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Badanie bardzo poważnego wypadku statku „Corina” prowadzone było na podstawie 

ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320) 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@mgm.gov.pl 

www.komisje.transport.gov.pl 
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1. Fakty 

 

 W dniu 28 kwietnia 2015 r. statek „Corina” znajdował się w porcie Hanstholm w Danii, 

gdzie prowadzono wyładunek peletów drzewnych (wood pellets) – granulowanego roślinnego 

materiału opałowego. 

  Około godz. 17:30 starszy oficer został poinformowany przez kucharza o nieobecności na 

posiłku starszego marynarza pełniącego wachtę przy trapie. Starszy oficer próbował wywołać 

marynarza przez radio (UKF), ale bez rezultatu. Nie zastał go przy trapie, w miejscu gdzie 

powinien pełnić wachtę. Nie było go też na pokładzie statku. 

Starszy oficer rozpoczął poszukiwania marynarza i odnalazł go nieprzytomnego w 

magazynku sztauerskim na dziobie. Rozpoczął akcję reanimacyjną, do której po chwili dołączył 

drugi ze starszych marynarzy (pełniący funkcję bosmana), elektryk oraz marynarz, a następnie 

oficer portu, która przybyła z lądu po otrzymaniu informacji o wypadku na statku.  

W czasie prowadzonej akcji reanimacyjnej dwie osoby (starszy oficer i bosman) utraciły 

przytomność, a pozostałe dwie potrzebowały pomocy przy wychodzeniu z pomieszczenia na 

pokład. Na statek zostały wezwane służby medyczne, straż pożarna oraz policja. Strażacy 

wyposażeni w aparaty oddechowe przetransportowali na pokład osoby nieprzytomne.  

Starszy oficer i bosman odzyskali przytomność na pokładzie statku. Reanimowany wcześniej 

starszy marynarz, pomimo podjętej i intensywnie prowadzonej resuscytacji przez zespół 

ratowników medycznych, nie odzyskał przytomności. Lekarz, który przybył na miejsce 

zdarzenia, stwierdził zgon. Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku były hospitalizowane. 

 

 

2. Informacje ogólne 

 

2.1. Dane statku 

Nazwa statku:      Corina 

Bandera:      polska 

Właściciel:      MLEASING Sp. z o.o.  

Armator:      Żegluga Gdańska Sp. z o.o.  

Instytucja klasyfikacyjna:     DNV-GL 

Typ statku:       drobnicowiec wielozadaniowy   

Sygnał rozpoznawczy:    SNDO 

Nr indentyfikacyjny IMO:    8908545 

Pojemność brutto:     5796 
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Rok budowy:       1990 

Moc maszyn:      3370 kW (MaK 8M 552 C) 

Szerokość:       18,70 m 

Długość całkowita:     114,57 m 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Minimalna obsada załogowa:    10 osób 

 

 

Zdjęcie nr 1. Statek „Corina” 

 

2.2.Informacje o podróży statku 

 

Porty zawinięcia w czasie podróży:   Hanstholm (Dania) 

Port przeznaczenia:     Dordrecht (Holandia) 

Rodzaj żeglugi:     międzynarodowa 

Informacje o załodze:     11 osób narodowości polskiej  

 

2.3.Informacje o wypadku 

 

Rodzaj:      bardzo poważny wypadek morski 

Data i czas zdarzenia:     28.04.2015 około godz. 17:30  

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:  φ = 57º 07,1’ N; λ = 008º 35,7’ E 

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:  północno zachodnia Dania, Cieśnina  

       Skagerrak 
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Charakter akwenu:     wody wewnętrzne, basen portowy  

Pogoda w trakcie zdarzenia:    kierunek wiatru NW 4⁰B, widzialność  

       bardzo dobra, temp. powietrza 8⁰C 

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia: statek podczas wyładunku sprasowanego  

       materiału opałowego – peletów drzewnych  

Miejsce wypadku na statku:    pomieszczenie sztauerskie na dziobie 

Skutki wypadku dla ludzi: śmierć członka załogi w wyniku zatrucia  

tlenkiem węgla oraz zatrucie się nim 4 osób 

podczas udzielenia pomocy medycznej 

poszkodowanemu 

 

 

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych 

 

Do akcji ratowania nieprzytomnych osób w magazynku sztauerskim zaangażowane były 

oddziały duńskiej straży pożarnej, które wydostały poszkodowanych na pokład statku.              

W reanimacji poszkodowanego marynarza i udzieleniu pomocy medycznej innym osobom 

prowadzącym akcję ratunkową brały udział zespoły duńskiego ratownictwa medycznego. Policja 

duńska zabezpieczyła miejsce zdarzenia w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. statek został poddany inspekcji państwa portu przez 

inspektorów duńskiej PSC. Inspekcja nie wykazała żadnych uchybień ani niezgodności. 

 

 

3. Opis okoliczności wypadku 

 

W dniach od 11 do 20 kwietnia 2015 r. na statek „Corina” w porcie Archangielsk załadowano 

6800 ton jednorodnego granulowanego paliwa roślinnego o nazwie pelety drzewne.  

W dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 08:00 statek przybył do portu Hanstholm w Danii.           

O godz. 11: 00 rozpoczęto wyładunek. Od godz. 16:00 wachtę na pokładzie pełnił starszy oficer 

i starszy marynarz. O godz. 17:00 wyładunek przerwano. Starszy oficer polecił marynarzowi 

wachtowemu sprawdzenie cum na dziobie, a następnie pełnienie wachty przy trapie.  

Około godz. 17:30 kucharz poinformował starszego oficera o nieobecności marynarza 

wachtowego na kolacji. Starszy oficer nie zastał marynarza przy trapie. Brak było z nim 

kontaktu radiowego. Rozpoczął poszukiwania i około godz. 17:40 zauważył otwarte drzwi do 

pomieszczenia pod bakiem. Wszedł do środka i zobaczył otwarte drzwi do pomieszczenia pomp 
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hydraulicznych pokryw ładowni. W środku była otwarta pokrywa włazu wejścia do magazynku 

sztauerskiego. Starszy oficer zszedł na dół i odnalazł leżącego tam nieprzytomnego marynarza. 

Po wezwaniu przez radio (UKF) pomocy, na miejsce zdarzenia przybyli: bosman, elektryk i 

marynarz. O godz. 17:52 starszy oficer powiadomił kapitana o odnalezieniu w pomieszczeniu 

magazynku sztauerskiego nieprzytomnego starszego marynarza. Kapitan powiadomił służby 

portowe o wypadku i poprosił o przysłanie pomocy medycznej.  

