksploatacyjny statku

- statek załadowany

Miejsce wypadku na statku

- przednia zejściówka do ładowni nr 7

Udział czynnika ludzkiego

- w zdarzeniu uczestniczył kontroler ładunku
niebędący członkiem załogi statku

Skutki wypadku

- utrata przytomności, stłuczenie głowy, pęknięty
łuk brwiowy poszkodowanego
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2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Pomocy poszkodowanemu udzieliło pogotowie ratunkowe.

3. Opis okoliczności wypadku
Statek Ju Da zacumował przy nabrzeżu Polskim w porcie Gdynia w dniu 15 maja 2013 r.
o godz. 14:30.

Zdjęcie 2. Ju Da przy nabrzeżu Polskim w Gdyni
Masowiec przywiózł z Argentyny ładunek poekstrakcyjnej toastowanej śruty sojowej HIPRO.

Zdjęcie 3. Śruta sojowa w ładowni statku.

5

Raport końcowy - WIM 06/13

PKBWM

Po zakończeniu odprawy wejściowej, około godz. 15:00 na statek weszło dwóch
kontrolerów ładunkowych z miejscowego przedsiębiorstwa kontrolnego celem pobrania
próbek ładunku do badania laboratoryjnego na obecność salmonelli. Załoga statku otworzyła
pokrywy ładowni nr 1, 4, 5 i 7. Kontrolerzy rozpoczęli pobieranie próbek ładunku, zaczynając
od dziobu statku.
Pobieranie próbek z ładowni 1, 4 i 5 odbyło się bez przeszkód. Załoga wskazywała
kontrolerom włazy do zejściówek, jeden z kontrolerów schodził na dół do ładowni i pobierał
próbki ładunku z kilku różnych, zwykle 8-10 miejsc, drugi pozostawał w asyście na pokładzie
i dokumentował (fotografował) stan zewnętrzny ładunku.
Około godz. 16:10 kontroler dokonujący pobrań próbek zszedł przez otwartą wcześniej
przez załogę statku przednią zejściówkę do ładowni nr 7.

Zdjęcie 4. Wejście do zejściówki do ładowni 7
Ponieważ nie mógł dostać się do ładowni ze względu na zasypane ładunkiem wejście,

Zdjęcie 5. Zasypane ładunkiem wejście do ładowni nr 7 - widok od wewnątrz zejściówki
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pobrał część próbki ładunku spod nóg w zejściówce i udał się w drogę powrotną, w górę, do
wyjścia na pokład. Podczas wchodzenia po schodach zasłabł i spadł z wysokości ok. 1,5 m na
znajdujący się niżej podest (zejściówka typu australian ladder).

Zdjęcie 6. Drugi podest zejściówki do ładowni nr 7
Około godz. 16:15 drugi z kontrolerów, oczekujący na pokładzie, zaniepokojony zbyt
długą nieobecnością kolegi, który zszedł do ładowni, po bezskutecznym wywoływaniu go z
góry wszedł do zejściówki i znalazł go nieprzytomnego, leżącego na podeście. Wybiegł z
zejściówki i zaalarmował o wypadku napotkanych członków załogi statku. Wspólnymi siłami
wyciągnięto nieprzytomnego kontrolera z zejściówki na pokład.
Po kilku minutach przybyły na statek poinformowane o wypadku służby ratownicze.
Poszkodowanemu, który odzyskał już przytomność, udzielono pomocy na pokładzie.
Następnie z użyciem dźwigu statkowego przetransportowano go na keję do oczekującej
karetki pogotowia i odwieziono do szpitala miejskiego w Gdyni.

