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Badanie bardzo poważnego wypadku morskiego na statku „Nefryt” prowadzone było
na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków
Morskich (Dz. U. z 2012 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
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@mgm.gov.pl
www.pkbwm.gov.pl
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1. Fakty
W dniu 24 września 2015 r. o godz. 02:00 w porcie Abidżan na Wybrzeżu Kości
Słoniowej zakończono załadunek i trymowanie ładunku orzeszków shea na statku „Nefryt”.
W trakcie zamykania pokryw ładowni i klarowania dźwigów na statek przybyły 2 osoby,
które przeprowadziły fumigację ładunku. Po rozłożeniu przez nie środka fumigującego załoga
dokończyła zamykanie ładowni i przygotowanie statku do wyjścia w morze.
Przed południem statek „Nefryt” z pilotem na burcie wyszedł w morze do portu Buchanan
w Liberii w celu doładowania ładunku logów na pokład.
Następnego dnia od północy członkowie załogi zaczęli odczuwać dolegliwości w postaci
bólów brzucha i wymiotów, z towarzyszącym odczuciem zimna i ogólnym osłabieniem. Od
wczesnych godzin porannych stan zdrowia poszczególnych członków załogi zaczął się
pogarszać a objawy chorobowe zaczęły się nasilać.
Oficer wachtowy, do którego kolejni członkowie załogi zgłaszali swoje dolegliwości,
poinformował o sytuacji wśród załogi starszego oficera. Starszy oficer przed godziną piątą
rano poinformował kapitana. Kapitan, również z objawami zatrucia, przybył na mostek. Po
konsultacji z pozostałymi oficerami poinformował o sytuacji armatora, a następnie lekarza
z TMAS w Gdyni. Zarówno armatorowi, jak i lekarzowi kapitan przekazał, że przyczyną
występujących objawów chorobowych wśród załogi może być zatrucie pokarmowe.
Na skutek informacji o pogarszającym się stanie zdrowia członków załogi, sugestii
lekarza TMAS o potrzebie zawinięcia do najbliższego portu oraz rekomendacji armatora
kapitan zmienił kurs statku i skierował się do portu San Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Po około 4 godzinach żeglugi statek dopłynął do redy San Pedro i o godz. 15:00 rzucił
kotwicę. Po dwóch godzinach miejscowy lekarz, który przybył motorówką z portu na statek,
przeprowadził badanie wszystkich członków załogi. Po badaniu lekarz sporządził listę leków
do zakupienia na lądzie. Po przywiezieniu ich na statek zostały rozdane według
indywidualnych przepisanych zaleceń do zażycia przez każdego członka załogi.
W nocy z 25 na 26 września 2015 r. nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia członków załogi.
Około godz. 03:00 starszy oficer telefonicznie poprosił oficera wachtowego na mostku
o zastąpienie go przez pewien czas na wachcie od godz. 04:00 ze względu na bardzo złe
samopoczucie. O godz. 04:15 także trzecia oficer statku poinformowała oficera wachtowego,
że bardzo źle się czuje i ma zaburzenia wzroku oraz że nie może się skontaktować
telefonicznie ze starszym oficerem.
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Wysłany z mostka do kabiny starszego oficera marynarz wachtowy stwierdził, że starszy
oficer nie daje oznak życia. Zaalarmowano kapitana i rozpoczęto akcję reanimacyjną.
Kapitan zwrócił się przez radio (UKF) do kapitanatu portu San Pedro o natychmiastową
pomoc medyczną.
W trakcie reanimacji starszego oficera stan zdrowia trzeciej oficer pogorszył się.
Wystąpiły problemy z oddychaniem. Rozpoczęto podawanie jej tlenu a następnie reanimację.
Akcja reanimacyjna starszego oficera trwała ponad 2 godziny. Około godz. 07:00 ratujący
przerwali reanimowanie. Kapitan polecił przygotować silnik do manewrów w celu
wprowadzenia statku do portu.
O godz. 07:50 na burtę przybył lekarz z agentem statku. Lekarz sprawdził puls trzeciej
oficer i polecił kontynuowanie resuscytacji. Po 40 minutach lekarz stwierdził zgon.
Kilka minut wcześniej podniesiono kotwicę. O godz. 10:00 statek zacumował w San Pedro.

Rysunek 1. Porty Abidżan i San Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej nad Zatoką Gwinejską
Po zacumowaniu, o godz. 11:00 uzyskano zgodę na zejście załogi ze statku. 15 członków
załogi, w kilku grupach, przetransportowano do kliniki medycznej w San Pedro w celu
przeprowadzenia badań. Badania zakończono następnego dnia około godziny szóstej rano.
Przeprowadzone badania nie pozwoliły na zdiagnozowanie przyczyny zatrucia. Lekarze
zlecili wykonanie dodatkowych badań w stolicy kraju Abidżanie. Armator zdecydował
o przetransportowaniu członków załogi statku „Nefryt” do Abidżanu samolotem
i umieszczeniu ich w międzynarodowej poliklinice.
5
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W szpitalu w Abidżanie wszystkich członków załogi statku „Nefryt” powtórnie poddano
badaniom o rozszerzonym zakresie w stosunku do badań przeprowadzonych w klinice w San
Pedro. Po zdiagnozowaniu przez lekarzy prawdopodobnego zatrucia gazem organofosforowym zastosowano odpowiednie leczenie.
W dniach od 5 października do 21 października 2015 r. 15 członków załogi sukcesywnie,
w miarę poprawy ich stanu zdrowia, zwalniano ze szpitala i wszyscy powrócili do Polski.

2. Informacje ogólne
2.1. Dane statku
Bandera:

maltańska

Właściciel:

Malpol Shipping Lines Ltd, Valletta (Malta)

Armator:

Euroafrica Services Limited (Spółka z o.o.),
Oddział w Polsce, Szczecin

Operator (czarterujący statek na czas):

Euroafrica Shipping Lines Ltd, Limassol
(Cypr)

Czarterujący (strona umowy przewozu

Tan Mondial Pte Ltd, Singapur (Singapur)

ładunku – czarteru na podróż):
Instytucja klasyfikacyjna:

Polski Rejestr Statków S.A.

Typ statku:

drobnicowiec (wielozadaniowy)

Sygnał rozpoznawczy:

9HRB5

Nr identyfikacyjny IMO:

9004475

Pojemność brutto (GT):

6030

Rok budowy:

1991

Moc maszyn:

4413 kW (Hanshin Diesel Works 6LF58)

Szerokość:

18,90 m

Długość całkowita:

106,42 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

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

Abidżan, San Pedro (Wybrzeże Kości Słoniowej)

Port przeznaczenia:

Aarhus (Dania)

Rodzaj żeglugi:

międzynarodowa

Informacja o ładunku:

7250,008 t orzeszków shea (orzechy masłosza)

Informacja o załodze:

17 Polaków

2.3. Informacje o wypadku morskim
Rodzaj:

bardzo poważny wypadek morski

Data zdarzenia:

24 – 26.09.2015 r.

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia: φ = 53°54,75’N λ = 014°16,60’E (Abidżan)
Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Zatoka Gwinejska

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr SW 2–3º B, stan morza 2, widzialność b.
dobra 12 Mm, temp.: wody 27°C, powietrza 25°C

Stan eksploatacyjny statku w trakcie

statek załadowany; przejście na trasie Abidżan
7
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zdarzenia:

(Wybrzeże Kości Słoniowej) – Buchanan
(Liberia); w trakcie fumigacji ładunku

Udział czynnika ludzkiego w wypadku:

cała załoga statku

Skutki wypadku dla statku:

brak

Skutki wypadku dla ludzi:

zatrucie 17 członków załogi, w tym 2 osób
śmiertelne

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
W działaniach ratowania życia i zdrowia członków załogi statku „Nefryt” zaangażowane
były następujące podmioty: służby armatora statku, służba TMAS z UCMMiT w Gdyni,
lekarz skierowany przez władze portowe z portu w San Pedro, klinika (szpital) w San Pedro,
lekarz sprawujący opiekę nad członkami załogi transportowanymi awionetką z San Pedro do
Abidżanu oraz poliklinika w Abidżanie.
Po powrocie do Polski członkowie załogi statku zostali poddani badaniom medycznym,
w wyniku których otrzymali zaświadczenia lekarskie o niezdolności do podjęcia pracy
od 111 dni do 215 dni, licząc od dnia 27 września 2015 r.

3. Opis okoliczności wypadku
W dniu 17 września 2015 r. o godz. 20:20 statek „Nefryt”, bandery maltańskiej, rzucił
kotwicę na redzie portu Abidżan na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kapitan złożył notę
gotowości (NOR). Poinformował agenta, że statek jest gotowy do rozpoczęcia załadunku,
a na pytanie o konieczność wcześniejszego fumigowania ładowni odpowiedział, że nie ma
takiej potrzeby.
Następnego dnia, po zejściu z kotwicy o godz. 02:00, statek podjął pilota o godz. 03:10
i skierował się do portu. W Abidżanie zacumowano o godz. 04:45 przy nabrzeżu nr 8/9
i rozpoczęto załadunek orzeszków shea1 luzem.

1

Orzeszki shea (karite) – owoce drzewa masłowego występującego w Centralnej i Zachodniej Afryce, mają
kształt dużych śliwek i są jadalne. Wewnątrz znajdują się brunatno-czerwone nasiona, długości około 2,5 cm
o dużej zawartości tłuszczu (około 50%). Orzeszki stanowią surowiec do wyrobu masła shea (karite), będący
bazą naturalnych produktów kosmetycznych i spożywczych.
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W dniu 23 września 2015 r. przed północą – gdy zbliżał się koniec prac załadunkowych
i pozostała ostatnia ciężarówka z orzeszkami shea do załadunku – wezwano członków załogi
pokładowej niebędących na wachcie do zamykania ładowni i przygotowania statku do
wyjścia w morze. Załadunek i trymowanie ładunku zakończono o godz. 02:00 w dniu 24
września 2015 r. Załoga zamknęła sekcje 1. i 2. pokryw ładowni i rozpoczęła ich
zabezpieczanie kotwiczkami.
Około godz. 02:40 na statku pojawiły się 2 osoby z lądu i poinformowały starszego
oficera, że będą przeprowadzać fumigację2 ładunku. Starszy oficer polecił ponowne otwarcie
pokryw ładowni. Fumigatorzy objaśnili, że środek fumigujący (fumigant) zacznie działać po
upływie około 15 minut od jego rozłożenia w ładowni i po założeniu masek ochronnych
przystąpili do rozkładania woreczków z fumigantem i spryskiwali je płynem. Woreczki
rozłożono (rozrzucono) na powierzchni ładunku w sposób, jak pokazano na zdjęciu nr 2.