Około godz. 18:10 na burtę statku weszła oficer portu i udała się do magazynku 

sztauerskiego, gdzie prowadzono już akcję reanimacyjną nieprzytomnego starszego marynarza. 

Oficer portu miała ze sobą defibrylator, który zamierzano wykorzystać, ponieważ puls i oddech 

poszkodowanego był słabo wyczuwalny. W tym celu rozcięto mu ubranie i naklejono elektrody 

na klatkę piersiową. Defibrylator przeanalizował rytm serca poszkodowanego i zdiagnozował, że 

„defibrylacja jest niezalecana”. W związku z tym dalej kontynuowano tylko resuscytację 

krążeniowo oddechową. 

 Elektryk opuścił magazyn sztauerski i na pokładzie statku oczekiwał na przybycie służb 

ratowniczych, aby wskazać miejsce, gdzie trwała akcja ratownicza. O godz. 18:18 na nabrzeże 

przybył pierwszy ambulans z ratownikami medycznymi. W tym czasie w pomieszczeniu 

sztauerskim w trakcie prowadzonej akcji reanimacji zasłabł bosman, a wkrótce po nim starszy 

oficer. O godz. 18:25 przybył drugi ambulans, a za nim straż pożarna i policja. Dodatkowo na 

nabrzeżu wylądował śmigłowiec ratownictwa medycznego.  

 Przybyli na statek ratownicy medyczni zeszli do pomieszczenia pomp hydraulicznych, 

znajdującego się nad magazynkiem sztauerskim, dokonali oceny sytuacji i nakazali przytomnym 

jeszcze osobom przebywającym w magazynku natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia. 

Oficer portu i marynarz wyszli o własnych siłach, wspomagani przez stojących przy włazie do 

pomieszczenia ratowników. Pozostałe nieprzytomne osoby zostały wydobyte na pokład statku 

przez strażaków, którzy weszli do pomieszczenia w aparatach oddechowych.  

 Starszy oficer i bosman przeniesieni na pokład odzyskali przytomność. Poszkodowany 

starszy marynarz, reanimowany wcześniej w magazynku sztauerskim przez załogę, po 

przeniesieniu go na pokład i prowadzeniu intensywnej akcji reanimacyjnej przez zespoły 

ratowników medycznych nie odzyskał przytomności. Około godz. 19:40 lekarz stwierdził zgon. 

Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku zostały przewiezione do szpitala na badania. 

O godz. 23:00 strażacy z oddziału straży pożarnej w Hanstholm weszli ponownie do 

magazynku sztauerskiego w aparatach oddechowych i wykonali pomiar stężenia gazów. 

Stwierdzili stężenie tlenku węgla na poziomie 282 ppm. 
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku z 

uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz. 

 

Statek „Corina” jest eksploatowany przez obecnego armatora od października 2014 r.          

W 1990 r. został zbudowany jako wielozadaniowy drobnicowiec, przystosowany do przewozu 

kontenerów i wcześniej był wykorzystywany do przewozu kontenerów.  

Aby ułatwić przenoszenie ciężkiego sprzętu do mocowania kontenerów, w konstrukcji grodzi 

dziobowej ładowni nr I zaprojektowano otwór o wymiarach 2100 mm x 1150 mm do 

sąsiadującego z ładownią magazynku, w którym przechowywano łańcuchy, przekładki i inny 

osprzęt do mocowania kontenerów.  

 

 
Rysunek 1. Zład poprzeczny kadłuba w miejscu usytuowania otworu miedzy ładownią a 

magazynkiem sztauerskim (wręg 147) 

 

  

Zdjęcie nr 2. Otwór w grodzi ładowni do magazynku sztauerskiego 
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Wejście do magazynku sztauerskiego prowadzi z pokładu dziobówki (zdjęcie nr 4) przez 

pomieszczenie magazynu osprzętu cumowniczego i przylegające do niego niewielkie 

pomieszczenie zespołu pomp hydraulicznych pokryw ładowni (zdjęcie nr 5).  

 
 

 

 

 

Zdjęcie nr 3. Drzwi wejściowe do pomieszczeń 

na dziobie statku 

Zdjęcie nr 4. Pomieszczenie zespołu pomp 

hydraulicznych pokryw ładowni 

 

 Wejście do pomieszczenia pomp zabezpieczone jest drzwiami stalowymi zamykanymi 

ryglami (zdjęcie nr 5), a zejściówka do położonego niżej magazynku sztauerskiego zamykana 

jest pokrywą zaopatrzoną w uszczelkę gumową i nakrętki motylkowe (zdjęcie nr 6). 

 

  

Zdjęcie nr 5. Drzwi wejściowe do 

pomieszczenia pomp hydraulicznych  

Zdjęcie nr 6. Pokrywa włazu wejściowego do 

magazynku sztauerskiego 

 

 Umiejscowienie magazynku sztauerskiego w dziobowej części statku pokazuje 

przedstawiony poniżej rysunek nr 1. 
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Rysunek 2. Rysunek części dziobowej kadłuba statku – położenie magazynku sztauerskiego 

 

Przewidziana na etapie projektowania i budowy wielofunkcyjność eksploatacyjna statku 

zapewnia, że statek „Corina” może przewozić nie tylko kontenery, ale również ładunki 

drobnicowe oraz masowe, w tym ładunki niebezpieczne, zgodnie z posiadanymi przez statek 

certyfikatami
1
 wystawionymi przez klasyfikatora (DNV-GL).  

Aby zapobiec przesypywaniu się ładunków masowych pomiędzy ładownią a magazynkiem 

sztauerskim otwór w grodzi dziobowej zabezpieczono wsuwanymi w prowadnice deskami 

(zdjęcia nr 2, 7 i 8). Tego rodzaju bariera nie jest jednak gazoszczelna i umożliwia wymianę 

atmosfery w obu pomieszczeniach przez szczeliny pomiędzy deskami.  

 

                                                 
1
 Certyfikat zdolności do przewozu stałych ładunków masowych (Document of compliance for the carriage of solid 

bulk cargoes), nr 032684/282/14/14 oraz Certyfikat zdolności dla statku przewożącego materiały niebezpieczne 

(Document of compliance for the carriage of dangerous goods), nr 032684/282/14/15 – oba wystawione przez 

DNV-GL w Hamburgu w dniu 9 października 2014 r. 

Ładownia nr I 
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Zdjęcie nr 7. Magazynek sztauerski oddzielony 

deskami od ładowni nr I 

Zdjęcie nr 8. Widok z magazynku na ładownię 

po częściowym usunięciu desek 

 

Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne z otworem w grodzi ładowni miało praktyczne 

zalety przy przewozie kontenerów, ale okazało się niebezpieczne przy przewozie ładunku 

masowego. Rozwiązanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi budowy statków, przyjętymi 

przez klasyfikatora (GL)
2
, ale w związku z niedostatecznym zabezpieczeniem pomieszczenia 

przylegającego do ładowni, przed wejściem do niego osoby nieświadomej grożącego jej tam 

niebezpieczeństwa, wejście do tego pomieszczenia okazało się tragiczne w skutkach.  

