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Badanie wypadku morskiego statku „Marichristina” 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.komisje.transport.gov.pl
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1. Fakty
W dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 23:46 podchodzący z północy do boi „Reda” statek
„Marichristina” zgłosił do VTS Świnoujście przewidywany czas przybycia (ETA) na pozycję
pilota oraz przekazał podstawowe informacje o statku, w tym o jego zanurzeniu, które
wynosiło 12,80 m (równa stępka). Dyżurny VTS ostrzegł statek, że kieruje się on w rejon
płytkiej wody i zalecił, aby statek podchodził do Świnoujścia torem głębokowodnym.
Pomimo ostrzeżenia statek kontynuował podróż nie zmieniając kursu i o godz. 00:27
następnego dnia, 11 grudnia 2015 r., statek wszedł na mieliznę około 2 mil morskich na
południe od boi „Reda”.
Przez następne 2,5 godziny załoga sondowała głębokości wokół statku, sprawdzała stan
zbiorników balastowych, a kapitan próbował kilkakrotnie, pracując maszyną wstecz, zejść
z mielizny. Próby samodzielnego zejścia okazały się nieskuteczne. Załoga nie stwierdziła
uszkodzeń ani przecieków w kadłubie statku.
Około godz. 03:50 na skutek działania wiatru i fali statek odzyskał pływalność. Po około
25 minutach załoga zauważyła dryf statku. Przygotowano i uruchomiono SG, a następnie
rozpoczęto obracanie statku, aby skierować go z powrotem w kierunku boi „Reda”.
Oficer wachtowy powiadomił VTS o samodzielnym zejściu statku z mielizny. Kapitan
skierował statek na północ, aby wejść na głębszą wodę i od strony zachodniej (boja SWIN-N)
podejść do kotwicowiska nr 3.
O godz. 08:30 statek rzucił kotwicę na kotwicowisku nr 3.

2.

Informacje ogólne
2.1. Dane statku

Nazwa statku:

Marichristina

Bandera:

maltańska

Właściciel:

Marichristina Shipping Company Ltd

Instytucja klasyfikacyjna:

Lloyd’s Register

Typ statku:

masowiec

Sygnał rozpoznawczy:

9HWT9

Rok budowy:

2001

Moc maszyn:

11 110 kW
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Szerokość:

32,26 m

Długość całkowita:

224,90 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

14 osób

Zdjęcie nr 1. Statek „Marichristina”
2.2. Informacje o podróży statku
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Mobile, Alabama (USA)

Port przeznaczenia:

Świnoujście

Rodzaj żeglugi:

nieograniczona

Informacja o ładunku:

62 906 ton węgla

Informacje o załodze:

3 Ukraińców, 16 Filipińczyków

Informacje o pasażerach:

bez pasażerów

2.3. Informacje o incydencie morskim
Rodzaj wypadku:

wypadek morski

Data i czas wypadku:

11.12.2014 godz. 00:27 LT (23:27 UTC)

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia

φ=54º 24,4’N ; λ=014º 05,6’E

Rejon geograficzny wypadku

2 Mm na południe od boi „Reda”

Charakter akwenu:

Morze Bałtyckie, Zatoka Pomorska

Pogoda w trakcie wypadku

wiatr SW 7º B, stan morza 6
widzialność dobra
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Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia:

załadowany – ładunek węgla

Skutki wypadku dla statku:

statek nie doznał uszkodzeń

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Nie prowadzono działań ratowniczych i nie korzystano z pomocy podmiotów z lądu.

3.

Opis okoliczności wypadku
Statek „Marichristina” wchodząc na Bałtyk w dniu 10 grudnia 2014 r. przyjął dwóch

pilotów morskich ze stacji pilotowej Skagen (Dania), którzy mieli przeprowadzić statek przez
Cieśniny Duńskie i zgodnie z planem opuścić statek przy stacji pilotowej Gedser. Warunki
pogodowe uniemożliwiły jednak zejście pilotów przy Gedser. Po kilkugodzinnej dewiacji
piloci zeszli ze statku dopiero po minięciu północnego krańca Bornholmu i schronieniu się
przez statek po wschodniej stronie wyspy (na wschód od latarni Hammer Odde).