Zdjęcie nr 2. Rozłożone w ładowni woreczki (białe) z fumigantem
Rozłożono 120 woreczków zawierających około 18,5 tys. tabletek preparatu
fumigującego. W trakcie rozkładania preparatu załoga poczuła bliżej nieokreślony ostry
zapach. Po zakończeniu rozkładania woreczków z preparatem na polecenie starszego oficera
2

Fumigacja w szerokim ujęciu to proces zastosowania, ekspozycji i wniknięcia w ładunek toksycznego środka
chemicznego w stanie gazowym w stężeniu śmiertelnym dla szkodników, które w tym ładunku się znajdują.
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zamknięto 3. i 4. sekcję pokryw ładowni. Starszy oficer przekazał załodze, aby w trakcie
operacji zamykania pokryw starała się unikać wdychania substancji, która wydzielała zapach.
O godz. 03:05 po zamknięciu pokryw i dociągnięciu kotwiczek zapach nie był już
wyczuwalny. Starszy oficer podpisał kwit potwierdzający przeprowadzenie fumigacji ładunku
środkiem o nazwie Phosphure d’Aluminium (PH3) (zdjęcie nr 3). Nie otrzymał od
fumigatorów żadnych ulotek informacyjno-ostrzegawczych o działaniu użytego środka. Fakt
fumigacji ładunku i nazwę środka fumigującego wpisał do dziennika pokładowego.

Zdjęcie nr 3. Potwierdzenie wykonania prac fumigacyjnych
Rano starszy oficer poinformował kapitana o przeprowadzonej fumigacji ładunku.
Kapitan przyjął informację i zajął się przygotowaniem dokumentów na wyjście statku.
O godz. 11:10 na burtę przybył pilot i o godz. 11:50 statek odcumował od kei i wyszedł
z Abidżanu w drogę do Buchanan w Liberii. Tam planowane było doładowanie statku logami.
Po obiedzie, o godz. 13:00, załoga pokładowa przystąpiła do płukania statku i rozpoczęła
przygotowania do przyjęcia ładunku pokładowego (przygotowywano kliny drewniane i liny
stalowe do mocowania logów). W trakcie płukania pokryw ładowni około godz. 15:00
marynarz, który je płukał, zauważył unoszący się dym na łączeniu pokryw nr 3 i 4 ładowni
statku w odległości około 1,5 m od lewej burty. Wezwał bosmana i razem stwierdzili, że to
10
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z jednego z woreczków z fumigantem wydziela się intensywny dym (tak jakby się zapalił)
i wyraźnie było czuć mocny ostry zapach. Woreczek został spłukany za burtę, a o zdarzeniu
poinformowano oficera wachtowego na mostku.
Po zakończonej pracy, po kolacji, załoga wolna od wacht rozeszła się do kabin na
odpoczynek. Przed północą motorzysta wachtowy poradził 3 mechanikowi, aby zbyt długo
nie przebywał w pomieszczeniu przyległym do centrali klimatyzacyjnej, zaadoptowanym dla
potrzeb biurowych, ponieważ panuje tam intensywny zapach chrzanu.
W dniu 25 września od północy członkowie załogi zaczęli odczuwać dolegliwości
polegające na bólach brzucha, wymiotach, biegunce, odczuciu zimna i ogólnego osłabienia.
Od wczesnych godzin porannych stan zdrowia poszczególnych członków załogi zaczął ulegać
pogorszeniu. Chorobowe objawy zaczęły się nasilać u wszystkich, z wyjątkiem jednego
starszego marynarza. Oficer wachtowy, do którego kolejni członkowie załogi zgłaszali swoje
dolegliwości, zasugerował starszemu oficerem, który był na mostku, pomimo tego że czuł się
źle, aby poinformował kapitana statku o sytuacji. Przed godz. 05:00 starszy oficer zadzwonił
do kapitana. Kapitan, również z podobnymi objawami jak reszta załogi, przybył na mostek.
Po naradzie z pozostałymi oficerami (na mostku byli wszyscy oficerowie pokładowi
i wszyscy uskarżali się na podobne dolegliwości) postanowiono sprawdzić stan pozostałych
członków załogi dokonując przeglądu poszczególnych kabin na statku. Przeglądu dokonał
II oficer w asyście marynarza wachtowego. Stwierdzono, że wszyscy członkowie załogi,
oprócz starszego marynarza, który dokonywał obchodu, czują się źle. O wynikach przeglądu
II oficer zameldował na mostku kapitanowi, po czym stracił przytomność.
Po analizie sytuacji i dokonaniu kolejnego przeglądu stanu zdrowia załogi kapitan
zdecydował o zasięgnięciu porady medycznej drogą radiową. Próbował połączyć się ze służbą
TMAS3 w Gdyni, ale nieskutecznie. Po skontaktowaniu się z DP armatora około godz. 08:30
i poinformowaniu o dolegliwościach, jakie miało 16 spośród 17 członków załogi, kapitan
otrzymał dodatkowy numer telefonu do lekarza dyżurującego w TMAS i połączył się
z lekarzem.
Kapitan zgłosił lekarzowi objawy: nudności, wymioty, bóle brzucha i dreszcze przy braku
podwyższonej temperatury ciała. Lekarz zapytał o to, jak daleko statek ma do najbliższego