Ładunek peletów drzewnych załadowany w Archangielsku wyprodukowany został z 

odpadów drzewnych sprasowanych cylindrycznie do średnicy 6 – 8 mm i długości 6 – 40 mm. 

Przed załadunkiem załadowca dostarczył na statek, zgodnie z wymaganiem prawidła 2 rozdziału 

VI Konwencji SOLAS
3
, deklarację zawierającą szczegółowe informacje dotyczące 

charakterystyki ładunku oraz niebezpieczeństw związanych zarówno z jego załadunkiem, jak i 

przewozem
4
.  

                                                 
2
 Plany budowy statku Corina (poprzednie nazwy: “Carina”, “Containership III”) zostały zatwierdzone przez 

towarzystwo klasyfikacyjne Germanisher Lloyd w maju 1989 r., zgodnie z Rules for classification and construction 

of seagoing vessels, Chapter 2-Hull, Edition 1986. Przepisy te obowiązują do dnia dzisiejszego. 

Gródź dziobowa ładowni nr I nie jest grodzią zderzeniową. Poprzeczna gródź zderzeniowa (kolizyjna) jest 

usytuowana na wręgu nr 155 i stanowi ścianę przednią pomieszczenia steru strumieniowego. 
3
 Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 

1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177) wraz z Protokołem z 1978 r. 

dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 

17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej 

konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 

2008 r. Nr 191, poz. 1173). 
4
 Deklaracja wydana przez Морское Грузовое Бюро (Marine Cargo Bureau) nr MГБ-Д.11.3223.14/Rev.1 z dnia 11 

marca 2015 r. 
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Według informacji zawartych w deklaracji i zgodnie z Międzynarodowym morskim 

kodeksem bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Kodeksem IMSBC)
5
 ładunek 

peletów drzewnych jest zaliczany do ładunków należących do grupy B i oznaczony symbolem 

klasy MHB
6
. Ponadto w deklaracji zawarto informację, że ładunek powinien być sztauowany na 

statku tak, jak towary zaliczane do klasy 4.1 określonej w Międzynarodowym morskim kodeksie 

towarów niebezpiecznych (Kodeksie IMDG)
7
. 

W deklaracji załadowcy zawarto również informację, że przed rozpoczęciem prac 

przeładunkowych załoga statku powinna być poinformowana o zagrożeniach związanych z 

ładunkiem. Załadowca ostrzegał, że wejście do pomieszczeń ładowni możliwe jest po 2 

godzinach wietrzenia ładowni, przy otwartych pokrywach, pod warunkiem, że dopuszczalna 

zawartość tlenu w atmosferze będzie nie mniejsza niż 20%, natomiast stężenie tlenku węgla 

mniej niż 100 ppm. W przypadku gdyby pomiary stężenia gazów były inne, to ładownie i 

pomieszczenia sąsiadujące z ładowniami powinny być wentylowane powtórnie. 

Zgodnie z deklaracją wejście do zamkniętych pomieszczeń ładowni dozwolone jest jedynie 

osobom przeszkolonym, za wiedzą kapitana, z przestrzeganiem zaleceń zawartych w Rezolucji 

IMO A.1050(27) dotyczących wchodzenia do pomieszczeń zamkniętych
8
. W przypadku braku 

pewności co do składu atmosfery w pomieszczeniu, albo gdyby stwierdzono, że wewnątrz 

pomieszczenia jest ona niebezpieczna – załadowca zalecał korzystanie z aparatów oddechowych. 

Takie same zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane w czasie załadunku 

ładunku peletów drzewnych powinny obowiązywać podczas jego wyładunku. 

Nieuzasadnione potrzebami bieżącej eksploatacji statku i niezauważone przez innych 

członków załogi wejście marynarza wachtowego do dziobowego pomieszczenia sztauerskiego 

sąsiadującego z ładownią, do którego przedostał się tlenek węgla wydzielany przez ładunek, 

przyczyniło się do jego śmierci
9
. 

 

 

                                                 
5
 International Maritime Solid Bulk Cargoes Code przyjęty rezolucją MSC.268(85), obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. 

6
 Do grupy B należą ładunki chemicznie niebezpieczne (z powodu ich charakteru lub właściwości), które mogą 

stworzyć zagrożenie na statku (IMSBC Code, Section 1, point 1.7.13).  

Klasa MHB (materials hazardous only in bulk) obejmuje towary, które mogą stanowić chemiczne 

niebezpieczeństwo wtedy gdy przewożone są na statku jako ładunki masowe, inne niż towary niebezpieczne 

sklasyfikowane w Kodeksie IMDG (IMSBC Code, Section 1, point 1.7.19). 
7
 International Maritime Dangerous Goods Code przyjęty rezolucją MSC.122(75), obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. 

Klasa 4.1 obejmuje materiały stałe, łatwo zapalne.  
8
 Rezolucja IMO A.1050(27) Revised recommendations for entering enclosed spaces aboard ships. 

9
 Zatrucie tlenkiem węgla jako przyczyna śmierci starszego marynarza została potwierdzona w protokole autopsji 

wykonanej w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Państwowym Zakładzie Obdukcji dla Jutlandii, Oddział Patologii               

i Medycyny Sądowej Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Aarhus (Dania).  
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4.1. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania) 

 

Komisja uznała, że kierownictwo statku „Corina” nie przedsięwzięło środków określonych w 

otrzymanej od załadowcy deklaracji i nie podjęło działań wynikających z zawartej w niej 

informacji o zagrożeniach, jakie niesie za sobą przeładunek i przewóz przyjętego na statek 

ładunku. W deklaracji została podana charakterystyka ładunku i jego miejsce w Kodeksie 

IMSBC, a także przywołane zostały postanowienia rezolucji IMO A.1050(27), dotyczącej 

wejścia do pomieszczeń zamkniętych na statku, których przestrzeganie kierownictwo statku 

powinno bezwzględnie zapewnić, a nie zapewniło. 