Załącznik nr 1. Zapis ruchu statku zarejestrowany w aplikacji Marine Traffic w oparciu o
sygnał AIS.
Po zdaniu duńskich pilotów statek skierował się najpierw na zachód, a następnie na
południe w kierunku boi „Reda”, wracając na trasę wyznaczoną w przygotowanym wcześniej
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planie podróży. Zbliżając się do boi „Reda” statek nawiązał o godz. 23:42 kontakt ze stacją
pilotów w Świnoujściu i podał spodziewany czas przybycia na redę. Pilot poinformował
o konieczności udania się na kotwicowisko z powodu niskiej wody w porcie i oczekiwania na
podniesienie się poziomu wody.
O godz. 23:46 statek nawiązał kontakt z VTS Świnoujście. Oficer wachtowy podał ETA
do stacji pilotowej na godz. 00:30 następnego dnia oraz wymagane informacje o statku,
w tym maksymalne zanurzenie równe 12,8 m (statek na równej stępce).
Dyżurny VTS widząc na ekranie radaru, że statek płynie torem prowadzącym
bezpośrednio od boi „Reda” na kotwicowisko nr 3, ostrzegł statek o godz. 23:49, że kieruje
się on w rejon płytkiej wody i poradził sprawdzenie głębokości na używanych mapach
nawigacyjnych oraz zalecił statkowi podejście do Świnoujścia torem głębokowodnym (deep
water route), a następnie rzucenie kotwicy na kotwicowisku nr 3. Oficer wachtowy
potwierdził, że sprawdzi mapy oraz że statek powinien iść torem głębokowodnym.

Boja „Reda”

Podejście północne
(dla statków o dużym
zanurzeniu)

Kotwicowisko nr 3

Zdjęcie nr 2. Fragment mapy BA 2150 – podejście od północy do Zatoki Pomorskiej
O godz. 23:55 statek przeszedł z obrotów morskich na całą manewrową (66 obr./min).
Kapitan polecił bosmanowi przygotowanie kotwic do rzucenia. Statek szedł z prędkością
około 10,9 w południowym kursem prowadzącym na płytkowodzie, z głębokościami
spadającymi nawet do 10,7 m i pojedynczą przeszkodą na głębokości 11,2 m (zdjęcie nr 2).
7
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O godz. 00:15 prędkość statku spadła do 3,5 w. O godz. 00:27:22 statek stanął. Załoga nie
odczuła, że statek wszedł na mieliznę. Odnotowano jedynie brak prędkości na wskaźnikach.
Około godz. 00:30 dyżurny VTS widząc na ekranie radaru, że statek stanął, wywołał
statek i zapytał o powód zatrzymania. Oficer wachtowy odpowiedział (powtarzając za
kapitanem, który stał obok na mostku), że statek stanął „z powodu płytkiej wody”.
O godz. 00:36 oficer wachtowy na polecenie kapitana wywołał VTS Świnoujście
i powtórzył, że statek „stoi z powodu płytkiej wody”. Poinformował, że załoga przeprowadzi
sondaże głębokości wokół kadłuba. Oficer dyżurny VTS przyjął informację i poprosił o
potwierdzenie, że wcześniej ostrzegał o płytkiej wodzie na kursie przed statkiem i udzielonej
radzie, aby statek trzymał się drogi głębokowodnej (deep water route). Oficer wachtowy
potwierdził i powtórzył za kapitanem, że tak było i „statek podchodził drogą głębokowodną”.
Pomiędzy godz. 00:39 a 03:01 kapitan próbował kilkakrotnie, pracując maszyną wstecz,
zejść z mielizny, ale próby samodzielnego zejścia okazały się nieskuteczne. W tym czasie
statek pod wpływem silnego południowo-zachodniego wiatru obracał się: najpierw na wschód
(zmiany HDG od 180º do 057º), a następnie z powrotem na zachód (zmiany HDG od 057º do
310º), jednocześnie dryfując (po dnie) w kierunku północno-wschodnim.
Kapitan poinformował armatora, że statek podchodził do portu zgodnie z planem podróży,
najgłębszą drogą, „pod kontrolą polskiego VTS” i dotknął dna w odległości 7 mil morskich
od portu, w miejscu gdzie głębokość na mapie wynosiła 13,1 m.
O godz. 01:36 oficer wachtowy „Marichristina” wywołał VTS Świnoujście i potwierdził,
że statek stoi na mieliźnie oraz poinformował, że załoga przeprowadza sondaże głębokości
wokół statku, a także poprosił o poinformowanie PSC o tym fakcie.
O godz. 01:50 na polecenie przedstawiciela armatora, wydane w rozmowie telefonicznej,
kapitan podjął próbę sprowadzenia statku z mielizny pracując maszyną kilka minut pół
wstecz. Próba zejścia się nie powiodła.
Około godz. 02:30 zakończono sondowanie. Na podstawie zrobionego przez załogę
szkicu sondowań ustalono, że kadłub statku jest oparty o dno na wysokości drugiej ładowni
z lewej burty (w tym miejscu sondaże pokazały 12,75 m). Aby mieć pewność, że nie nastąpiło
uszkodzenie zbiorników dna podwójnego po lewej burcie, otworzono je i dokonano inspekcji
ich szczelności i ewentualnych odkształceń.
O godz. 03:01 zaprzestano prób samodzielnego zejścia z mielizny. Odstawiono SG.
Silny południowo-zachodni wiatr oraz fala z tego kierunku, zepchnęły kadłub statku
o godz. 03:50 na głębszą wodę i statek odzyskał pływalność. Załoga zauważyła zejście statku
z mielizny i odzyskanie pływalności o godz. 04:13.
8
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O godz. 04:29 uruchomiono SG. Po trzech minutach kapitan rozpoczął obracanie statku
i wyprowadzanie go z płytkowodzia z powrotem na północ w kierunku boi „Reda”.
O godz. 04:43 kapitan poinformował armatora o zepchnięciu statku przez wiatr z mielizny
i o podjętej próbie przejścia na kotwicowisko, wycofując statek na północ, aby uniknąć
płycizn, na których statek wcześniej utknął.
O godzinie 04:54 oficer wachtowy „Marichristina” zgłosił do VTS, że statek zszedł
z mielizny o własnych siłach i próbuje odejść na północ z rejonu, w którym stanął, a następnie
pójdzie torem podejściowym na zachód od boi SWIN-N i na kotwicowisko nr 3.