3

Zadania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej (TMAS), która wykonuje zadania państwa związane
z udzielaniem porad medycznych drogą radiową na morzu, w Polsce wykonuje Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer telefonu do lekarza, który pełni całodobowy dyżur: +48 58
699 84 60 lub +48 58 699 85 78, nr faksu +48 58 699 84 62. Kontakt mailowy: tmas@ucmmit.gdynia.pl.
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portu, a następnie wyraził przypuszczenie, że może to być zatrucie pokarmowe lub choroba
wirusowa. Kapitan potwierdził, że może to być zatrucie pokarmowe, gdyż poprzedniego dnia
zakupiono świeże warzywa w Abidżanie i na kolację wszyscy jedli surówkę z tych warzyw.
Lekarz przekazał kapitanowi jakiego rodzaju płyny i leki można stosować w przypadku
ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, ale w związku z brakiem wiedzy jaki czynnik leży
u podłoża choroby i jaki może być jej dalszy przebieg zasugerował skierowanie statku do
najbliższego portu. Poprosił również o przysłanie ze statku do TMAS spisu leków na burcie
w celu zaordynowania konkretnych dostępnych leków członkom załogi.
Zgodnie z sugestią lekarza z TMAS oraz rekomendacją Zespołu Awaryjnego armatora,
o godz. 09:55 kapitan zmienił kurs statku do San Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, portu
oddalonego o około 4 godziny drogi. Armator zdecydował, że lekarz przybędzie na statek na
redzie portu, wynajętą przez agenta motorówką, a statek wejdzie do portu w przypadku, gdy
stan zdrowia któregoś z członków załogi się pogorszy lub gdy lekarz stwierdzi, że istnieje
konieczność wysłania załogi do szpitala.
Kapitan otrzymywał coraz więcej informacji o pogorszającym się samopoczuciu załogi.
II oficer na zmianę ze starszym marynarzem dokonywali regularnych obchodów kabin
załogowych, monitorując na bieżąco stan zdrowia załogi. Ponieważ jeden z członków załogi
skarżył się na trudności z oddychaniem – otrzymał do kabiny butlę z tlenem.
Kapitan wysłał do TMAS listę leków na burcie i otrzymał zalecenia co do rodzaju płynów
i leków, które powinny być rozdane załodze. II oficer wydał wskazane przez lekarza leki.
Po kilku godzinach żeglugi, z II oficerem i starszym marynarzem na mostku pełniącymi
wachtę od kilkunastu godzin, statek dopłynął do redy San Pedro. Po godz. 14:00 rzucono
kotwicę w odległości około 2,5 Mm od wejścia do portu. Ponieważ ta odległość była według
władz portowych zbyt duża na dowiezienie lekarza motorówką, zmieniono miejsce postoju i o
godz. 15:00 kotwicę ostatecznie rzucono około 1 Mm na południe od portowego falochronu.
W godz. od 16:50 do 18:30 francuskojęzyczny lekarz, zaaranżowany przez agenta statku,
który przybył motorówką na statek, przeprowadził badanie wszystkich członków załogi.
Badanie polegało na pomiarze temperatury ciała, oględzinach gardła, języka, dna oka (czy
występuje przekrwienie). Niektórym osobom lekarz badał jamę brzuszną.
W wyniku badania lekarz stwierdził zatrucie, ale nie ustalił jakiego rodzaju. Nie zalecił
hospitalizacji członków załogi. Zalecił natomiast, aby statek pozostał na kotwicy do
następnego dnia. Dla każdego członka załogi wypisał recepty do wykupienia w aptece na
12
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lądzie. Leki zakupił agent, a na statek przywiózł je jedyny marynarz, u którego nie wystąpiły
objawy zatrucia. Około godz. 19:45 lekarstwa (głównie na dolegliwości żołądkowe) zostały
rozdane do zażycia poszczególnym członkom załogi wieczorem i następnego dnia rano.
Podczas roznoszenia lekarstw po kabinach starszy marynarz zauważył, że trzecia oficer
ma trudności z widzeniem i powiadomił o tym kapitana. Trzecia oficer zadzwoniła około
godz. 20:00 na mostek z prośbą do pełniącego wachtę kotwiczną II oficera, aby ten zastąpił ją
na wachcie, gdyż ona źle się czuje. II oficer zgodził się, pomimo tego, że już od 20 godzin
przebywał na mostku. Około godz. 21:00 wachtę przejął kapitan i wysłał II oficera na
2 godziny na odpoczynek.
W nocy z 25 na 26 września 2015 r., pomimo przyjętych lekarstw, nie nastąpiła poprawa
stanu zdrowia żadnego z członków załogi. Po godzinie trzeciej rano starszy oficer
telefonicznie poinformował II oficera, że ma zawroty głowy i źle się czuje, i poprosił aby
II oficer pozostał nieco dłużej na mostku na wachcie po godz. 04:00, ze względu na to, że
jeszcze chciałby chwilę odpocząć. Około godz. 04:15 trzecia oficer zadzwoniła na mostek.
Poinformowała, że źle się czuje i ma zaburzenia wzroku oraz stwierdziła, że nie może się
skontaktować telefonicznie ze starszym oficerem w jego kabinie.
Wysłany przez II oficera do kabiny starszego oficera marynarz stwierdził, że starszy
oficer nie daje oznak życia. Powrócił na mostek i razem z II oficerem zeszli ponownie do
kabiny starszego oficera. Spostrzegli, że u starszego oficera opuszki palców i paznokcie były
sine, oczy mętne, a w dotyku był zimny. Puls był niewyczuwalny.
O godz. 04:20 II oficer poinformował kapitana, że starszy oficer prawdopodobnie nie
żyje. Jeszcze przed przyjściem kapitana do kabiny starszego oficera, II oficer z marynarzem
wszczęli akcję reanimacyjną.
Po przybyciu kapitan sprawdził puls starszego oficera, ale tętno było niewyczuwalne.
Pomimo tego polecił kontynuowanie reanimacji i podawanie tlenu. Po pewnym czasie do
pomocy przyłączyli się też inni członkowie załogi.
Kapitan udał się na mostek i przez radiotelefon UKF poinformował oficera dyżurnego
kapitanatu portu o sytuacji na statku i poprosił o natychmiastową pomoc medyczną. Oficer
przyjął zgłoszenie i poinformował, że powiadomi agenta statku i będzie organizował pomoc.
Po upływie około półtorej godziny, w trakcie reanimowania starszego oficera na mostek
zadzwoniła trzecia oficer. Telefon odebrał kapitan, który przyszedł na mostek, aby ponaglić
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port w sprawie wzywanej pomocy4. Trzecia oficer poinformowała, że ma problemy
z oddychaniem. Kapitan zszedł do jej kabiny i po chwili wezwał drugiego oficera, aby
przyniósł butlę z tlenem i zaczął podawać jej tlen. Po pewnym czasie stan trzeciej oficer
zaczął się pogarszać, zaczęła tracić przytomność. Rozpoczęto akcję reanimacyjną.
Akcja resuscytacji z użyciem aparatu AMBU w kabinie starszego oficera trwała ponad
2 godziny, aż do wyczerpania dwóch butli z tlenem. Ratujący odstąpili od dalszej reanimacji
około godz. 07:00. W tym samym czasie rozpoczęto przygotowanie statku do zejścia
z kotwicy w celu wejścia do portu5.
O godz. 07:50, gdy prowadzono akcję reanimacji trzeciej oficer, na burtę przybył agent
z lekarzem (tym samym, który był na statku wieczorem poprzedniego dnia). Lekarz zapytał
o aparat do pobudzenia akcji serca, ale na statku nie było defibrylatora. W trakcie badania
lekarz wykrył puls i polecił kontynuowanie resuscytacji.
Resuscytacja trwała przez kolejnych kilkadziesiąt minut, do momentu wystąpienia
u reanimowanej zewnętrznego krwotoku. O godz. 08:30 lekarz stwierdził zgon trzeciej oficer.
Kilka minut wcześniej podniesiono kotwicę. O godz. 08:40 na statek wszedł pilot i
rozpoczęto wchodzenie do portu. W trakcie manewrów zasłabł jeden ze starszych marynarzy.
Statek zacumował przy nabrzeżu w San Pedro o godz. 10:00 w dniu 26 września 2015 r.
Po zacumowaniu, na statek oprócz agenta, przedstawicieli władz portowych i władz
sanitarnych, weszli również lekarze. Załodze wydano polecenie przygotowania się do wizyty
w miejscowym szpitalu. W trakcie oczekiwania w mesie na ambulans dwóch członków załogi
(elektryk i III mechanik) zaczęło tracić przytomność. Starszy mechanik w rozmowie z II
oficerem dowiedział się, że przed wyjściem statku z portu załadunkowego (Abidżan) była
przeprowadzona fumigacja ładunku. Polecił II mechanikowi wyłączyć wentylację na statku,
a załodze pootwierać bulaje w kabinach.
Kapitan poinformował przedstawicieli władz sanitarnych i lekarzy, że nie jest
wykluczone, że przyczyną zatrucia załogi może być środek używany do fumigacji ładunku.
Przedstawił im certyfikat fumigacji ładunku (kopia certyfikatu pokazana w załączniku nr 1).
O fakcie tym poinformował także armatora w rozmowie telefonicznej.

4

Komisja zauważa, że w przypadkach nagłych, gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia ludzi
na statku kapitan może wezwać pomoc medyczną zawiadamiając bezpośrednio najbliższe RCC (Rescue
Coordination Centre) stosując procedurę MEDEVAC (medical evacuation) z poradnika IAMSAR Manual.
5
Kapitan zdecydował na wejście statkiem do portu bez względu na decyzję w tej sprawie (zgodę na wejście lub
odmowę wejścia) władz portowych.
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O godz. 11:00 statek uzyskał Free Pratique6 i pierwszych trzech członków załogi
ambulansem medycznym zostało odwiezionych na badania do szpitala. Po około pół godziny
pojechało kolejnych 7 członków załogi, a później następni.
W klinice w San Pedro 15 członkom załogi statku „Nefryt” przeprowadzono badanie krwi.
14 z nich dodatkowo podano kroplówkę. Badania trwały, z przerwami, do godz. 06:00
następnego dnia. Przeprowadzone badania nie pozwoliły na zdiagnozowanie przyczyn
zatrucia. Lekarze z kliniki zalecili wykonanie dodatkowych badań w lepiej wyposażonej
placówce zdrowia w Abidżanie.
Armator zdecydował o natychmiastowym przetransportowaniu członków załogi statku
samolotem do Abidżanu i umieszczeniu ich w międzynarodowej poliklinice. Załoga
odmówiła lotu samolotem bezpośrednio po wizycie w szpitalu w San Pedro i członkowie
załogi powrócili na statek, aby zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste. Jeden członek
załogi, ze względu na utratę przytomności, został przetransportowany w asyście lekarza
awionetką do Abidżanu jeszcze wieczorem w dniu 26 września. Kolejnych 11 zatrutych osób
przetransportowano samolotem w dniu 27 września o godzinie siódmej rano.
Ostatnich 3 członków załogi, którzy najlepiej się czuli i pozostali na statku do czasu jego
obsadzenia przez nową załogę7, poleciało samolotem do Abidżanu w dniu 28 września 2015 r.
W poliklinice w Abidżanie wszystkich członków załogi poddano powtórnym badaniom,
o rozszerzonym zakresie w stosunku do badań w klinice w San Pedro. Dwóch członków
załogi trafiło na oddział intensywnej terapii. Wszystkich poddano leczeniu zatrucia gazem
organofosforowym.
Pierwszych 9 osób uznano za zdatne do podróży samolotem bez opieki lekarskiej
i zwolniono ze szpitala w dniu 5 października 2015 r. Kolejne 4 osoby poleciały do domu
następnego dnia. Najdłużej w klinice przebywał elektryk i trzeci mechanik. Zwolniono ich
z polikliniki dopiero w dniu 21 października 2015 r. Powrócili do Polski następnego dnia.
Po powrocie do kraju wszyscy członkowie załogi otrzymali, po kolejnych badaniach
wykonanych przez lekarzy specjalistów, zaświadczenia o niezdolności do pracy na okres od
111 dni do 215 dni.

6

Free pratique – prawo wolności ruchów (zezwolenie na kontaktowanie się statku z lądem, wydawane przez
władze sanitarne w porcie). Władze portowe, podejrzewając gorączkę krwotoczną na burcie, nakazały
ogrodzenie statku barierkami i zablokowały ruch osobowy na statek.
7
Pięciu nowych członków załogi przyleciało z Polski na statek „Nefryt” w dniu 28 września 2015 r.
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4. Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku morskiego
z uwzględnieniem wyników badań lub ekspertyz
W trakcie badania wypadku Komisja ustaliła, że do fumigacji ładunku na statku „Nefryt”
użyto preparatu o handlowej nazwie phoslumium8, zawierającego czynny związek chemiczny
fosforek glinu w proporcji 560 g/kg (tzn. 560 g czynnego związku w kilogramie preparatu),
który w reakcji z wodą (lub kwasem) powoduje wydzielanie fosforowodoru9.
Fosforowodór (wzór chemiczny – PH3) jest toksycznym gazem stosowanym na całym
świecie jako środek przeciwko owadom, roztoczom i gryzoniom we wszystkich rodzajach
przechowywanych produktów spożywczych. Gaz jest generowany z tabletek, drażetek,
torebek, pasków, płytek lub koców, które zawierają fosforek glinu.
Wydzielanie fosforowodoru z fosforku glinu następuje w wyniku reakcji chemicznej,
która zachodzi powoli i zaczyna się zwykle w ciągu 1 godziny po wystawieniu produktu na
działanie powietrza. Dlatego stosowanie tabletek lub innych form użytkowych zawierających
fosforek glinu może być prowadzone bez ochrony dróg oddechowych. Należy jednak
monitorować stężenie fosforowodoru, aby stwierdzić, czy ochrona dróg oddechowych jest
potrzebna.
Proces emisji gazu przy użyciu fosforku glinu jest długotrwały. Okres wystawienia
fumigowanego ładunku na działanie gazu (czas ekspozycji) w temperaturze 20° C i 45 – 55%
wilgotności względnej powietrza wynosi 72 godziny. Wydzielanie gazu jest powolne i może
trwać od 12 do 48 godzin, zanim wymagane stężenie fosforowodoru zostanie osiągnięte.
PH3 w czystej postaci jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, łatwopalnym i cięższym od
powietrza. Fosfan techniczny, stosowany jako fumigant oraz produkt pośredni w syntezach
chemicznych ma zapach czosnku lub zepsutej ryby.
Fosforowodór może samorzutnie zapalić się w powietrzu powyżej granicy palności
wynoszącej 1,8% (17900 ppm). Zapłon może też wystąpić, jeśli dojdzie do kontaktu fosforku
z wodą lub kwasami. Typowe stężenia używanego do fumigacji gazu są znacznie niższe niż
8