4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do incydentu morskiego
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Śruta sojowa jest ładunkiem wrażliwym i w czasie jej przewozu luzem w ładowniach
statku w wyniku zawilgocenia lub zamoczenia zachodzą w niej intensywne procesy
mikrobiologiczne (rozwój różnego rodzaju drobnoustrojów) i biochemiczne. Procesy te stają
się najbardziej intensywne, gdy wilgotność śruty przekroczy 17%.
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Statek załadował śrutę w porcie San Lorenzo w Argentynie w dniu 14 kwietnia 2013 r.
i po 31 dniach podróży dotarł do Gdyni. Z dokonanych w trakcie prowadzonego badania w
dniu 16 maja 2013 r. oględzin ładunku w ładowniach statku wynika, że śruta znajdowała się
w dobrej kondycji, biorąc pod uwagę zmiany stref klimatycznych. Powierzchnia ładunku była
sucha, kolor właściwy, nie było widać śladów kondensacji. Oznacza to, że ładownie były w
czasie podróży właściwie wentylowane. Podczas wentylacji ładowni nie mogła być jednak
wietrzona zejściówka do ładowni nr 7. Osłonięta stalową osłoną drabinka zejściowa
(australian ladder) została od dołu, od strony ładowni, przysypana ładunkiem.

Zdjęcie 7. Widok zejściówki statku w dolnej części u wejścia do ładowni nr 7
Doprowadziło to do powstania niewielkiej zamkniętej przestrzeni, od góry zakrytej
powierzchnią włazu zejściówki, całkowicie oddzielonej od reszty ładowni. W takim miejscu
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kondensacja (która jest najbardziej intensywna w czasie podróży z cieplejszej do
chłodniejszej strefy klimatycznej) może przebiegać bez zakłóceń i spowodować zawilgocenie
śruty, a w konsekwencji intensywny rozwój mikroorganizmów, w tym bakterii tlenowych,
które zużywają poważne ilości tlenu.
4.1. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Kontrolerzy ładunku, którzy przybyli na statek po próbki śruty sojowej nie dokonali
pomiaru stężenia tlenu przed wejściem do ładowni. Wynikało to z braku wiedzy o skutkach
wejścia do zamkniętego i niewłaściwie wentylowanego pomieszczenia na statku.

4.2. Czynniki organizacyjne
Organizacja pracy (praca w zespołach dwuosobowych) samych kontrolerów ładunku na
statku nie wzbudza zastrzeżeń Komisji. Zastrzeżenia natomiast budzi współpraca kontrolerów
z załogą podczas pobierania próbek ładunku. Nieobecność przedstawiciela załogi podczas
pobierania próbek w ładowni, nieustalenie z załogą statku, czy sprawdzone zostało stężenie
gazów w ładowniach i pomieszczeniach do nich przylegających oraz nieotrzymanie od załogi
zapewnienia, że zejście do ładowni będzie pod tym względem bezpieczne, miały wpływ na
zaistnienie incydentu. Czynnikiem, który również przyczynił się do zaistnienia zdarzenia, był
brak wyposażenia kontrolerów w mierniki stężenia gazów przez pracodawcę oraz
niewystarczające przeszkolenie ich na stanowisku pracy w tym zakresie.

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacji kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Poekstrakcyjna, toastowana śruta sojowa HIPRO jest materiałem paszowym powstałym
po ekstrakcji oleju sojowego z ziaren soi modyfikowanej genetycznie. W procesie produkcji,
po rozdrobnieniu ziaren, olej sojowy jest tłoczony w specjalnych prasach. W uzyskanych po
tłoczeniu makuchach pozostają jeszcze znaczące ilości oleju, które są następnie ekstrahowane
przy pomocy rozpuszczalników. Powstała po ekstrakcji makuchów śruta poekstrakcyjna jest
jeszcze podgrzewana (toastowana) w celu usunięcia pozostałości rozpuszczalnika. Zawartość
tłuszczu w śrucie poekstrakcyjnej wynosi zaledwie około 1,5%, a zawartość wody około 11 %.