Załącznik nr 2. Zapis ruchu statku przed wejściem na mieliznę i po spłynięciu z niej
odtworzony ze statkowego VDR przy wykorzystaniu aplikacji NavCruiser Pro
(mapa elektroniczna DE316004.000 Waters East of Ruegen)
O godz. 08:30 statek rzucił kotwicę na kotwicowisku nr 3 w pozycji φ = 54º 17,3’ N, 014º
08,7’ E. Rzucono najpierw 5 szakli, a następnie wyluzowano do 7 szakli na pokładzie.
O godz. 08:36 statek zgłosił do VTS Świnoujście fakt zakotwiczenia.
9
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Załącznik nr 3. Zapis ruchu statku „Marichristina” zarejestrowany przez SWIBŻ

Załącznik nr 4. Zapis ruchu statku ze statkowego VDR z wykorzystaniem aplikacji
NavCruiser Pro (mapa elektroniczna Waters East of Ruegen DE316004.000)
10
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Po dwóch dniach postoju na kotwicy, w dniu 13 grudnia 2014 r. statek zacumował w
porcie Świnoujście. Odczytane na przyjście zanurzenie statku wynosiło: na dziobie 12,57 m,
na rufie 13,06 m. Statek przeszedł inspekcję PSC oraz inspekcję przeprowadzoną przez
klasyfikatora statku Lloyd’s Register i został uznany za zdatny do żeglugi.

4.

Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Plan podróży statku „Marichristina” z Mobile, Alabama (USA) do Świnoujścia został

sporządzony 20 listopada 2014 r. w porcie załadunkowym Mobile. Plan przygotował jeden
z dwóch II oficerów1 (tzw. navigator officer), a zaakceptował go kapitan statku.
Końcową fazę podróży statku przedstawia kopia ostatniej strony planu podróży (voyage
plan) pokazana na zdjęciu nr 5. Punkt oznaczony nr 59 (waypoint 59) wskazuje pozycję
zwrotu statku po minięciu Arkony w kierunku na Zatokę Pomorską, natomiast punkt 64 to
pozycja pilota na redzie Świnoujścia.

Zdjęcie nr 3. Kopia ostatniej strony planu podróży statku „Marichristina”
Z analizy powyższego planu wynika, że załoga zaplanowała podejście statku do
Świnoujścia, po wyjściu trasą głębokowodną (Route T i DW Route) z cieśnin duńskich, nie
trasą zalecaną w locji2, zaznaczoną na mapach jako recommended track (w tym na mapie BA
2150 używanej przez statek „Marichristina”), która prowadzi od boi „Arkona” do boi „SWINN” (zdjęcie nr 4), i przeznaczoną dla statków z dużym zanurzeniem, ale drogą przeznaczoną
dla statków idących bezpośrednio z północy (z portów południowej Szwecji, np. Ystad, lub
1

Na liście załogi statku „Marichristina” było wpisanych dwóch oficerów wachtowych zatrudnionych na
równorzędnych stanowiskach II oficera.
2
Admiralty Sailing Direction, Baltic Pilot, Volume 1 (NP 18) Chapter 13.211, Volume 2 (NP 19) Chapters 8.15
& 8.201.
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korzystających z TSS In Bornholmsgat) do portów polskich w Szczecinie lub Świnoujściu,
o zanurzeniu mniejszym niż zanurzenie statku „Marichristina”.