Komisja ustaliła, że na Wybrzeżu Kości Słoniowej phoslumium jest preparatem dopuszczonym do użycia jako
środek do fumigacji. (Liste de pesticides homologues et autorises en Cote d’Ivoire au 16 Decembre 2014.
Ministere de l’Agriculture - Republique de Cote d’Ivoire – Direction de la protecion des vegetaux, du controle et
da la qualite. Lista pestycydów homologowanych i dopuszczonych do użycia na Wybrzeżu Kości Słoniowej
z dnia 16 grudnia 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Dyrekcja Ochrony
Roślin i Kontroli Jakości.)
9
Inne używane zamiast fosforowodoru nazwy to: fosfan, wodorek fosforu, trójwodorek fosforu i fosfina.
Fosforowodór może być otrzymany w wyniku hydrolizy fosforków (najczęściej jest to fosforek glinu – AlP)
AlP+3H2O→PH3 ↑+Al(OH)3, a także w działaniu kwasami na fosforki metali.
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17900 ppm, więc fosforowodór stosowany do fumigacji nie powinien wzniecić pożaru ani
spowodować eksplozji10. Aby zapobiec tym zagrożeniom, drażetki lub tabletki preparatu
należy zawsze rozmieszczać równomiernie na powierzchni fumigowanego ładunku.

Zdjęcie nr 4. Woreczki z phoslumium rozłożone na powierzchni ładunku i zebrane do
pojemnika po wypadku, w porcie San Pedro
Komisja ustaliła, że na statku „Nefryt” ilość użytego do fumigacji preparatu została
skalkulowana odpowiednio do objętości fumigowanego ładunku w proporcji 3 g/m3.
Przewidywany czas działania aktywnego czynnika wyliczono na 72 godziny.
Działanie aktywnego czynnika polega na wnikaniu cięższego od powietrza gazu PH3
w głąb ładunku. Po fumigacji ładownie są wietrzone, a fosforowodór uwalnia się do atmosfery,
gdzie ulega rozproszeniu i jest szybko usuwany z troposfery, gdyż przemienia się w kwas
fosforowodorowy, który wytrąca się z atmosfery i opada na ziemię, gdzie jest adsorbowany.
PH3 ze względu na swoje trujące właściwości jest niebezpieczny dla ludzi, gdyż nawet
mała ilość gazu może spowodować ból głowy, nudności, wymioty, biegunkę, senność, kaszel
i ucisk w klatce piersiowej. W przypadku przedłużającego się kontaktu z PH3 o większym
stężeniu mogą pojawić się następujące objawy: konwulsje, utrata przytomności, arytmia serca
oraz uszkodzenia wątroby lub nerek. Generalnie im dłuższa ekspozycja na działanie
fosforowodoru tym chorobowe objawy jego działania są poważniejsze.
10

Temperatura samozapłonu czystego chemicznie fosforowodoru wynosi 38°C. Jednak zanieczyszczenia,
w szczególności dwufosforki, często wywołują samozapłon PH 3 w temperaturze pokojowej i sprzyjają
powstawaniu mieszanin wybuchowych o stężeniu większym niż 1,8% objętości. Eksperci zaobserwowali, że
skłonności PH3 do samozapłonu są nieprzewidywalne. Komisja zwraca uwagę na opracowania dotyczące tego
tematu w dwóch raportach z wypadków morskich sporządzonych przez Transport Malta Marine Safety
Investigation Unit (maltańską Komisję badania wypadków morskich): Safety Investigation Report No. 21/2013
(Explosions in four cargo holds at Rio Grande Outer Anchorage, 22 December 2012) dotyczącego wypadku na
statku Theofylaktos oraz Simplified Safety Investigation Report No. 03/2016 (Explosion in cargo hold no. 5
following departure from Rio Grande, Brazil, 19 March 2015) dotyczącego wypadku na statku Agria.
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Skutki przebywania ludzi w atmosferze zawierającej fosfan w zależności od jego stężenia:
 0,3 ppm – możliwość przebywania przez 8 godzin dziennie,
 1,0 ppm – przebywanie poniżej 15 minut – bez jakichkolwiek skutków,
 5,0 ppm – przebywanie do 1 godziny – bez skutków zagrażających życiu,
 100 – 190 ppm – przebywanie przez 30–60 minut wywołuje poważne skutki dla zdrowia,
 290 – 430 ppm – przebywanie przez 30–60 minut wywołuje zagrożenie dla życia,
 400 – 600 ppm – przebywanie przez 30–60 minut powoduje śmierć.
Nie istnieje antidotum na PH3. Podstawową formą leczenia skutków inhalacji gazu jest
odcięcie pacjenta od źródła zatrucia i dotlenianie. W przypadkach ostrego zatrucia PH3,
podobnie jak w przypadku zatrucia innymi związkami chemicznymi, jedyną strategią
i pierwszym celem postępowania jest leczenie objawowe podtrzymujące podstawowe funkcje
życiowe. Drugim celem jest utrzymanie stężenia trucizny w kluczowych tkankach na
możliwie niskim poziomie i nasilenie wydalania, a trzecim zwalczanie skutków
toksykologicznych w miejscach docelowych (głównie w płucach, nerkach i wątrobie).

4.1.

Wymagania międzynarodowe dotyczące użycia pestycydów do fumigacji
ładunku na statkach i regulacje wewnętrzne armatora statku w tym zakresie

Konwencja SOLAS w rozdziale VI „Przewóz ładunków i paliw olejowych” w prawidle
4 „Użycie pestycydów na statkach” nakazuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności
w przypadku użycia pestycydów na statkach w celach fumigacji ładunku i odsyła do trzech
dokumentów wydanych przez Komitet Bezpieczeństwa Morskiego IMO (MSC), okólników:
MSC.1/Circ.135811 z 2010 r., MSC.1/Circ.126412 z 2008 r. oraz MSC.1/Circ.136113 z 2010 r.
Kluczowym dla fumigacji ładunku na statkach drobnicowych jest drugi z dokumentów –
okólnik MSC.1/Circ.1264. O jego randze świadczy fakt, że treść tego okólnika została
wprowadzona do dwóch kodeksów IMO: Kodeksu IMDG14 oraz Kodeksu IMSBC15.
11

MSC.1/Circ.1358 Revised Recommendations on the safe use of pesticides in ships. 27 May 2008.
MSC.1/Circ.1264 Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of
cargo holds. 30 June 2010.
13
MSC.1/Circ.1361 Revised Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation
of cargo transport units. 27 May 2010.
14
Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. International Maritime Dangerous Goods Code.
Przyjęty rezolucją MSC.122(75), obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Tekst okólnika MSC.1/Circ.1264 zawiera
Suplement do Kodeksu IMDG.
15
Międzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych. International
Maritime Solid Bulk Cargoes Code. Przyjęty rezolucją MSC.268(85), obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Tekst
okólnika MSC.1/Circ.1264 zawarty jest w Suplemencie do kodeksu IMSBC.
12
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Proces fumigacji ładunku, jaki przeprowadzany jest na statkach, to zazwyczaj tzw. in
transit fumigation, czyli fumigacja ładunku w ładowniach statku z użyciem gazu w trakcie
rejsu. Polega ona na zaaplikowaniu środka fumigującego do ładowni w porcie, po zakończeniu
załadunku i rozciągnięciu dalszego procesu fumigacji na czas podróży morskiej. Proces taki
przebiega zwykle przez okres od 2 do 3 dni, ale zdarzają się fumiganty, które potrzebują na
pełne uaktywnienie tydzień lub więcej czasu, w zależności od temperatury powietrza
i wilgotności.
In transit fumigation skraca postój statku w porcie. Statek nie musi czekać przy kei na
skutki fumigacji. Załoga statku podczas fumigacji ładunku musi zachować ostrożność, aby
zapobiec narażeniu na śmiertelne działanie toksycznego gazu.
Okólnik MSC.1/Circ.1264 zawiera wytyczne dla kapitanów dotyczące użycia pestycydów
(fumigantów) na statkach w sposób bezpieczny dla ludzi. Określa sposoby zapobiegania
rozprzestrzenianiu się szkodników w ładowniach i innych częściach statku, metody
chemicznego usuwania insektów, opisuje działanie fumigantów oraz podaje informacje
o dwóch głównych środkach używanych do fumigacji: Methyl bromide i Phosphine.
W okólniku podane są warunki, jakie powinny być spełnione zarówno przez statek i jego
załogę, jak i osoby dokonujące fumigacji, dla bezpiecznego stosowania pestycydów,
a w szczególności środki ostrożności dla przeprowadzenia bezpiecznej fumigacji ładunku
z czynnym działaniem fumigantu w czasie rejsu.
Wśród tych najważniejszych okólnik wymienia obowiązek osoby odpowiedzialnej za
przeprowadzenie fumigacji (fumigator-in-charge) dostarczenia kapitanowi statku pisemnych
instrukcji dotyczących rodzaju użytego środka, niebezpieczeństw jakie stanowi on dla ludzi
i środków zapobiegawczych, które powinny być podjęte w związku z toksycznym
charakterem użytego fumigantu.
Decyzja o przeprowadzeniu fumigacji in transit należy wyłącznie do kapitana statku.
Żaden inny podmiot, ani armator, ani czarterujący, nie może zdecydować za kapitana czy
w danym przypadku ładunek ma być fumigowany. Przed podjęciem decyzji o fumigacji pusta
ładownia statku powinna być sprawdzona pod względem gazoszczelności, w razie potrzeby
odpowiednio uszczelniona, a osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie fumigacji powinna
dostarczyć kapitanowi pisemne oświadczenie, że ładownia nadaje się do fumigacji.
Okólnik MSC.1/Circ.1264 zaleca także podjęcie specjalnych środków ostrożności
w przypadku decyzji o rozpoczęciu fumigowania ładunku w porcie i kontynuowaniu jej
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w morzu po wyjściu. Wśród nich wymagane jest wyznaczenie co najmniej 2 członków załogi
(w tym jednego oficera), odpowiednio przeszkolonych, jako przedstawicieli kapitana,
odpowiedzialnych za zapewnienie po zakończeniu fumigacji bezpiecznych warunków
w pomieszczeniach mieszkalnych, siłowni i innych pomieszczeniach roboczych oraz
przeprowadzenie przez nie instruktażu dla pozostałych członków załogi.
Wyznaczeni członkowie załogi powinny otrzymać i zaznajomić się z informacjami
o fumigancie zawartymi w jego karcie charakterystyki (SDS), oraz instrukcjami użycia
danego środka, umieszczonymi np. na etykietach lub opakowaniach, dotyczącymi zaleceń
producenta co do metod wykrycia środka w powietrzu, jego działania i niebezpiecznych
właściwości, objawami zatrucia, pierwszą pomocą i sposobami leczenia oraz postępowaniem
w sytuacji zagrożenia.
Statek, na którym prowadzona ma być fumigacja powinien być wyposażony w urządzenia
do wykrywania gazu, instrukcje dotyczące usunięcia pozostałości po środku fumigującym, co
najmniej 4 komplety odpowiedniego sprzętu do ochrony dróg oddechowych, a także
w ostatnie wydanie poradnika MFAG16, oraz odpowiednie leki i sprzęt medyczny.
Po zastosowaniu fumigantu w ładowni fumigator-in-charge wspólnie z wyznaczonymi
członkami załogi mają obowiązek sprawdzić czy nie ma przecieków gazu i poinformować
o tym kapitana statku. Tylko wtedy statek może wyjść z portu.
Okólnik zawiera też wzór „znaku ostrzegawczego o fumigacji”, który powinien być
umieszczony po zastosowaniu fumigantu przy wszystkich wejściach do pomieszczeń
fumigowanych (zdjęcie nr 9) oraz wzór listy kontrolnej do zastosowania podczas fumigacji.
Lista składa się z części A, w której wyszczególnione są warunki jakie należy spełnić przed
przeprowadzeniem fumigacji i części B, która obejmuje procedury po zaaplikowaniu środka
fumigującego, zamknięciu i uszczelnieniu ładowni. Wzór listy kontrolnej pokazano na zdjęciu
w załączniku nr 2.