To zaniechanie ze strony kierownictwa statku skutkowało brakiem wiedzy wśród członków 

załogi statku o zagrożeniu, jakie występowało w związku z przewożonym ładunkiem. Na tablicy 

informacyjnej na statku brak było informacji o rodzaju zagrożenia związanego z przewożonym 

ładunkiem i sposobem postępowania przed wejściem do zagrożonych pomieszczeń. Wejścia do 

tych pomieszczeń nie zostały oznaczone odpowiednimi napisami ostrzegawczymi oraz nie były 

odpowiednio zabezpieczone. Poszkodowany marynarz nie wiedział, że powinien powiadomić 

starszego oficera lub kapitana o zamiarze zejścia do magazynku sztauerskiego. Nie miał również 

świadomości co do zagrożenia panującego w pomieszczeniu sąsiadującym z ładownią. 

Z dokonanego przez starszego oficera w pierwszym dniu załadunku (11 kwietnia 2015 r.) 

wpisu do dziennika pokładowego wynika, że załoga została powiadomiona „o charakterze 

przyjmowanego ładunku klasy 4.1 kodu IMDG”
10

, czyli o tym, że ma on właściwości palne, 

natomiast nie została powiadomiona o możliwości wydzielania przez ładunek toksycznych 

gazów, obniżenia zawartości tlenu w ładowni, możliwości samozapłonu w przypadku dużego 

zawilgocenia, ryzyku wybuchu w przypadku dużej koncentracji pyłu z ładunku w powietrzu itd
11

.  

Według Komisji kierownictwo statku „Corina” nie miało świadomości istnienia zagrożeń 

związanych z przyjmowanym na statek ładunkiem, pomimo tego, że w deklaracji załadowcy, a 

także w Kodeksie IMSBC, który deklaracja w kilku miejscach przywoływała, te wszystkie 

aspekty były wyraźnie wskazane.  

                                                 
10

 Informacja o klasie  4.1 z kodeksu IMDG (ładunki stałe łatwo zapalne), zawarta w deklaracji załadowcy, odnosiła 

się przede wszystkim do sposobu sztauowania i segregacji ładunku od innych ładunków niebezpiecznych. Ponieważ 

statek nie przewoził innych ładunków (ładunek peletów drzewnych był ładunkiem całookrętowym), to nie było 

konieczności separacji. Natomiast sama informacja o klasie ładunku niebezpiecznego powinna być wskazówką dla 

kierownictwa statku co do sposobu sztauowania ładunku, w tym przede wszystkim o konieczności ładowania go z 

dala od źródeł ciepła, do ładowni, w których kable elektryczne, o ile przez nie przechodzą, są w dobrym stanie i 

zabezpieczone przed możliwością wywołania zwarcia i powstania iskry elektrycznej, a także podpowiedzią co do 

rodzaju działań zabezpieczających jakie powinny być podjęte podczas operacji przeładunkowych, takich na 

przykład jak wywieszenie tablic zakazujących palenie i używanie otwartego płomienia oraz co do wyboru 

właściwych środków gaśniczych w przypadku pożaru. 
11

 Wymienione niebezpieczeństwa wynikają zarówno z deklaracji załadowcy, jak i z informacji o ładunku 

zamieszczonej w załączniku nr 1 do Kodeksu IMSBC (Individual schedules of solid bulk cargoes – Wood pellets). 
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4.2. Czynniki organizacyjne 

 

Według Komisji czynnikiem, który miał negatywny wpływ zarówno na okoliczności 

zaistnienia wypadku jak i na sposób prowadzenia akcji ratowniczej w magazynku sztauerskim, 

była niewłaściwie realizowana przez armatora polityka bezpieczeństwa związana z 

zapobieganiem wypadkom związanym z wejściem do przestrzeni zamkniętych na statku.         

Do prowadzenia takiej polityki armator zobligowany jest postanowieniami rezolucji IMO 

A.1050(27)
12

.  

Komisja ustaliła, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na statku: kapitan oraz 

kierownicy działu pokładowego i maszynowego mieli niewystarczającą wiedzę o procedurach 

obowiązujących przed wejściem do pomieszczeń zamkniętych, prowadzeniu akcji ratowniczej w 

takich pomieszczeniach oraz o sposobach rozpoznania zagrożenia. Wydaje się to szczególnie 

istotne, ponieważ obowiązkiem tych osób było szkolenie innych członków załogi w trakcie 

obowiązkowych ćwiczeń, które należało prowadzić na statku
13

.  

W zatwierdzonej przez armatora Instrukcji I-07/F-5, będącej elementem armatorskiego 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, zatytułowanej „Prowadzenie prac w pomieszczeniach 

zamkniętych”, której treść jest wzorowana na postanowieniach zawartych w rezolucji IMO 

A.1050(27), nie umieszczono wynikającego z pkt. 4.1 rezolucji obowiązku armatora 

zapewnienia, aby na statku dokonana została ocena ryzyka w celu identyfikacji pomieszczeń 

zamkniętych. Ogólna informacja o przestrzeniach, które powinny być traktowane jako 

przestrzenie zamknięte, zawarta w pkt. 3 Instrukcji I-07/F-5 (Definicje), nie jest wystarczająca. 

Przykładowo armator nie wymienił wśród pomieszczeń, które powinny być uznane za 

przestrzenie zamknięte, ładowni statku. Według Komisji w instrukcji powinien być nałożony na 

kapitana statku obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka i wskazania, które z pomieszczeń 

(przestrzeni) na statku „Corina” powinny być uznane za przestrzenie zamknięte. 

W Instrukcji I-08-2 „Wytyczne w sprawie alarmów i ćwiczeń” Komisja stwierdziła brak 

informacji o prowadzeniu na statku obowiązkowych alarmów i ćwiczeń wejścia do przestrzeni 

zamkniętych oraz akcji ratunkowych w tych pomieszczeniach. Obowiązek prowadzenia takich 

ćwiczeń i alarmów, co najmniej raz na dwa miesiące, wynika z prawidła 19 rozdziału III 

Konwencji SOLAS. 

                                                 
12

 Rezolucja A.1050(27) pkt 3 Safety Management for entry into enclosed spaces.  
13

 Obowiązek ten wynika z wprowadzonego w życie 1 stycznia 2015 r. nowego ustępu 3.3 do prawidła 19 rozdziału 

III Konwencji SOLAS, który brzmi: “Crew members with enclosed spaces entry or rescue responsibilities shall 

participate in an enclosed space entry and rescue drill to be held on board the ship at least once every two months.” 



PKBWM  Raport końcowy - WIM 13/15 

15 

 

Brak prowadzonych na statku alarmów i ćwiczeń w zakresie wchodzenia do przestrzeni 

zamkniętych i udzielania pomocy osobom znajdujących się w nich był, według Komisji, 

przyczyną nieudanej i chaotycznie prowadzonej przez starszego oficera i pozostałych członków 

załogi akcji ratowniczej w magazynku sztauerskim.  