59

„Arkona”

60

61

„SWIN-N”

62
63

64

Zdjęcie nr 4. Zaplanowana przez załogę trasa statku „Marichristina” (linia czerwona) oraz
dwie trasy podejściowe zalecane przez locje (linie niebieskie)
12
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Tak zaplanowane podejście, a szczególnie jego odcinek pomiędzy punktami zwrotów 61 –
62, musiało skutkować tym, że

statek o zanurzeniu 12,8 m (według kalkulacji załogi,

a w rzeczywistości powyżej 13 m) wszedł na mieliznę kilka mil na południe od boi „Reda”.
Oficer nawigacyjny przygotowujący plan podróży wskazał w jego prawej kolumnie
nieprawidłową głębokość 15 m w punkcie zwrotu nr 61, a także nie zamieścił uwagi (nie
sprawdził), że głębokości na odcinku pomiędzy punktami 61 i 62 spadają znacznie poniżej
wartości zanurzenia spodziewanej dla statku na przyjście do Świnoujścia. Szczególnie
nierozważne i nieprofesjonalne było zdaniem Komisji wykreślenie kursu statku nad
przeszkodą umieszczoną 11,2 m pod wodą3 (pokazaną w centralnej części zdjęcia nr 2).
Plan podróży statku „Marichristina” został przygotowany przez załogę niezgodnie
z wytycznymi, które opracował armator i które zawarł w statkowej Księdze Zarządzania
Bezpieczeństwem (KZB). Bridge Management Manual w sekcji 3 (Passage Planning)
stanowi w pkt 3.1, między innymi, że „zamierzona podróż powinna być zaplanowana przed
wyjściem statku, z użyciem odpowiednich i dostępnych, poprawionych map i publikacji,
a kapitan powinien sprawdzić czy wykreślona droga jest bezpieczna”. Ponadto w pkt 3.2
przewiduje, że „plan podróży ma być przygotowany przez jednego lub dwóch oficerów i
sprawdzony przez innego”, a „kapitan powinien go zatwierdzić zanim zostanie on wdrożony”.
W przypadku podróży z Mobile do Świnoujścia plan przygotowany przez pierwszego II
oficera ani nie został sprawdzony przez któregoś z pozostałych oficerów pokładowych (tzn.
drugiego II oficera, albo starszego oficera), ani nie sprawdził go kapitan statku, chociaż
podpisał się pod nim i podbił na nim statkową pieczątkę. Gdyby któraś z wyżej
wymienionych osób sprawdziła przebieg kursów statku na podejściu do Świnoujścia, to
zapewne zauważyłaby, że są wykreślone przez akwen o niedostatecznych głębokościach dla
statku o takim zanurzenia, jakie miała w czasie podejścia „Marichristina”.
W przygotowanym planie podróży zabrakło dwóch ważnych elementów dla bezpiecznej
podróży statku, na które zwraca uwagę armator w pkt 3.9 KZB (Squat and underclearance
(UKC)), tj. obliczeń dotyczących wielkości osiadania statku i zapasu wody pod stępką.
Armator nakazuje uwzględnienie w planie podróży efektu osiadania i wskazuje jako
obowiązującą zasadę, że statek powinien uwzględnić, dodatkowo do obliczonego osiadania,
minimalną wartość zapasu wody pod stępką (UKC), która dla statków o zanurzeniu powyżej
10 m powinna wynosić (na podejściach i płytkowodziu) 10% wielkości zanurzenia. Zatem dla
zanurzenia statku „Marichristina” równego 12,8 m minimalna wartość UKC wynosi 1,28 m.
3

O tej przeszkodzie wyraźnie wspomina locja Bałtyku. Admiralty Sailing Directions, Baltic Pilot, Volume 2
(NP 19) Chapter 8.190.
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Obliczenia wielkości osiadania statku dokonywane są na statkach zwykle w oparciu
o uproszczone wzory Barras’a. W przypadku żeglugi na akwenie otwartym wzór ma postać:
2
Cb  V
k
 max 
100

[m]

gdzie: Cb - współczynnik pełnotliwości statku, a Vk – prędkość statku w węzłach.
Podstawiając do wzoru wartości współczynnika Cb = 0,842 (obliczony zgodnie z
wytycznymi podanymi przez armatora w KZB dla statku „Marichristina”)4 oraz prędkości Vk
= 11 w, wartość maksymalnego osiadania wynosi: δ max = (0,842 x 112)/100 = 1,02 m.
Załoga statku „Marichristina” opracowała i powiesiła na mostku tabelę osiadania statku
dla kilku wybranych prędkości eksploatacyjnych i kilku wartości średnich zanurzeń.