16

Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods. Poradnik pierwszej pomocy
medycznej w przypadku wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych.
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Rysunek 2. Wzór znaku ostrzegawczego rekomendowany przez IMO
Jednym z ważniejszych zaleceń zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1264 jest zalecenie
przeprowadzania w trakcie podróży pomiarów koncentracji gazu, w miejscach takich jak:
pomieszczenia mieszkalne, siłownia, mostek nawigacyjny i pomieszczenia, w których często
przebywają członkowie załogi. Pomiary powinny odbywać się nie rzadziej niż co 8 godzin,
a ich wyniki powinny być wpisywane do dziennika okrętowego (pokładowego).
Wśród innych źródeł określających zasady bezpiecznej fumigacji ładunków na statkach
należy wskazać na publikację Międzynarodowej Morskiej Organizacji Fumigacji o nazwie
„Kodeks bezpiecznej i skutecznej fumigacji morskiej”17. W publikacji tej, nie będącej
wiążącym dokumentem prawnym, a wewnętrznym dokumentem organizacji, podane są
zasady i standardy będące wytycznymi dla postępowania w przypadku fumigacji na statku,
zgodne z rekomendacjami IMO.
Armator statku „Nefryt” uregulował sprawy związane z fumigacją na swoich statkach
w dwóch wewnętrznych dokumentach wchodzących w skład armatorskiego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), który odnosi się do bezpieczeństwa i ochrony

17

Code of Practice on Safety and Efficacy for Marine Fumigation. The International Maritime Fumigation
Organisation. IMFO 2010.
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Informatorze BHP dla statków eksploatowanych przez Euroafrica Linie Żeglugowe
w Szczecinie20. W obu tych dokumentach zagadnieniu użycia pestycydów na statku
i fumigacji ładunku zostały poświęcone osobne punkty.
Kodeks cypryjski w rozdziale 26 traktującym o substancjach niebezpiecznych omawia
w punkcie 26.7 bezpieczne stosowanie pestycydów. Przede wszystkim nakazuje przestrzegać
procedur bezpieczeństwa zgodnie z publikacją IMO „Zalecenia co do bezpiecznego
stosowania pestycydów”21, nie zezwala załodze statku na posługiwanie się fumigantami,
uzależnia przeprowadzenie fumigacji od zgody kapitana, dopuszcza przeprowadzenie
fumigacji statku w morzu przez załogę pod warunkiem zapewnienia bezpiecznych warunków
pracy osobom odpowiednio do tego celu przeszkolonym (co najmniej dwóch członków
załogi, w tym jeden oficer) oraz odpowiedniego oznakowania miejsc podlegających fumigacji.
Komisja zauważa, że postanowienia Kodeksu w pkt 26.7 w niewielkim stopniu odnoszą
się do spraw związanych z fumigacją ładunku na statku. Odnoszą się one głównie do
zwalczania insektów i gryzoni na statkach, zapobiegania ich wylęganiu, kontroli
i fumigowania pomieszczeń mieszkalnych załogi oraz pomieszczeń ładunkowych. W związku
z nieuaktualnianą od 2005 r. treścią Kodeksu jego postanowienia nie odsyłają do
najważniejszego w tym zakresie dokumentu – okólnika MSC.1/Circ.1264 z 2008 r.
dotyczącego bezpiecznego użycia pestycydów przy fumigowaniu ładunku na statkach.
Szerzej na temat fumigowania ładunku traktuje Informator BHP armatora. Armator w
punkcie 17 Informatora odsyła do warunków fumigacji ładunku określonych w Suplemencie
do kodeksu IMDG oraz podaje zasady, jakie obowiązują w tym zakresie na statkach pod
polską banderą. Wśród tych zasad wymienia: gazoszczelność ładowni, sprawność urządzeń
18

Tak stanowi rozdział 05 Księgi Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem, wydanie 02, 2013-06-01.
Księga ZJiB jest jednym z dokumentów składających się na system zarządzania jakością i bezpieczeństwem
armatora. Oprócz niej w skład systemu wchodzą, zgodnie z „Procedurą systemową P-01 Nadzór nad
dokumentami”, między innymi: „procedury statkowe, dokumenty statkowe, konwencje, kodeksy, przepisy oraz
wytyczne obowiązujące w transporcie morskim, mapy i wydawnictwa nawigacyjne, Zarządzenia, Pisma Okólne,
Komunikaty Zespołu Bezpieczeństwa Żeglugi, dokumentacja BHP i ppoż., strona <www>”.
19
Cyprus Code of Safe Working Practices for Seafarers (Ministry of Communications and Works. Department
of Merchant Shipping. Lemesos. Circular No. 20/2005. 10 August 2005). Tłumaczenie z j. angielskiego –
Szczecin, październik 2006. Kodeks obowiązuje i funkcjonuje jako część systemu SMS armatora.
20
Informator BHP dla statków eksploatowanych przez Euroafrica Linie Żeglugowe w Szczecinie. Edycja: 0108-2008.
21
Komisja zauważa, że odesłanie zastosowane w tym dokumencie jest nieaktualne. Informacje zawarte w
publikacji, o której stanowi pkt 26.71 Kodeksu (chodzi o publikację IMO 267E z 1996 r.), oparte są na okólniku
MSC/Circ.612 z 1993 r., z późniejszymi zmianami, a ten okólnik został uchylony w 2010 r. okólnikiem
MSC.1/Circ.1358 Revised Recommendations on the safe use of pesticides in ships. Okólnik z 2010 r. jest obecnie
obowiązującym dokumentem na statkach. Do niego odsyła konwencja SOLAS w prawidle 4 rozdziału VI.
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wentylacyjnych statku, przeszkolenie załogi w zakresie stosowania i przestrzegania środków
bezpieczeństwa w czasie załadunku, transportu i wyładunku fumigowanego ładunku,
poinstruowanie członków załogi o toksycznym – trującym działaniu czynnika fumigującego,
jego własnościach fizyko-chemicznych ułatwiających jego wykrycie, początkowych
objawach zatrucia i zasadach udzielania pierwszej pomocy. Na statkach pod obcą banderą,
osobą, która sprawuje obowiązki specjalisty do spraw fumigacji oraz ma obowiązek dbania
o bezpieczeństwo załogi przebywającej na statku podczas fumigacji, jest starszy oficer.
Regulacje zawarte w Informatorze BHP zawierają także „zalecenia, które winny być
przestrzegane w czasie przewozu ładunku fumigowanego z ekspozycją gazu”. Wśród nich
takie jak: przeprowadzenie fumigacji tylko przez upoważnioną ekipę fumigacyjną
z uwzględnieniem wytycznych starszego oficera za wiedzą i zgodą kapitana statku;
zamknięcie i uszczelnienie włazów, przewodów wentylacyjnych i wywietrzników;
opieczętowanie lub zaplombowanie oraz oznaczenie trupią główką z piszczelami i napisem
w języku angielskim i polskim ostrzegającym o grożącym niebezpieczeństwie; sprawdzenie
przez odpowiedzialnego za fumigację kierownika ekipy fumigującej czy czynnik fumigujący,
np. fosforowodór nie przedostaje się do jakichkolwiek pomieszczeń poza gazowanymi
ładowniami.
Informator wymaga, aby w czasie podróży statku odpowiedzialny za fumigację starszy
oficer posiadał dokument stwierdzający wykonanie fumigacji, z wyszczególnieniem
dawkowania użytego środka oraz wyniki pomiarów stężeń gazu wykonane przez kierownika
ekipy fumigującej po zakończeniu załadunku, stwierdzające, że nie wykryto przecieku gazu
z ładowni.
Informator BHP zaleca również, aby w trakcie podróży, z częstotliwością co najmniej raz
w ciągu 4 godzinnej wachty, dokonywane były pomiary stężeń gazu, celem stwierdzenia
ewentualnych przecieków gazu. Pomiary takie powinny być wykonywane zgodnie
z przygotowanym przez specjalistę do spraw fumigacji planem pomiarów zatwierdzonym
przez kapitana statku. W przypadku stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego
stężenia gazu kapitan statku powinien podjąć natychmiastowe działania zabezpieczające,
polegające między innymi na ewakuacji załogi z miejsc zagrożonych i zlikwidowanie
przecieku gazu, jeżeli takie miejsce zostało zlokalizowane i jest możliwe do uszczelnienia.
Oprócz wyżej wymienionych dwóch dokumentów wchodzących w skład SMS do spraw
fumigacji ładowni i ładunku odnosi się standardowa instrukcja na podróż dla statków linii
23
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Zachodniej Afryki, będąca załącznikiem do Komunikatu Zespołu Bezpieczeństwa Żeglugi
Nr 18/BI/2012. Instrukcja stanowi między innymi, że w przypadku, gdy umowa przewozu
wymaga fumigacji ładunku w ładowni statku, należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą
w Informatorze BHP oraz zaleceniami zawartymi w suplemencie do Kodeksu IMDG
(Recommendations of the Safe use of pesticides in ships) oraz zastrzega, że każda fumigacja
może być przeprowadzona tylko za wiedzą i zgodą kapitana, a w przypadku wątpliwości
zaleca konsultowanie się ze specjalistą ds. BHP lub działem eksploatacji armatora.