Ani starszy oficer ani kapitan statku, a także żaden z pozostałych członków załogi, nie 

wiedział, że pomieszczenie magazynku sztauerskiego powinno być traktowane jako przestrzeń 

zamknięta. Z tego powodu nie dokonano sprawdzenia składu atmosfery w tym pomieszczeniu 

przed wejściem do niego w celu udzielenia pomocy starszemu marynarzowi, co spowodowało 

czasową utratę świadomości (zasłabnięcie) kilku członków załogi i narażenie zdrowia i życia 

oficer portu przybyłej na statek, po powiadomieniu portu o wypadku przez kapitana. 

Dodatkowo, w tej samej armatorskiej instrukcji I-08-2 w pkt 2 (Instrukcje postępowania w 

przypadku zagrożenia) Komisja stwierdziła błędne nazwy alarmów i sygnałów alarmowych, 

niezgodne z nazwami i sygnałami przewidzianymi w § 13 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uprawiania żeglugi 

przez statki morskie (Dz. U. poz. 48). 

 

4.3. Wpływ czynników zewnętrznych na zaistnienie wypadku 

 

Certyfikat wystawiony przez załadowcę w przeddzień rozpoczęcia załadunku, zawierający 

informacje o właściwościach ładunku „w czasie ładowania go na statek”
14

, określał 

współczynnik sztauerski peletów drzewnych na 1,563 m³/t oraz wilgotność ładunku na 9,36%.  

Załadunek peletów drzewnych na statek w Archangielsku prowadzono przez 8 dni roboczych. 

W ciągu całego okresu postoju statku przy nabrzeżu panowała wysoka wilgotność powietrza.   

W pierwszych dniach występowały opady deszczu i deszczu ze śniegiem (chwilami silne), a w 

ostatnich dniach – śniegu
15

. Miało to wpływ na absorbowanie przez ładunek wilgoci z atmosfery 

i zwiększenie jego wilgotności ponad zadeklarowaną w certyfikacie wartość, pomimo tego, że 

załoga statku starała się zamykać pokrywy ładowni na czas opadów. 

Zwiększona wilgotność przyspiesza szybkość procesów chemicznych związanych z 

rozkładem (utlenianiem się) peletów drzewnych, redukcję ilości tlenu w powietrzu oraz 

powstawanie dwutlenku węgla. Ponieważ ładownie statku były wypełnione ładunkiem w 

przybliżeniu w 96%, to tlen z powietrza w ładowni został szybko wchłonięty przez ładunek         

                                                 
14

 Certificate of the transport cargo characteristics at the time of loading. Reg. No. MCB-C.11.2332/01.15, z dnia 10 

kwietnia 2015 r., wystawiony zgodnie z wymaganiami zawartymi w prawidłach 2 i 6 rozdziału VI Konwencji 

SOLAS oraz wymaganiami zawartymi w rozdziale 4 Kodeksu IMSBC. 
15

 www.wunderground.com 
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i atmosfera w ładowni wypełniła się trującym tlenkiem węgla i innymi gazami powstającymi w 

trakcie procesu utleniania się ładunku. 

 

4.4. Warunki przewozu ładunku peletów drzewnych oraz analiza przepisów prawa 

międzynarodowego w tym zakresie  

 

 W końcu lat osiemdziesiątych XX w. w krajach Skandynawskich rozpoczęto produkcję oraz 

transportowanie nowego granulowanego paliwa roślinnego – peletów drzewnych (wood pellets), 

jako ładunku masowego. W połowie lat dziewięćdziesiątych, gdy rozpoczęto eksport dużych 

ilości tego ładunku z Kanady do Europy drogą morską, zaczęto zajmować się kwestiami 

bezpieczeństwa związanymi z warunkami, w jakich ładunek ten powinien magazynowany, 

przeładowywany i przewożony. Początkowo chodziło o zapewnienie mechanicznej i chemicznej 

integralności peletów drzewnych w słabo wentylowanych przestrzeniach, takich jak silosy i 

ładownie na statkach
16

. 

Tragiczny wypadek z 2002 r., w którym śmierć poniosła jedna osoba a dwie inne doznały 

poważnego uszczerbku na zdrowiu na skutek zatrucia tlenkiem węgla w porcie Roterdam 

(Holandia) w jednej z ładowni statku „Weaver Arrow”, który przypłynął z ładunkiem peletów 

drzewnych luzem z Vancouver (Kanada), stał się przyczyną do wydania w Kanadzie pierwszych 

ostrzeżeń i wskazówek postępowania dla członków załóg statków, a także pracowników portów 

morskich, dotyczących charakteru ładunku i potencjalnych niebezpieczeństw z nim związanych.  

Badania zainicjowane w Kanadzie i prowadzone następnie w Szwecji i Austrii na temat 

niebezpieczeństw związanych z charakterystycznym chemicznym procesem, jaki przebiega w 

czasie transportu ładunku peletów drzewnych luzem, pozwoliły na określenie niebezpieczeństw 

związanych z jego transportem. Stwierdzono, że pelety drzewne, jako ładunek masowy, w czasie 

transportu wydzielają duże ilości toksycznego tlenku węgla, dwutlenku węgla, a także niewielkie 

ilości metanu, w następstwie procesu utleniania pochłaniającego tlen z pomieszczenia, w którym 

jest przewożony. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne z tego powodu, że tlenek węgla w 

organizmie człowieka blokuje transport tlenu przez czerwone krwinki krwi, powodując jego brak 

szczególnie w mózgu, co doprowadza do śmierci na skutek jego obrzęku.  

                                                 
16

 www.cargohandbook.com/index.php/Wood_pellets 
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W trakcie badań zwrócono również uwagę na to, że i inne produkty drewnopochodne i 

spożywcze maja podobne właściwości chemiczne do peletów drzewnych i zachowują się tak 

samo, gdy są transportowane jako ładunki masowe
17

. 

Kolejne tragiczne wypadki śmiertelne związane z transportem peletów drzewnych na 

statkach w latach 2005 – 2007
18

 spowodowały, że zagadnienie bezpieczeństwa przy transporcie 

tego ładunku zaczęło być traktowane jako jedno z ważniejszych. Kanadyjskie stowarzyszenie 

producentów peletów drzewnych WPAC
19

 opracowało w 2007 r. „Kartę charakterystyki peletów 

drzewnych transportowanych luzem” (Material Safety Data Sheet for wood pellets in bulk). 