Zdjęcie nr 5. Tabela osiadania statku opracowana przez załogę statku „Marichristina”
Przeprowadzając prostą interpolację wartości wskazanych w kolejnych kolumnach
prędkości (10 i 12 w) i wierszach zanurzenia (12 i 14 m) otrzymujemy osiadanie δ = 1,03 m.
Obliczona wartość jest niemal identyczna, jak obliczona wyżej według wzoru. A zatem bez
konieczności stosowania skomplikowanych wzorów matematycznych oficer planujący podróż
mógł łatwo określić z tabeli wielkość osiadania statku na każdym etapie podróży5.
4

Armator statku podaje w pkt 3.9.1 KZB wzór na obliczenie współczynnika pełnotliwości BC (block coeficient).
BC = wyporność/(LBP x szerokość statku x zanurzenie x 1.025). Przyjmując rzeczywiste wymiary statku
„Marichristina” i jego stan eksploatacyjny w chwili wejścia na mieliznę oraz dostosowując wzór do warunków
panujących na Bałtyku można obliczyć: BC = 75994 /217 x 32,26 x 12,8 x 1,007 = 75994/90232,6 = 0,842.
5
Należy tu podkreślić, że dla pełnego obrazu zmian zanurzenia statku będącego w ruchu (tzw. poprawek zapasu
dynamicznego) należałoby wziąć również pod uwagę poprawkę na falowanie, która według Admiralicji
Brytyjskiej wynosi 0,5 Hf [m], gdzie: Hf = wysokość fali w metrach.
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Zgodnie z wytycznymi armatora informacje o obu wartościach, czyli o osiadaniu i UKC,
powinny znaleźć się w planie podróży. Niestety, jak wynika z planu pokazanego na zdjęciu nr
3, zostały one pominięte. Oznacza to, że w planie (a w konsekwencji i na mapie
nawigacyjnej) nie znalazła się informacja, że statek nie powinien wchodzić na akwen, na
którym zapas wody pod stępką wynosi mniej niż 2,3 m (1,03 m squat + 1,28 m UKC). Innymi
słowy, że statek nie powinien wchodzić na akweny o głębokościach poniżej 15 m (w pewnym
zaokrągleniu, gdyż: 12,8 m (zanurzenie) + 2,3 m (zapas wody pod stępką) = 15,1 m).
Wykreślenie kursów prowadzących od boi „Reda” wprost na kotwicowisko nr 3 było
naruszeniem wewnętrznych regulacji armatora przewidzianych w KZB i naraziło statek na
niebezpieczeństwo uszkodzenia kadłuba.
4.1. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Komisja uznała, że decydujący wpływ na zaistnienie wypadku wejścia statku
„Marichristina” na mieliznę miały błędy popełnione zarówno przez oficera przygotowującego
plan podróży, oficera wachtowego pełniącego wachtę na mostku w chwili wypadku, jak
i kapitana statku. Zarówno kapitan statku jak i oficerowie wachtowi realizowali plan podróży
bez koniecznej analizy zagrożeń i niebezpieczeństw nawigacyjnych na opracowanej trasie.
Kapitan statku po otrzymaniu informacji z VTS Świnoujście o zagrożeniu związanym
z płytką wodą przed dziobem statku nie zredukował nastawy SG (nie zmniejszył prędkości
statku) i dalej utrzymywał statek na południowym kursie prowadzącym na płytkowodzie.
Dodatkowo, nie sprawdził sam osobiście głębokości ma mapie, której statek używał, tylko
zdał się na opinię oficera wachtowego w tej sprawie.

4.2.

Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem
morskim, na zaistnienie wypadku.

Rozważając udział czynników zewnętrznych

w zaistnieniu wypadku Komisja

rozpatrywała informacje dotyczące poziomu wody w Zatoce Pomorskiej zawarte w locji
Bałtyku. W rozdziale 8.165 locji zamieszczono ostrzeżenie o możliwości obniżenia się
poziomu wody przy wiatrach z kierunku SW o wielkość dochodzącą do 1,3 m6.