4.2.

Czynniki mechaniczne

Czynnikiem mechanicznym, który miał

wpływ na zaistnienie wypadku były

nieszczelności kanału wentylacyjnego klimatyzacji, przechodzącego wewnątrz szybu
wentylacji

ładowni

PB,

doprowadzającego

powietrze

do

pomieszczenia

centrali

klimatyzacyjnej i dalej do pomieszczeń mieszkalnych w nadbudówce statku (rysunek nr 3).

Rysunek 3. Usytuowanie szybu wentylacyjnego ładowni i kanału klimatyzacji pomieszczeń
załogowych na statku PB
System klimatyzacji pomieszczeń załogowych na statku „Nefryt” dla zwiększenia efektu
chłodzenia powietrza pracował w układzie recyrkulacji, pobierając powietrze z korytarza na
24
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dolnym pokładzie nadbudówki. Nieszczelności w górnej części kanału wentylacyjnego
klimatyzacji znajdującego się wewnątrz szybu wentylacyjnego ładowni powodowały
przedostawanie się trującego gazu z fumigowanej ładowni do pomieszczenia klimatyzacji
kanałem wentylacyjnym (rysunek nr 4).

Rysunek 4. Rozmieszczenie szybu i kanału wentylacyjnego na pokładzie dolnym
nadbudówki statku „Nefryt”
Centrala klimatyzacyjna statku zasysała trujący gaz fosforowodorowy z nieszczelnego
szybu wentylacyjnego oraz powietrze pochodzące z wnętrza nadbudówki, które po
schłodzeniu i osuszeniu przesyłała jako mieszaninę trującego gazu z powietrzem do
pomieszczeń mieszkalnych załogi. Powodowało to, że każdy cykl recyrkulacji chłodzonego
powietrza nadbudówki zwiększał stężenie trującego gazu nawiewanego do pomieszczeń
załogowych.
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Zdjęcie nr 5. Czerpnia powietrza klimatyzacji nadbudówki statku na pokładzie łodziowym
na prawej burcie
Czerpnia powietrza wentylacji nadbudówki na pokładzie łodziowym z prawej burty
(zdjęcie nr 5) najprawdopodobniej nie została zamknięta po wyjściu statku z portu, ale nawet
jej zamknięcie nie eliminowało zagrożenia zassania trującego gazu pochodzącego z ładowni,
wytworzonego w procesie fumigacji ładunku.
Kanał wentylacyjny klimatyzacji nadbudówki przebiegający wewnątrz rufowego szybu
wentylacji ładowni22, z prawej burty, był w znacznym stopniu skorodowany. W górnej części
kanału przy węzłówkach, wzdłuż spawanych połączeń blach kanału wentylacyjnego ładowni
i kanału klimatyzacji, w miejscu wcześniejszej naprawy na styku obu duktów były wyraźne
szczeliny. Jedna z takich szczelin pokazana jest na zdjęciu nr 6 wykonanym w porcie San
22

Komisja ustaliła, że istniejące wymagania klasyfikacyjne dotyczące budowy i konstrukcji statków nie
wykluczają takiej konstrukcji. Nie zabraniają tego – tzn. tego, aby kanał wentylacyjny przebiegał w drugim
kanale wentylacyjnym lub aby kanały stykały się ścianami – ani przepisy obecnego klasyfikatora (PRS), ani
poprzedniego klasyfikatora statku (Lloyd’s Register).
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Pedro w dniu 3 października 2015 r. W dolnej ścianie kanału klimatyzacji widoczne są ślady
wcześniej wykonywanej naprawy.

Zdjęcie nr 6. Nieszczelności w górnej części kanału wentylacyjnego klimatyzacji
na spawanych połączeniach blach w szybie wentylacyjnym ładowni statku PB
Komisja ustaliła, że podczas remontu międzyrejsowego, podczas postoju statku w Gdańsku
w listopadzie 2014 r., wykonano naprawę uszkodzonego poszycia forszotu (podczas prac
konserwacyjnych zostały wystukane dwie dziury prowadzące do kanału wentylacyjnego
ładowni) z prawej burty na wysokości około 2 m nad pokładem głównym przez wycięcie
i wspawanie w poszycie dwóch wstawek z blachy stalowej o wymiarach 300 x 300 x 8 mm
i 300 x 400 x 8 mm. Naprawa ściany forszotu, która jest jednocześnie przednią ścianą szybu
wentylacyjnego ładowni i kanału wentylacyjnego klimatyzacji, wykonywana była od
zewnątrz (od strony pokładu). Po jej wykonaniu nie przeprowadzono szczegółowej inspekcji
stanu obu kanałów wentylacyjnych od wewnątrz i nie wykryto nieszczelności (ubytku w
spawach) pomiędzy szybem wentylacyjnym ładowni, a kanałem wentylacyjnym klimatyzacji.
Dopiero dokładne oględziny i naprawa wykonana po wypadku zatrucia załogi gazem
z ładowni, w październiku 2015 r., pokazały rzeczywisty stan techniczny obu kanałów
wentylacyjnych, rozległą korozję na blachach kanałów i nieszczelności w miejscach połączeń
27
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spawanych. Stan części kanałów przed naprawą i po jej przeprowadzeniu pokazują zdjęcia
nr 7 (wykonane w dniu 21 października 2015 r.) i nr 8 (wykonane 28 października 2015 r.).

Zdjęcie nr 7. Kanał wentylacyjny klimatyzacji przed remontem

Zdjęcie nr 8. Kanał wentylacyjny klimatyzacji po remoncie
Stan techniczny kanału wentylacyjnego klimatyzacji nie został sprawdzony ani podczas
inspekcji państwa bandery, dokonanej w dniu 18 sierpnia 2015 r. w porcie Aarhus w Danii,
ani podczas inspekcji statku przeprowadzanych przez jego klasyfikatora (PRS).
Nieszczelności kanału wentylacyjnego nie zostały zauważone przez załogę statku, która
miała obowiązek dokonywania comiesięcznych przeglądów kanałów wentylacyjnych,
zgodnie z armatorskim komputerowym bazodanowym systemem planowania i raportowania
28
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prac okresowych MRS, gdyż załoga miała obowiązek przeprowadzenia jedynie zewnętrznych
oględzin kanałów wentylacyjnych na statku23.
Przeglądu kanałów wentylacyjnych pod względem gazoszczelności nie dokonali także
specjaliści armatora, pomimo tego, że tego rodzaju oględzin wymagają jego wewnętrzne
przepisy, zebrane w armatorskim Informatorze BHP, w punkcie 17 dotyczącym fumigacji
towarów w ładowniach statków. Zgodnie z tymi przepisami: „Statek do przewozu ładunku
z ekspozycją gazu w czasie rejsu winien być poddany przez specjalistów armatora
oględzinom co do konstrukcji ładowni, przy zwróceniu uwagi na jej gazoszczelność lub
możliwość wykonania odpowiednich uszczelnień. Dotyczy to w szczególności luków,
włazów, wyjść awaryjnych itp. otworów komunikacyjnych, jak i otworów dla rurociągów,
przewodów wentylacyjnych, elektrycznych itp.”24.
Zasady utrzymania stanu statku określone są w armatorskiej Księdze Zarządzania Jakością
i Bezpieczeństwem. Rozdział 16 Księgi ZJiB stanowi, że inspekcji na statku, których celem
jest ocena podejmowanych przez statek działań związanych z utrzymaniem statku, dokonują
pracownicy Pionu Technicznego w określonych odstępach czasu. Nadzór nad stanem
technicznym danego statku sprawuje Inspektor Techniczny (Superintendent). Przeprowadza
on inspekcje, z których sporządzany jest protokół.
Komisja zauważyła, że na liście kontrolnej 01/P-12 „Protokół inspekcji superintendenta”,
wydanej na podstawie Procedury systemowej P-12 „Zasady utrzymywania statku i jego
wyposażenia” nie ma punktu do oceny stanu kanałów wentylacji ładowni.
Komisja ustaliła, że przepisy klasyfikatora statku (PRS) nie przewidują oględzin
wewnętrznego stanu kanałów wentylacyjnych w trakcie eksploatacji statku ani podczas
przeglądów rocznych, ani pośrednich, ani też dla odnowienia klasy. Klasyfikator przewiduje
oględziny stanu kanałów wentylacyjnych od zewnątrz, przy okazji przeglądu stanu ładowni.
Komisja ustaliła także, że przepisy poprzedniego klasyfikatora statku również nie
przewidywały tego rodzaju inspekcji.