9

PKBWM

Raport końcowy - WIM 06/13

Tego rodzaju ładunek przewożony luzem, klasyfikowany w Międzynarodowym morskim
kodeksie bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (IMSBC Code) pod numerem
UN 2217 (Seed cake), jest: „podatny na utlenianie, powodując w konsekwencji redukcję tlenu
w pomieszczeniu ładowni; może też wydzielać dwutlenek węgla1.” Środki ostrożności, jakie
przewiduje kodeks, jeśli chodzi o ładunek takiej śruty, są daleko idące. Kodeks zakazuje
ludziom wejścia do ładowni z takim ładunkiem, do czasu, aż przeprowadzone zostaną testy,
które potwierdzą, że stężenie tlenu jest na normalnym poziomie2.
Ani kontrolerzy ładunku ani załoga statku nie dokonała niezbędnych pomiarów stężenia
gazów w ładowniach statku przed wejściem po próbki ładunku. Założono, że samo otwarcie
ładowni wystarczy do ich przewietrzenia. Nie uwzględniono jednak faktu, że zamknięta na
czas podróży morskiej szczelnie włazem zejściówka do ładowni nr 7 nie zostanie
przewentylowana ze względu na brak prześwitu pomiędzy ładownią a samą zejściówką
spowodowany usypanym ponad wysokość wejścia do zejściówki ładunkiem. Otwarcie przez
załogę statku włazu do zejściówki na krótko przed wejściem do niej kontrolera po próbki nie
umożliwiło pełnej wymiany powietrza zapewniającej człowiekowi bezpieczne przebywanie w
jej dolnej części.
Zgodnie z przyjętą przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) rezolucją
A.1050(27)3 - odnoszącą się do spraw związanych bezpieczeństwem przy wchodzeniu do
zamkniętych pomieszczeń na statku - pomieszczenia nieodpowiednio wentylowane, takie
m.in. jak ładownie statku i pomieszczenia do nich przyległe, np. zejściówki, powinny być
uważane za tzw. enclosed spaces4 i traktowane w szczególny sposób (w praktyce
marynarskiej traktowane po prostu jako miejsca niebezpieczne)5. Dostęp do nich powinien
podlegać specjalnemu reżimowi. Przed wejściem do tego rodzaju pomieszczeń powinna być
dokonana ocena ryzyka, wydane zezwolenie na wejście, a w czasie wchodzenia i przebywania
w nich zachowane specjalne środki ostrożności, z których podstawowym jest przeprowadzenie
testów na stężenie gazów odpowiednim i właściwie skalibrowanym urządzeniem.

1

IMSBC Code, Appendix 1, str. 263.
Za normalny poziom uznaje się stężenie tlenu w powietrzu w wysokości około 21%. Według ustaleń Komisji,
opartych o zeznania świadków zdarzenia, stężenie tlenu w zejściówce ładowni nr 7 mogło być na poziomie ok.
10-12%. Świadczyły o tym objawy, jakie wystąpiły u poszkodowanego.
3
Resolution A.1050(27) Revised recommendation for Entering Enclosed Spacer aboard Ships.
4
Oprócz ładowni do tego typu pomieszczeń (przestrzeni) zalicza się też, między innymi: dno podwójne na
statku, zbiorniki paliwowe, pomieszczenia pompowni ładunku, koferdamy, komory łańcuchowe, zbiorniki puste
(void spaces), przestrzenie przedmuchowe silnika, zbiorniki ścieków, a także pomieszczenia do nich przyległe.
5
Zob. Code of Safe Practices for Merchant Seamen, brytyjskiej Maritime Coastguard Agency, szczególnie
rozdział 6.5 Entry into dangerous spaces.
2
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Kontrolerzy ładunku, pomimo pewnego posiadanego już doświadczenia w pracy, nie byli
świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą wejście do niewentylowanego pomieszczenia
zamkniętego. Nie przeszli odpowiednich przeszkoleń w przedsiębiorstwie, które ich
zatrudniało. Nie wiedzieli, że powinni być wyposażeni w miernik pozwalający na
sprawdzenie stężenia gazów w pomieszczeniu (ładowni), do którego wchodzą6. Nie wiedzieli
również, że mogą (a nawet powinni) poprosić o to załogę statku, na którego pokładzie
znajdowało się tego rodzaju urządzenie, odpowiednio skalibrowane, z ważnym certyfikatem.