6

Admiralty Sailing Directions, Baltic Pilot, Volume 2 (NP 19) Chapter 8.165. The water level is generally
raised with winds from the N and lowered with S winds. In autumn and winter the level may vary between 0,7 m
above and below MSL. Gale force winds from NNE and NE may rise the water level by as much as 2,5 m and
similar winds from SW may lower it as much as 1,3 m.
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W dniu wypadku wiał wiatr południowo-zachodni i to on spowodował obniżenie się
poziomu wody w porcie, przez co statek „Marichristina” nie mógł wejść do portu tylko został
skierowany na kotwicowisko. Niższy poziom wody w porcie oznaczał także niższy poziom
wody na redzie Świnoujścia i w całej Zatoce Pomorskiej.
Komisja uznała jednak, że to obniżenie poziomu wody na wyznaczonej trasie statku od
boi „Reda” do kotwicowiska nr 3 nie miało wpływu na zaistnienie wypadku. Nawet gdyby
poziom wody nie był niższy niż zazwyczaj, to statek i tak wszedł by na mieliznę podążając tą
drogą, gdyż głębokości i spłycenia występujące w dalszej części tego odcinka były znacznie
poniżej wartości zanurzenia statku.
Niższy poziom wody w dniu wypadku spowodował jedynie, że statek usiadł na dnie zaraz
po wejściu, na początku toru (bliżej boi „Reda”), a nie w dalszej jego części, ale dotknięcie
dna lub poważne wejście na mieliznę było nieuniknione.
Na zdjęciu nr 6 zaznaczone zostały przerywaną linią czerwoną dwa progi, z
głębokościami odpowiednio 12,5 12,3 i 12,1 m oraz 12,1 11,3 i 12 m, których statek nie byłby
w stanie sforsować nawet gdyby poziom wody odpowiadał średniemu poziomowi morza.

Pozycja m/v „Marichristina”
w chwili wejścia na mieliznę
11.12.2014 r. godz. 00:27 LT

Pozycja m/v „Marichristina”
w chwili zejścia z mielizny
11.12.2014 r. godz. 03:50 LT

Zdjęcie nr 6. Fragment mapy podejściowej BA 2679 z zaznaczonymi pozycjami statku w chwili
wejścia na mieliznę i spłynięcia z niej oraz progami głębokości nie do pokonania przez statek
16
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Komisja zauważa, że trasa od boi „Reda” do kotwicowiska nr 3 na redzie Świnoujścia jest
opisana w locji Bałtyku7, jako trasa możliwa do użycia przez statki z dużym zanurzeniem, ale
głębokości pokazane na mapach (zarówno trasowych jak i podejściowych) nie zezwalają na
przejście tą trasą statkom o zanurzeniu przekraczającym 12 m.
Statek „Marichristina” stanął na piaszczystym dnie Zatoki Pomorskiej 2 mile morskie na
południe od boi „Reda” i zdryfował (jak zaznaczono na zdjęciu nr 6) pod wpływem silnego
wiatru, przez prawie 2,5 godziny szorując dnem o dno morza, o około 2,5 kabla na północnywschód, na głębszą wodę i odzyskał pełną pływalność. Silny wiatr południowo-zachodni był
zatem tym czynnikiem zewnętrznym, który pomógł statkowi w uwolnieniu się z mielizny.

5.

Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii
dotyczących bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Komisja uznała, że przyczyną wejścia statku „Marichristina” na mieliznę na podejściu do

Świnoujścia były błędy załogi w przygotowaniu planu podróży, niesprawdzenie planu przez
kapitana oraz brak kontroli oficerów wachtowych przebiegu kursów i trasy statku.
Statek był wyposażony w odpowiedni zestaw pomocy nawigacyjnych potrzebnych do
wykonania prawidłowego podejścia do portu. Posiadał odpowiednie mapy, locje, GPS,
a także ECDIS8. Pomimo tego oficer przygotowujący plan podróży (pierwszy II oficer) nie
dokonał analizy przeszkód nawigacyjnych na wykreślanej trasie. Nie zrobił tego również
drugi z oficerów wachtowych (drugi II oficer) przed lub wkrótce po objęciu wachty
poprzedzającej wachtę, na której nastąpił wypadek. Weryfikacji planu i jego omówienia
z pozostałymi oficerami przed podejściem na redę portu Świnoujście (passage conference)
nie dokonał też kapitan statku, pomimo szczegółowych wytycznych zawartych w tym
zakresie w KZB. W planie podróży nie dokonano też adnotacji o realizacji części trasy,
a także o jej modyfikacji w związku z dewiacją na Bornholm w celu zdania duńskich pilotów.
Po otrzymaniu ostrzeżenia od dyżurnego VTS, że statek kieruje się w rejon płytkiej wody,
kapitan ani nie zmniejszył prędkości, ani nie skierował statku (mając czas i bezpieczny zapas
wody przed dziobem, aby zawrócić) na tor głębokowodny zalecany przez VTS. Kontynuował
dalej podróż kursem wyznaczonym w planiw podróży (około 182º), co spowodowało wejście
7