Kanadyjski uniwersytet British Columbia opublikował w 2010 r. badania dotyczące między 

innymi bezpieczeństwa miejsc przechowywania peletów drzewnych luzem i ich przeładunku, w 

podręczniku The Pellet Handbook
 20

. Podstawowym zaleceniem autorów podręcznika i zarazem 

ostrzeżeniem w nim zawartym, jest informacja, że osoby pracujące w miejscach magazynowania 

i przeładowywania dużych ilości peletów drzewnych powinny być przez cały czas wyposażone 

zarówno w czujniki tlenu jak i tlenku węgla. Zastosowanie (używanie) tylko czujnika tlenu albo 

tylko czujnika tlenku węgla nie wystarczy do prawidłowej oceny sytuacji w pomieszczeniu z 

peletami drzewnymi. 

Przepisy dotyczące transportu morzem peletów drzewnych zostały po raz pierwszy 

wprowadzone przez IMO do Kodeksu bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych 

(Kodeksu BC)
21

 w 2004 r. Wcześniej ładunki tego rodzaju traktowano jako granulat pulpy 

drzewnej i odnoszono do nich przepisy zawarte w dodatku B (Appendix B) do Kodeksu BC 

dotyczące Wood Pulp Pellets. Ponieważ w rzeczywistości pelety drzewne nie były (i nie są) 

pulpą i w Kodeksie zamieszczono jedynie informację, że ładunki wood pulp pellets generują 

powstawanie dwutlenku węgla i pochłanianie tlenu z pomieszczeń, a nie wspomniano o 

zagrożeniu związanym z obecnością groźnego tlenku węgla, to na wniosek Podkomitetu DSC
22

 

IMO dokonano zmian w Kodeksie BC i stworzono odrębną kategorię ładunku – peletów 

                                                 
17

 W 2011 r. Komitet MSC w rezolucji MSC.318(89) przyjął poprawki do Kodeksu IMSBC, w których m.in. 

wprowadził nową kategorię ładunków „Wood Products – General”. 
18

 Port Gruvön (Szwecja, 2005 r.) - śmierć jednej osoby na statku “Eken”. Port Wilmington (wschodnie wybrzeże 

USA, 2005 r.) - śmierć jednej osoby na statku „Saga Forest Carrier”. Port Helsingborg (Szwecja, 2006 r.) - śmierć 

jednej osoby oraz ciężko ranna druga osoba na statku „Saga Spray”. Port Skelleftehamn (Szwecja, 2006 r.) - śmierć 

jednej osoby na statku „Noren”. Port Timrå (Szwecja, 2007 r.) - śmierć dwóch osób na statku „Fembria”. Finlandia 

(2007 r.) - śmierć jednej osoby która weszła do 10 tonowego silosu z peletami drzewnymi. 
19

 Wood Pellet Association of Canada. 
20

 G. Thek, I. Obernberger, The Pellet Handbook. The production and thermal utilization of biomass pellets. 

Routlege, 2010. 
21

 Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code) przyjęty rezolucją MSC.193(79) w grudniu 2004 r. 
22

 Podkomitet IMO ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych, Ładunków Stałych i Kontenerów (Sub-Committee on 

Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers).  

https://www.routledge.com/products/search?author=Gerold%20Thek
https://www.routledge.com/products/search?author=Ingwald%20Obernberger
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drzewnych (wood pellets), w opisie którego zamieszczono informacje o niebezpieczeństwie 

związanym z tworzeniem się tlenku węgla. Zmiana ta została przyjęta rezolucją MSC.193(79). 

W grudniu 2008 r. Komitet MSC przyjął rezolucją MSC.268(85) Międzynarodowy morski 

kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC). Kodeks wszedł 

w życie 1 stycznia 2011 r. i zastąpił funkcjonujący od l965 r. i zmieniany wielokrotnie Kodeks 

BC. W Kodeksie IMSBC w załączniku 1 wyszczególniono i opisano ładunek peletów drzewnych 

(wood pellets) z pełną jego charakterystyką, w tym ostrzeżeniami dotyczącymi niebezpieczeństw, 

które mogą wystąpić podczas przewozu ładunku transportowanego luzem drogą morską.           

W styczniu 2013 r. z Kodeksu usunięto ładunki określone mianem wood pulp pellets. 

Przewóz stałych ładunków masowych, innych niż ziarno, może odbywać się tylko zgodnie z 

postanowieniami kodeksu IMSBC. Informacje zawarte w Kodeksie oraz w dołączonym do niego 

suplemencie stanowią w pewnej mierze wytyczne dla władz portowych, armatorów i kapitanów 

statków odnośnie bezpieczeństwa związanego z transportem opisanych w nim ładunków. 

Pomimo precyzyjnego określenia w Kodeksie IMSBC możliwości zagrożenia zdrowia 

ludzkiego i jasno opisanych wymagań dotyczących transportu peletów drzewnych, ilość 

wypadków śmiertelnych oraz tragicznych w skutkach zatruć tlenkiem węgla w czasie przewozu i 

składowania tego ładunku nie maleje
23

.  

Praktycznie wszystkie wypadki, które mają miejsce w trakcie transportu i magazynowania 

peletów drzewnych, mają miejsce w pomieszczeniach (przestrzeniach) zamkniętych. Z tego 

powodu tego rodzaju wypadki powinny być traktowane tak samo jak wypadki, do jakich 

dochodzi w pomieszczeniach (przestrzeniach) zamkniętych (ang. enclosed spaces), w których 

nie sprawdzono składu atmosfery przed wejściem, do których odnosi się rezolucja IMO 

A.1050(27) Revised Recommendation for entering enclosed spaces aboard ships
24

. 

Badania przeprowadzone przez Międzynarodowe Forum Inspektorów Badających Wypadki 

Morskie (MAIIF)
25

 nad przyczynami wypadków w zamkniętych przestrzeniach na statkach w 

                                                 
23

 Finlandia (2008 r.) - śmierć jednej osoby pracującej w małym (10 ton) silosie z peletami drzewnymi. Bornholm 

(Dania, 2009 r.) - śmierć dwóch osób na statku „Amirante” (ładunek peletów został załadowany dzień wcześniej). 