Zdjęcie 8. Kopia certyfikatu kalibrowania miernika gazów na wyposażeniu Ju Da
6

Bardziej właściwy, przy tego rodzaju ładunku, byłby wielogazowy miernik wykrywający oprócz tlenu (O2)
również poziom tlenku węgla (CO).
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Załoga statku mogła, w pewnym zakresie, zapobiec incydentowi, który miał miejsce w
porcie Gdynia, gdyby w trakcie trwania podróży, a szczególnie w jej ostatniej fazie otwierała
regularnie włazy zejściówek, przy dobrej pogodzie, celem wentylacji ładunku, który tam się
dostał z ładowni statku. Spowodowałoby to dłuższą wymianę powietrza i zapewniło
odpowiednie stężenie tlenu w zejściówce.
W trakcie prowadzonego badania Komisja stwierdziła, że w przedsiębiorstwie kontrolnym
zatrudniającym poszkodowanego na statku Ju Da pracownika nie ma wewnętrznych procedur
przewidujących korzystanie przez kontrolerów ładunku z urządzeń do pomiaru stężenia
gazów w pomieszczeniach zamkniętych oraz nie prowadzi się szkoleń pracowników w
zakresie bezpieczeństwa wchodzenia do pomieszczeń zamkniętych na statkach.
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do
przedsiębiorstwa Inspectis Polska Sp. z o.o. z Gdyni, zatrudniającego poszkodowanego
kontrolera ładunku, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań,
które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym incydentom - jaki miał miejsce na
chińskim statku Ju Da - w przyszłości. Komisja zaleca:
1. Opracowanie procedur dotyczących wejścia kontrolerów ładunku do pomieszczeń
zamkniętych na statku, w tym rozpoznawania, oceny i kontrolowania zagrożeń
związanych z wejściem do takich pomieszczeń i przebywaniem w nich7.
2. Opracowanie listy zadań do wykonania lub czynności sprawdzających (checklist) przed
rozpoczęciem pobierania próbek z ładowni statku, w zależności od rodzaju
kontrolowanego ładunku. Wśród zadań lub czynności powinny się znaleźć m.in.:
a) przegląd sprzętu ochrony osobistej (buty ochronne, kask, rękawice, respirator,
szelki bezpieczeństwa),
b) sprawdzenie stanu drabin, po których kontroler będzie wchodził lub schodził do
ładowni i ich zamocowanie,
c) kontrola stanu oświetlenia miejsca pobierania próbek,
d) ustalenie czy ładunek był fumigowany, a jeżeli tak, to czy ładownie zostały
odpowiednio przewietrzone przez załogę statku,

7

Komisja zaleca skorzystanie z wytycznych zawartych w Rezolucji IMO A.1050(27) Revised recommendation
for Entering Enclosed Spacer aboard Ships.
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e) sprawdzenie stanu atmosfery w pomieszczeniu, do którego kontroler będzie
wchodził atestowanym miernikiem.
3. Zobowiązanie kontrolerów do przestrzegania przyjętych procedur i użycia opracowanej
checklisty oraz potwierdzenia wykonania zadań lub sprawdzenia czynności w niej
opisanych przed wejściem do ładowni.
4. Prowadzenie regularnych szkoleń kontrolerów ładunku na temat bezpiecznego wejścia do
pomieszczeń zamkniętych na statkach.
5. Wyposażenie kontrolerów w osobiste urządzenia pomiarowe stężenia gazów i
prowadzenie szkoleń w zakresie posługiwania się takimi urządzeniami.
6. Wyposażenie kontrolerów wyznaczonych są do pobierania próbek ładunku w ładowniach
statku w standardowe szelki bezpieczeństwa, które ułatwią ewakuację w przypadku utraty
przytomności w ładowni (zejściówce).

7. Źródła informacji
Powiadomienie o wypadku
Materiały z wysłuchania świadków
Materiały fotograficzne zebrane na burcie
Dokumenty statku
Ekspertyza sporządzona przez mgr inż. Romana Kamińskiego

8. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Cezary Łuczywek – przewodniczący PKBWM
członek zespołu: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM
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