Admiralty Sailing Directions, Baltic Pilot, Volume 2 (NP 19) Chapter 8.190.
Fakt, że system ECDIS na statku nie był uznany, zgodnie z prawidłem V/18 konwencji SOLAS, nie wykluczał
możliwości wykorzystania wszystkich dostępnych funkcji, które posiadał (np. check route), dzięki którym oficer
wachtowy mógł sprawdzić niebezpieczeństwa nawigacyjne na odcinku, który w czasie swojej wachty miał
pokonać, zgodnie z planem podróży. ECDIS był wykorzystywany przez załogę jako zwykły wyświetlacz map.
8
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na mieliznę w miejscu, w którym oznaczona na mapie głębokość była taka sama, jak
rzeczywiste zanurzenie statku, tj. około 13,1 m.
Po szczegółowej analizie danych ze statkowego VDR Komisja uznała, że zarówno w
czasie następującym bezpośrednio przed wypadkiem, jak i po jego zaistnieniu, kapitan był
przekonany, że statek idzie (szedł) właśnie tym torem głębokowodnym, o którym mówił
oficer VTS Świnoujście w rozmowie z oficerem wachtowym, w której ostrzegał o płytkiej
wodzie przed statkiem. Kapitan kilkakrotnie powtarzał, także w rozmowie z przedstawicielem
armatora, że statek idzie (szedł) zgodnie z planem podróży, a mimo to stanął na mieliźnie,
w miejscu, gdzie głębokość na mapie wynosiła 13,1 m, chociaż zanurzenie statku było tylko
12,8 m. Świadczy to po pierwsze o tym, że kapitan zupełnie nie uwzględniał zjawiska
osiadania w ruchu statku, po drugie że załoga nieprawidłowo skalkulowała zanurzenie statku
na przyjście (różnica na rufie wynosiła aż 26 cm), a po trzecie że kapitan nie przygotował się
na podejście do nieznanego mu portu, nie dokonał analizy możliwych wariantów podejść
(zalecanych tras i torów podejściowych)9, a zdał się na doświadczenie i fachowość oficera
nawigacyjnego. Taka sytuacja może też świadczyć o braku profesjonalnej wiedzy, albo
o lekceważeniu przez kapitana zasad dobrej praktyki morskiej.
Analizując dane z rejestratora podróży Komisja zwróciła uwagę na bezprecedensowe
zachowanie przedstawiciela armatora, który nakazał kapitanowi w rozmowie telefonicznej
podjęcie próby zejścia z mielizny pomimo niezakończenia przez załogę sondowania
głębokości wokół statku, co oznaczało w tamtym momencie brak wiedzy, którą częścią
kadłuba statek stoi na dnie i jak mocno. Komisję zaniepokoiło też posłuszne wykonanie
polecenia przez kapitana, który powinien sam zadecydować czy może podjąć taką próbę w
danych warunkach, tym bardziej, że statek się obracał i praca maszyną wstecz mogła
powodować dalsze wpychanie statku na mieliznę zamiast uwolnienie się z niej.
Przedstawiciel armatora wydając takie polecenie kapitanowi naruszył prawidło 34-1
z rozdziału V konwencji SOLAS (Master’s discretion), stanowiące

iż „właściciel,

czarterujący, armator (zdefiniowany w prawidle IX/1), ani żadna inna osoba nie może
uniemożliwiać lub ograniczać kapitana statku w podejmowaniu lub wykonywaniu
jakiejkolwiek decyzji, która w jego, kapitana, profesjonalnym osądzie, jest konieczna dla
bezpieczeństwa życia na morzu

i ochrony środowiska morskiego”.