Niemcy (2010 r.) - śmierć jednej osoby, która weszła do silosu mieszczącego 150 ton peletó wdrzewnych. Dublin 

(Irlandia, 2010 r.) - śmierć jednej osoby, która weszła do silosu mieszczącego 7 ton peletów. Szwajcaria (2011 r.) - 

śmierć ciężarnej kobiety, która weszła do silosu mieszczącego 100 ton peletów drzewnych. 
24

 Rezolucja A.1050(27) z 2011 r. zastąpiła rezolucję A.864(20) przyjętą przez IMO w 1997 r. Za zamkniętą 

przestrzeń (enclosed space) rezolucja A.1050(27) uznaje przestrzeń, która charakteryzuje się ograniczonymi 

otworami do wejścia i wyjścia, nieodpowiednią wentylacją i nie jest przeznaczona (zaprojektowana) do ciągłego 

przebywania w niej członków załogi. Do zamkniętych przestrzeni rezolucja zalicza m.in.: ładownie, zbiorniki 

denne, zbiorniki paliwowe, koferdamy, komory łańcuchowe, stępki skrzyniowe, skrzynie korbowe silników, 

zbiorniki ścieków oraz tzw. połączone przestrzenie przyległe (adjacent connected spaces), czyli zwykle 

niewentylowane pomieszczenia nieużywane do przewozu ładunku, ale takie w których może panować taka sama 

atmosfera co w przestrzeniach zamkniętych, do których zaliczyć można na przykład zejściówki do ładowni. 
25

 Marine Accident Investigators’ International Forum (MAIIF). 
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latach 1991 – 2008 pokazują, że organy badające wypadki morskie z 18 państw zarejestrowały, 

że śmierć w takich wypadkach poniosło 120 osób, a 123 osoby zostały poszkodowane.  

Analizując badane wypadki ustalono, że ich przyczynami były: 

 odstępstwa od ustalonych procedur postępowania, 

 brak wiedzy, 

 brak identyfikacji i właściwego oznaczenia niebezpiecznych przestrzeni na statku, 

 instynktowny i emocjonalny charakter działań ratowniczych niepopartych odpowiednią 

wiedzą i ćwiczeniami
26

. 

Rezolucja A.1050(27), której tekst został również włączony do suplementu Kodeksu IMSBC, 

zawiera szczegółowe zalecenia odnoszące się do procedur bezpieczeństwa mających na celu 

zapobieganie wypadkom, którym ulegają członkowie załóg statków podczas wejść do 

zamkniętych przestrzeni, w których albo brakuje tlenu, albo jego zawartość jest obniżona, albo w 

atmosferze w nich panującej znajdują się palne lub toksyczne gazy. Postanowienia rezolucji 

odnoszą się nie tylko do załóg statków, ale także do armatorów, nakładając na nich obowiązki, w 

tym przede wszystkim opracowanie „strategii bezpieczeństwa” związanej z zapobieganiem 

wypadkom podczas wejść do przestrzeni zamkniętych oraz zapewnienie, że na ich statkach 

dokonana jest ocena ryzyka i zidentyfikowane są wszystkie przestrzenie zamknięte na statku. 

Rezolucja poświęca osobny rozdział niebezpieczeństwom związanym z przewozem 

poszczególnych rodzajów ładunków na statkach, w tym stałych ładunków masowych. 

Postanowienia rezolucji zwracają uwagę na możliwość wytworzenia się niebezpiecznej 

atmosfery w ładowniach i pomieszczeniach do nich przyległych, podczas transportu takich 

ładunków i odsyłają do postanowień Kodeksu IMSBC. 

Załącznikiem do rezolucji A.1050(27) jest wzór „zezwolenia na wejście” (entry permit) do 

pomieszczenia zamkniętego, które składa się z kilku części, w tym dotyczącej przygotowań do 

wejścia – wypełnianej przez kapitana lub osobę przez niego upoważnioną, listy kontrolnej –

wypełnianej przez osobę zamierzającą wejść do przestrzeni zamkniętej, części dotyczących 

aparatów oddechowych oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami wchodzącymi. 

Zalecenia zawarte w rezolucji IMO A.1050(27) zostały uznane przez niektóre instytucje 

zajmujące się zagadnieniami wypadków lub skutkami wypadków w przestrzeniach 

zamkniętych
27

, za niewystarczające. Wyrażane przez nie opinie
28

 miały wpływ na przyjętą przez 

                                                 
26

 Z tą ostatnią przyczyną powiązany są dane, które wskazują, że zbliżona ilość ludzi ginie w czasie prób udzielenia 

pomocy tym, którzy utracili przytomność po wejściu do pomieszczeń o niebezpiecznej atmosferze. 
27

 Do takich instytucji należą m.in.: BIMCO (Baltic and International Maritime Council), Nautilus International, 

The London P&I Club (Protection and Indemnity Assocciation) oraz The Nautical Institute. 
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komitet MSC poprawkę, wprowadzoną w życie rezolucją MSC.350(92) z dniem 1 stycznia 2015 

r. do prawidła 19 w rozdziale III Konwencji SOLAS, przewidującą obowiązek przeprowadzania 

na statkach co najmniej raz na 2 miesiące alarmów mających na celu ćwiczenia we wchodzeniu 

do pomieszczeń zamkniętych oraz ratownictwo ludzi z takich przestrzeni.  

Pomimo korzystnej dla bezpieczeństwa ewolucji przepisów związanych z transportem 

peletów drzewnych oraz z dostępem do przestrzeni zamkniętych, na statku „Corina” miał 

miejsce kolejny śmiertelny wypadek członka załogi oraz zatrucie tlenkiem węgla czterech 

innych osób. Komisja badając ten wypadek zwróciła uwagę, że jego przyczyny są typowe dla 

większości tragicznych zdarzeń, jakie miały miejsce na statkach na przestrzeni wielu lat, i 

wynikają przede wszystkim z ludzkich błędów
29

. 

 

 

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania. 

 

Komisja uznała, że przyczyną wypadku śmiertelnego zatrucia się tlenkiem węgla przez 

starszego marynarza na statku „Corina” było jego zejście – z niewyjaśnionych przyczyn, 

nieuzasadnione potrzebami bieżącej eksploatacji statku i niezauważone przez innych członków 

załogi – do nieoznakowanego i niezabezpieczonego, sąsiadującego z ładownią wypełnioną 

ładunkiem peletów drzewnych, pomieszczenia sztauerskiego na dziobie, do którego przedostał 

się tlenek węgla wydzielany przez znajdujący się w ładowni ładunek peletów drzewnych.  

Przyczyną zatrucia się tlenkiem węgla przez cztery inne osoby, w tym trzech członków załogi 

statku „Corina”, była źle przygotowana i nieprawidłowo prowadzona przez nie akcja udzielania 

pomocy poszkodowanemu, w pomieszczeniu, w którego atmosferze znajdował się tlenek węgla. 

Czynnikiem, który przyczynił się do wysokiej koncentracji tlenku węgla w magazynku 

sztauerskim był brak wentylacji (zarówno naturalnej jak i mechanicznej) w tym pomieszczeniu. 

                                                                                                                                                             
28

 Kontrowersyjną opinię, według Komisji, odbiegającą od dotychczasowego kierunku regulacji dotyczących 

wejścia do przestrzeni zamkniętych, przedstawili w połowie 2013 r. specjaliści z The Nautical Institute, zajmujący 

się zagadnieniem bezpieczeństwa w przestrzeniach zamkniętych. Stwierdzili, że do żadnego miejsca na statku nie 

powinien być ograniczany dostęp dla członków załogi przez tworzenie jedynie ostrzeżeń i zakazów. Wejście do 

takich miejsc powinno być traktowane jako „czynność rutynowa”, a ratowanie osób z miejsc zagrożonych powinno 

być ćwiczone w czasie alarmów. Autorzy opinii przyznali, że intuicyjnie trudno zgodzić się z taką opinią, jednak 

mając na uwadze ilość wypadków jakie ciągle mają miejsce, uważają, że czas wyjąć z magazynków statkowych 

odpowiednie wyposażenie i urządzenia do monitorowania atmosfery, dokonać zmian w instrukcjach statkowych 

systemów jakości i wyszkolić odpowiednio załogi. Według ich oceny tworzenie kolejnych zakazów i nakazów w 

kolejnych przepisach i regulacjach tworzy barierę dla tego, co powinno być „oczywiste i rutynowe”. 
29

 Za charakterystyczne elementy ludzkiego błędu (human error) specjaliści z The London P&I Club uznają: zbytnią 

pewność siebie, braki w procedurach, działania instynktowne i emocjonalne zamiast wiedzy i odpowiedniego 

przeszkolenia (www.ukpandi.com/loss-prevention/article/593-8-08-enclosed-space-entry-worldwide-842/). 
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Statek „Corina” był w chwili wypadku w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja 

poprzecznej grodzi ładowni nr I na wręgu nr 147, w której wycięty był otwór o wymiarach 2100 

mm x 1150 mm umożliwiający przejście z ładowni do magazynku sztauerskiego, była zgodna z 

przepisami towarzystwa klasyfikacyjnego, które sprawowało opiekę techniczną nad statkiem. 

Jednak zabezpieczenie otworu w grodzi jedynie za pomocą desek nie gwarantowało 

gazoszczelności i umożliwiło przenikanie tlenku węgla wydzielanego przez pelety drzewne z 

ładowni do magazynku sztauerskiego.  

Statek był właściwie obsadzony załogą, posiadał wymagane dokumenty, był wyposażony w 

odpowiedni sprzęt umożliwiający bezpieczne wejście do przestrzeni zamkniętych (wentylatory 

nawiewowe i wyciągowe) i prowadzenie w nich akcji ratunkowych (aparaty oddechowe). 

Armator statku nie sprostał jednak wymaganiom morskiego prawa międzynarodowego (w 

tym prawidła 19 rozdziału III Konwencji SOLAS i zaleceń wynikających z rezolucji IMO 

A.1050(27)) w zakresie polityki bezpieczeństwa dotyczącej zapobieganiu wypadkom związanym 

z wejściem do przestrzeni zamkniętych na statku. Niewłaściwie realizowana przez armatora 

polityka bezpieczeństwa, niekompletne i nieuaktualniane instrukcje w ramach Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem, spowodowały brak świadomości załogi o zagrożeniach 

występujących na statku w przypadku przewozu niebezpiecznych ładunków masowych i braku 

wiedzy członków załogi na temat procedur postępowania w przypadkach awaryjnych, takich jak 

konieczność udzielenia pomocy osobie, która utraciła przytomność, co spowodowało działania 

instynktowne i emocjonalne zamiast profesjonalnych działań ratowniczych zgodnych z 

ustalonymi w takich wypadkach procedurami postępowania. 

 

 

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

 

Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do armatora statku „Corina”, Żegluga Gdańska 

Sp. z o.o., zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą 

się przyczynić do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości. Zalecenia dotyczą 

realizacji polityki bezpieczeństwa armatora związanej z zagadnieniem przewozu masowych 

ładunków niebezpiecznych oraz dostępem do przestrzeni zamkniętych na statkach.  

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca: 

1) dokonanie zmian w procedurach zawartych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem w 

taki sposób, aby obejmowały one aktualnie obowiązujące wymagania zawarte w prawidle 
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19 rozdziału III Konwencji SOLAS dotyczące alarmów i ćwiczeń wchodzenia do 

przestrzeni zamkniętych i ratowania z nich ludzi; 

2) zapewnienie, aby na statkach dokonana została identyfikacja przestrzeni zamkniętych 

oraz ocena stopnia zagrożenia, które może w nich wystąpić, w zależności od położenia 

przestrzeni na statku i sposobu jej wykorzystania, oraz zapewnienie aby informacja o 

tych przestrzeniach i zagrożeniach została wywieszona w widocznym miejscu na statku i 

była dostępna dla załogi; 

3) zapewnienie, aby na statkach zostały oznaczone napisami (tablicami) ostrzegawczymi 

pomieszczenia, do których wejście w określonych stanach eksploatacyjnych stanowi 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, oraz zabezpieczone wejścia do takich pomieszczeń w 

sposób uniemożliwiający wejście bez zgody osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo; 

4)  skierowanie przed zaokrętowaniem na statek osób wyznaczonych przez armatora i 

odpowiedzialnych za realizację polityki bezpieczeństwa na statku (kapitana, starszego 

oficera, starszego mechanika) na szkolenia w zakresie „wejścia i ratownictwa w 

przestrzeniach zamkniętych” oraz „oceny i minimalizowania ryzyka niebezpieczeństwa”. 

Komisja odnotowała wysiłki armatora statku „Corina” podejmowane po zaistnieniu wypadku 

w kierunku ulepszenia armatorskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym tworzenia 

nowych instrukcji dotyczących przestrzeni zamkniętych na statkach. Komisja zauważa jednak 

potrzebę dalszych działań zarówno związanych z zawartością merytoryczną jak i jakością 

przygotowywanych przez armatora dokumentów. 

Ponadto, Komisja zaleca dokonanie zmian w instrukcji I-08-2 (Instrukcje postępowania w 

przypadku zagrożenia) w zakresie stosowanych nazw alarmów i sygnałów alarmowych, aby były 

one zgodne z nazwami i sygnałami przewidzianymi w § 13 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uprawiania żeglugi 

przez statki morskie (Dz. U. poz. 48). 
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9. Wykaz stosowanych terminów i skrótów 

 

DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanisher Lloyd) – norwesko-niemieckie towarzystwo 

klasyfikacyjne   

GL (Germanisher Lloyd) – niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne 

IMO (International Maritime Organization) – Międzynarodowa Organizacja Morska 

Kodeks BC – Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych 

Kodeks IMSBC – Międzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków 

masowych 

MHB (material hazardous only in bulk) – ładunek niebezpieczny w przewozie masowym 

MSC (Maritime Safety Committee) – Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (IMO)  

ppm (parts per million) – ilość cząstek w stosunku do miliona cząstek mieszaniny (roztworu) 
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