9

W Admiralty Sailing Directions, Baltic Pilot, Volume 2 (NP 19) Chapter 8.201 widnieje następująca uwaga:
Deep-draught vessels should keep strictly to the leading line in order to remain within the dredged channel.
From the vicinity of the SWIN-N Light Buoy (safe water) (54º19’,8N 13º58’,2E) the recommended route leads
initially SE for 9 miles, passing the N-1 Light Buoy (safe water), to N-2 Light Buoy (safe water). Thence the
route, marked by pairs of light buoys (lateral) and light buoys (safe water), leads SSE for approximately 19½
miles.”
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O ile Komisja nie dopatruje się w tym przypadku możliwości powstania zagrożenia dla
bezpieczeństwa załogi statku, to jednak uważa, że nieprzemyślane, wykonywane bez pełnego
rozeznania sytuacji, manewry zejścia z mielizny, na polecenie z zewnątrz, mogły spowodować
uszkodzenie, w tym także rozdarcie, zbiorników z paliwem i zagrozić środowisku morskiemu.

6.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Komisja uzyskała od armatora statku „Marichristina” informacje wskazujące, że po

wypadku armator przeprowadził badanie oraz dokonał analizy przyczyn zaistniałego
zdarzenia10. W związku z tym, że działania armatora, w tym w szczególności podjęte
zobowiązanie do przeprowadzenia w okresie do 30 czerwca 2016 r. szkolenia kapitanów
i oficerów pokładowych w zakresie zagadnień wchodzących w zakres kursu Bridge Resource
Management11, wypełniają oczekiwania Komisji w zakresie działań, które mogą przyczynić
się do zapobiegania podobnym wypadkom morskim w przyszłości, Państwowa Komisja
Badania

Wypadków

Morskich

odstąpiła

od

sformułowania

zaleceń

dotyczących

bezpieczeństwa w stosunku do armatora.
Tym niemniej Komisja zwraca uwagę armatora na rozbieżności w rozumieniu pojęć
„wypadek” i „incydent” użytych przez armatora w dokumencie przygotowanym przez zespół
powypadkowy i definicjach zawartych w KZB12 oraz w dokumentach Międzynarodowej
Organizacji

Morskiej

(IMO)

dotyczących

badania

wypadków

morskich,

w

tym

w szczególności w kodeksie badania wypadków13 oraz okólnikach Komitetu Bezpieczeństwa
Morskiego (MSC) IMO dotyczących zgłaszania wypadków i incydentów morskich14.
Zdaniem Komisji zdarzenie wejścia statku na mieliznę, powodujące unieruchomienie statku
10

Działania armatora zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Incident–Near Miss/Accident Investigation
Report” sporządzonym przez zespół dochodzeniowy w dniu 26 stycznia 2015 r. i zatwierdzonym przez
kierownika działu bezpieczeństwa, szkolenia i ochrony środowiska w dniu 30 stycznia 2015 r.
11
Armator podjął działania związane z przygotowaniem programu kursu Bridge Resource Management
(obejmującego zagadnienia efektywnego zarządzania i użycia zasobów ludzkich i technicznych dostępnych dla
osób wchodzących w skład zespołu na mostku nawigacyjnym, w celu zapewnienia bezpiecznego ukończenia
podróży statku) dla wszystkich kapitanów i oficerów pokładowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z planowaniem podróży i pracy na mapach nawigacyjnych, a także z przeprowadzeniem dla nich
szkoleń opartych o system szkoleń komputerowych Seagull CBT, w zakresie modułów obejmujących wszystkie
fazy planowania podróży. Armator zdecydował również, że plany podróży przygotowywane przez statek mają
być sprawdzane wyrywkowo przez przedstawicieli armatora.
12
Bridge Management Manual, sekcja 12.2 (Incident-Near Miss/Accident Investigation Procedures. Definitions).
13
Rezolucja MSC.255(84) z 16 maja 2008 r. Casualty Investigation Code.
14
Chodzi tu głównie o okólnik MSC-MEPC.3/Circ.3 z 18 grudnia 2008 r. oraz zmieniający go okólnik MSCMEPC.3/Circ.4/Rev.1 z 18 listopada 2014 r.

19

PKBWM

Raport końcowy - WIM 54/14

i niemożność kontynuowania podróży (nawet przez krótki okres czasu), nie może być
zakwalifikowane jako incydent, a ograniczenie definicji wypadku (accident) tylko do
przypadków niekontrolowanych zdarzeń powodujących śmierć lub uszkodzenie ciała
marynarza, szkody w środowisku lub uszkodzenie mienia jest zbytnim zawężeniem tego
pojęcia.
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Mm – mila morska
SG – silnik główny
SW – kierunek wiatru (południowo-zachodni)
SWIBŻ – System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (pełniący funkcję platformy
dystrybucji informacji pomiędzy służbami operacyjnymi współpracującymi w zakresie
ochrony bezpieczeństwa morskiego)
UTC – uniwersalny czas koordynowany
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W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM
członek zespołu: Tadeusz Gontarek – członek PKBWM
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