23

Z analizy rejestru prac okresowych wykonywanych przez załogę statku „Nefryt” dotyczących kanałów
wentylacyjnych wynika, że przeglądy wykonywane były zgodnie z wymaganiami, raz w miesiącu, i nie było
uwag co do ich stanu technicznego. Ostatni przegląd dokonany przez starszego oficera statku zarejestrowany
został w systemie MRS dniu 4 września 2015 r.
Komisja zwraca uwagę, że dokumenty armatora posługują się naprzemiennie dwoma akronimami MRS i PMS
na określenie tego samego systemu. Przykładowo w rozdziale 16 Księgi ZJiB widnieje skrót MRS natomiast w
procedurach P-12 i PS-10* używane są skróty PMS.
24
Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez armatora „specjalistami armatora”, o których mowa w pkt 17
Informatora BHP, którzy powinni dokonywać oględzin konstrukcji ładowni są na jego statkach starsi oficerowie.
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Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)

Starszy oficer i kapitan statku „Nefryt” nie zastosowali się do wymagań określonych
zarówno w przepisach wewnętrznych armatora jak i wymagań międzynarodowych
dotyczących fumigowania ładunku na statku.
Starszy oficer nie powiadomił kapitana o mającej się odbyć fumigacji i nie uzyskał na to
jego zgody. Nie poinformował kapitana, że nie otrzymał od fumigatorów informacji
o działaniu użytego środka i niebezpieczeństwie, jaki stanowi on dla ludzi. Nie sprawdził,
wspólnie z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie czynności rozłożenia środka
fumigującego czy nie ma przecieków gazu na statku i nie poinformował o tym kapitana. Nie
przygotował też planu pomiarów stężenia gazu w pomieszczeniach mieszkalnych
i w miejscach pracy załogi, który powinien zostać zatwierdzony przez kapitana.
Kapitan, po otrzymaniu informacji o przeprowadzonej już fumigacji, nie sprawdził czy na
statku znajdują się odpowiednie dokumenty, które powinni zostawić fumigatorzy, jakiego
rodzaju środek został użyty do fumigacji25 i jakie przedstawia sobą zagrożenie oraz czy cała
załoga została powiadomiona o przeprowadzonej fumigacji i czy została na tę okoliczność
przeszkolona. Nie zwrócił uwagi, że po wyjściu statku z portu nie były na statku prowadzone
pomiary stężenia gazu oraz brak było znaków ostrzegawczych o przeprowadzonej fumigacji
(takie oznakowania pojawiły się na statku w kilka dni po wypadku w czasie postoju statku
w San Pedro podczas prowadzonego wietrzenia ładowni z pozostałości gazu fosforowego –
zdjęcie nr 9).
II oficer statku „Nefryt” po otrzymaniu w trakcie wachty na mostku, w dniu wyjścia statku
z portu w Abidżanie, informacji telefonicznej od starszego marynarza o „pożarze” środka
użytego do fumigacji, nie przekazał tej informacji ani starszemu oficerowi, ani kapitanowi
i nie odnotował zdarzenia w dzienniku pokładowym. Nie zwrócił tym samym uwagi
kierownictwa statku na nietypowe właściwości i gwałtowną reakcję na wodę środka
fumigującego, który znalazł się przypadkowo pomiędzy pokrywami ładowni statku.
Błędy popełnione przez ekipę fumigującą statek Komisja zaliczyła do czynników
organizacyjnych, które przyczyniły się do wypadku i przedstawiła w pkt 4.4 raportu.

25

Kapitan nie zwrócił uwagi, że wśród dokumentów, które dostarczył agent przed wyjściem statku z portu nie
było certyfikatu fumigacji ładunku. Certyfikat ten (załącznik nr 1) został przesłany na statek pocztą
elektroniczną. W treści certyfikatu wskazany jest gaz PH3 jako fumigant.
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Zdjęcie nr 9. Wejście do ładowni statku „Nefryt” oznaczone w trakcie wietrzenia znakiem
ostrzegawczym o fumigacji z użyciem PH3
Komisja uznała, że czynnikiem mającym duży wpływ na przebieg akcji ratowniczej było
błędne zinterpretowanie przez kapitana statku występujących wśród członków załogi
objawów chorobowych jako wynik zatrucia pokarmowego, na podstawie braku objawów
zatrucia u marynarza, który w dniu 24 września 2015 r. nie spożył wieczorem posiłku
zawierającego świeże warzywa zakupione w Abidżanie26.
Komisja ustaliła, że był to jedyny członek załogi, który nie korzystał w swojej kabinie
z klimatyzacji i przez cały okres od wyjścia z Abidżanu do zacumowania w San Pedro miał
otwarty bulaj w kabinie. Komisja ustaliła także, że podanych na kolację świeżych warzyw nie
jadła również trzecia oficer oraz starszy mechanik, a obydwoje mieli jednak początkowo takie
same objawy chorobowe, jak pozostali członkowie załogi.
Ta mylna ocena przyczyny zatrucia dominowała u kapitana przynajmniej do dnia 27
września 2015 r., gdyż w wypełnionym w tym dniu formularzu raportu z wypadku morskiego
(Marine Accident/Incident Report Form A), wysłanym do administracji bandery statku
„Nefryt” następnego dnia, kapitan jako przyczynę śmierci starszego oficera i trzeciej oficer
26

W opinii sporządzonej dla Komisji przez Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
na podstawie dokonanych analiz pobranych przez Komisję próbek żywności ze statku „Nefryt” stwierdzono, że
w dostarczonych próbkach nie wykryto obecności substancji toksycznych o różnym działaniu na organizm
ludzki w stężeniach umożliwiających identyfikację tych substancji.
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podał „prawdopodobne zatrucie pokarmowe”27. Mylna ocena spowodowała, że wysiłki
oficera medycznego (II oficera) na burcie, porady uzyskane z TMAS w Gdyni oraz pierwsza
wizyta lekarza na statku na redzie San Pedro skoncentrowały się na leczeniu objawów
zatrucia pokarmowego, zamiast leczeniu zatrucia gazem pochodzącym z fumigowanej
ładowni. Opóźnienie w określeniu prawdziwej przyczyny zatrucia miało istotne znaczenie,
gdyż członkowie załogi szukający odpoczynku w swoich kabinach w efekcie byli narażeni na
wdychanie nowych dawek gazu fosforowodorowego.
Komisja zwróciła także uwagę na nieprawidłowy sposób prowadzenia reanimacji przez
członków załogi statku. Zamiast zalecanych przy prawidłowej resuscytacji krążeniowooddechowej 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 oddechy ratownicze stosowano 6 lub 10
uciśnięć i 1 oddech. To nie miało prawdopodobnie wpływu na wynik reanimacji, ale
marynarze na statku, w tym przede wszystkim przeszkoleni medycznie członkowie załogi
legitymujący się zaświadczeniem ukończenia kursu w zakresie sprawowania opieki
medycznej nad chorym” (Certificate of Training in Medical Care) powinni wiedzieć, jak
prawidłowo reanimacja powinna być prowadzona.

4.4.

Czynniki organizacyjne

Umowa czarteru na podróż zawarta pomiędzy operatorem statku a czarterującym statek na
przewóz orzeszków shea z Abidżanu (Wybrzeże Kości Słoniowej) do Aarhus (Dania)
zawierała klauzulę dodatkową (rider clause) oznaczoną nr 24 zezwalającą czarterującemu na
dokonanie fumigacji ładunku po zakończeniu ładowania statku w porcie Abidżan28.
Zgodnie z postanowieniami tej klauzuli czarterujący lub załadowca miał obowiązek
podjęcia środków wyszczególnionych w Suplemencie do Kodeksu IMDG dotyczących
bezpiecznego użycia pestycydów (chodzi o środki bezpieczeństwa zawarte w okólniku
MSC.1/Circ.1264). Klauzula zobowiązywała czarterującego do podjęcia kilku ważnych
działań przed rozpoczęciem fumigacji i w jej trakcie, takich między innymi jak:
poinformowanie kapitana o zamiarze przeprowadzenia fumigacji co najmniej przed
rozpoczęciem załadunku (nie po jego zakończeniu), przeprowadzenia próby gazoszczelności
pustej ładowni (dla zapobiegnięcia przeniknięcia fumigantu do pomieszczeń mieszkalnych,
27

Komisja zauważa, że w dniu 27 września 2015 r. były przeprowadzane na statku „Nefryt” testy na obecność
PH3 i wykazały obecność trującego gazu w wielu miejscach na statku, w tym w kabinie kapitana.
28
Umowa zawarta w dniu 3 września 2015 r. na formularzu GENCON pomiędzy Euroafrica Shipping Lines
a przedsiębiorstwem Tan Mondial z Sinagpuru. Pełna treść klauzuli nr 24 pokazana jest w załączniku nr 3.
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siłowni i innych pomieszczeń w których pracuje załoga) i przekazania kapitanowi pisemnego
oświadczenia, że ładownia jest zdatna do fumigacji, dostarczenie kapitanowi koniecznych
dokumentów, w tym karty MSDS, zawierających informację o środkach bezpieczeństwa
i bezpiecznych wartościach stężenia gazu (TLV), zaopatrzenie statku przez osobę dokonującą
fumigacji w odpowiednią liczbę mierników koniecznych do prowadzenia pomiarów stężenia
gazu na okres podróży oraz dostarczenie przez czarterującego na statek koniecznych lekarstw
i sprzętu medycznego (niezbędnych do leczenia ewentualnych skutków zatrucia fumigantem)
w zależności od właściwości użytego środka fumigującego.
Z żadnego z tych obowiązków czarterujący się nie wywiązał.
Strony umowy uzgodniły także, że kapitan jest upoważniony do wydania zgody na
przeprowadzenie fumigacji na statku tylko po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.
O przeprowadzeniu fumigacji zdecydował starszy oficer, bez powiadomienia o tym kapitana.

5. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
W wyniku przeprowadzonego badania Komisja ustaliła, że przyczyną wypadku na statku
„Nefryt” był długotrwały kontakt członków załogi z trującym gazem fosforowodorowym.
Wydzielający się podczas fumigacji ładunku gaz przedostawał się kanałem wentylacyjnym
klimatyzacji przez centralę klimatyzacyjną wraz ze schłodzonym i osuszonym powietrzem do
pomieszczeń mieszkalnych, w których przebywała załoga.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w wyniku nieszczelności kanału
wentylacyjnego klimatyzacji przebiegającego w szybie wentylacyjnym ładowni, w której
przeprowadzono fumigację ładunku preparatem phoslumium w sposób niezgodny
z obowiązującymi procedurami.
Nieszczelności mogłyby być wykryte i usunięte, gdyby statek, który miał przewozić
fumigowany ładunek z ekspozycją gazu w rejsie (na fumigowanie ładunku zezwalała umowa
czarterowa), został zgodnie z wewnętrznymi przepisami armatora poddany przez specjalistów
armatora oględzinom co do konstrukcji ładowni, przy zwróceniu uwagi na jej gazoszczelność
lub możliwość wykonania odpowiednich uszczelnień.
Do wypadku o takim charakterze prawdopodobnie by nie doszło, gdyby przepisy
klasyfikatora statku (PRS) zakładały możliwość przebiegu jednego kanału wentylacyjnego
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w drugim kanale wentylacyjnym (lub stykania się ich ściankami) i przewidywały inspekcje
wewnętrznego stanu takich kanałów.
Przeprowadzenie fumigacji niezgodnie z warunkami określonymi w umowie czarterowej
oraz wbrew wymaganiom zawartym w wewnętrznych przepisach armatora i prawie
międzynarodowym doprowadziło do niepodjęcia działań istotnych dla bezpieczeństwa ludzi,
w tym przede wszystkim niewykrycia przecieku PH3 do pomieszczeń w nadbudówce statku.
Pomimo, że zarówno kapitan jak i starszy oficer mieli świadectwa przeszkolenia
w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (Certificate of Training in Hazardous Cargo
Carriage on Vessels), to nie skorzystali oni ze zdobytej wiedzy i nie posłużyli się znajdującym
się na burcie Kodeksem IMDG zawierającym w Suplemencie wytyczne bezpiecznej
fumigacji ładunku eksponowanego na gaz w podróży statku (fumigation in transit).
Kapitan był doświadczonym pracownikiem armatora. Spędził na linii Zachodniej Afryki
kilkanaście lat, ale zarówno on, jak i starszy oficer, a także większość członków załogi statku
„Nefryt” nie miała dużego doświadczenia z tego rodzaju fumigacją ładunku. Kapitan nie
zainteresował się po wyjściu statku w morze po fumigacji jaki środek został użyty do
fumigacji i jakie niebezpieczeństwo środek ten stanowi dla załogi.
Starszy oficer całą swoją praktykę morską, po ukończeniu akademii morskiej, zdobył na
statkach tego samego armatora Euroafrica Services Limited operujących w serwisie
zachodnioafrykańskim awansując na kolejne stanowiska. „Nefryt” był jego drugim statkiem,
w trzecim kontrakcie, który odbywał jako starszy oficer, a cała kariera od ukończenia
akademii trwała 4 lata (po 2,5 roku został starszym oficerem). Starszy oficer przewoził taki
sam ładunek orzeszków shea w poprzednim rejsie, ale wówczas nie był on fumigowany.
W feralnym rejsie nie spodziewał się fumigacji i nie wiedział jak postępować.
Członkowie załogi statku „Nefryt” w większości, poza kilkoma marynarzami, który byli
świadkami rozkładania środka fumigującego w ładowni po zakończeniu załadunku, nie
wiedzieli o fumigacji. Niektórzy dowiedzieli się o niej dopiero po dwóch dniach. Komisja
ustaliła, że na statkach tego armatora załogi nie zawsze były informowane o przeprowadzonej
fumigacji i nie otrzymywały instrukcji na temat użytego środka oraz postępowania
w przypadku wystąpienia objawów zatrucia.
Armatorski system SMS zawiera liczne wymagania zawarte w: Księdze ZJiB,
procedurach systemowych, procedurach statkowych odnoszących się do bezpiecznej
eksploatacji w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach zwiększonego ryzyka,
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procedurach statkowych odnoszących się do działań w stanach awaryjnych, procedurach lub
instrukcjach odniesionych do BHP oraz innych dokumentach, nadzorowanych zgodnie
z obowiązującą procedurą systemową P-01 „Nadzór nad dokumentami”.
Wśród 18 procedur statkowych, dotyczących zarówno normalnej eksploatacji statku (12
procedur) jak i operacji zwiększonego ryzyka (6 procedur), nie ma procedury postępowania
załogi w przypadku fumigacji ładunku29.
W rozdziale 13 Księgi ZJiB armator statku określił, że „Typowe operacje statkowe oraz
operacje statkowe zwiększonego ryzyka podlegają przeglądom pod kątem bezpieczeństwa
i ochrony środowiska. Dla operacji, które niewłaściwie wykonane mogą stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa i środowiska opracowywane są procedury.”.
W procedurze systemowej P-10 „Przegląd oraz opracowanie i aktualizacja statkowych
procedur/instrukcji (dla działań wpływających na bezpieczeństwo)”, która określa wymagania
odnoszące się do identyfikowania kluczowych operacji statkowych i opracowania dla tych
operacji procedur, armator definiuje procedurę eksploatacyjną jako dokument opisujący
sposób postępowania przy realizowaniu działań wynikających z normalnej eksploatacji
statku. Działania opisane w takich procedurach, o ile wykonywane są z zgodne z tą procedurą,
nie powinny stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Natomiast przez
procedurę operacji zwiększonego ryzyka armator rozumie dokument opisujący sposób
postępowania przy realizacji działań, które zakwalifikowane zostały do działań zwiększonego
ryzyka. Przy czym działania zwiększonego ryzyka rozumiane są jako działania, w odniesieniu
do których należy przedsięwziąć środki zapobiegawcze, w celu zminimalizowania ryzyka,
jakie działania te stanowią w odniesieniu do bezpieczeństwa lub ochrony środowiska.
Brak osobnej procedury dla przeprowadzania operacji fumigacji ładunku na statku
oznacza, że takie operacje nie zostały uznane przez armatora za działania zwiększonego
ryzyka. Warunki fumigacji ładunku opisane w Informatorze BHP w pkt 17 „Fumigacja
towarów w ładowniach statków” nie mogą być uznane za procedury. Informacje podane
w tym dokumencie stanowią jedynie pewien zbiór zasad dobrej praktyki, związanych
z przygotowaniem statku do fumigacji, jej przeprowadzeniem, odwietrzeniem ładowni
i ładunku w porcie wyładunkowym, wsparty zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa
w porcie załadunku, w czasie podróży eksploatacyjnej i w porcie wyładunku. Podobnie,

29

Istniejąca procedura statkowa PS-26 „Postępowanie z substancjami i preparatami chemicznymi” nie odnosi się
do przewożonego ładunku.
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zasady postępowania przy stosowaniu pestycydów, opisane w Cypryjskim Kodeksie
Bezpieczeństwa dla Marynarzy, nie mogą być traktowane jako procedury, a jedynie jako
wytyczne w przypadku użycia pestycydów na statkach.
Zdaniem Komisji rozproszenie informacji dotyczących fumigacji ładunku w różnych
dokumentach armatora nie sprzyja przejrzystości i zrozumieniu przez załogę sposobu
postępowania w przypadku fumigacji. W dokumentach armatora brak bezpośredniego
odniesienia do rekomendacji IMO zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1264.
Wypadki śmierci lub uszczerbku na zdrowiu członków załogi statku z powodu zatrucia
gazem fosforowodorowym (PH3) nie są rzadkością. W ostatnich latach były to: śmierć
polskiego marynarza w 2008 r. na statku „Monika”, bandery Antigua & Barbuda,
przewożącym ładunek ziarna oraz zatrucie 16 chińskich marynarzy na liberyjskim statku
„Hermann Schoening” na Jeziorze Erie w Kanadzie w 2010 r., który również przewoził
fumigowany ładunek ziarna.

6. Podjęte działania
Po zaistnieniu wypadku zarówno armator statku, jak i jego klasyfikator, podjęli działania
korygujące i zapobiegawcze, które mogą przyczynić się do uniknięcia podobnego wypadku
w przyszłości.

6.1.

Armator

W kilka dni po zaistnieniu wypadku na statku „Nefryt” armator przeprowadził w porcie
San Pedro przegląd techniczny statku w celu ustalenia, w jaki sposób fumigant mógł
przedostać się do pomieszczeń załogowych. W przeglądzie uczestniczył inspektor
klasyfikatora. Znaleziono nieszczelności pomiędzy kanałem wentylacji nadbudówki,
a rufowym szybem wentylacji ładowni z prawej burty. Przed wznowieniem przez statek
podróży kanał powietrza zasilającego nadbudówkę został zaślepiony od strony pomieszczenia
klimatyzacji.
Po zakończeniu wyładunku orzeszków shea w porcie docelowym Aarhus w Danii
armator wykonał pod nadzorem klasyfikatora naprawę kanału wentylacyjnego klimatyzacji,
znajdującego się wewnątrz kanału wentylacyjnego ładowni PB.
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Armator zdecydował o wymianie na nowy odcinek kanału klimatyzacji o długości
2560 mm. Wymieniono ponad 6 m2 blachy (zdjęcie nr 8). Po dokonanych naprawach
przeprowadzono testy szczelności powietrzem pod ciśnieniem.
Zespół Bezpieczeństwa Żeglugi armatora wysłał na statki dwa komunikaty w sprawie
zdarzenia mającego miejsce na statku „Nefryt” wraz z zalecanymi do podjęcia działaniami.
W pierwszym Komunikacie nr 16/BN/BI/2015 z 9 października 2015 r. armator między
innymi zobowiązał kapitanów swoich statków do dokonania przeglądu przepisów
dotyczących fumigacji, w tym Kodeksu IMDG, Kodeksu BC30, okólników IMO
MSC.1/Circ.1264

i

MSC.1/Circ.1358,

Informatora

BHP

i

Cypryjskiego

Kodeksu

Bezpieczeństwa Pracy dla Marynarzy. Armator zalecił uzupełnienie ewentualnych braków
w tych dokumentach oraz przeprowadzenie na statkach linii Zachodniej Afryki szkoleń załóg
pod kątem znajomości procedur zwianych z fumigacją.
W drugim Komunikacie nr 17/DT/2015 z 9 listopada 2015 r. armator zalecił członkom
załóg swoich statków zwrócenie uwagi na konstrukcję statku „Nefryt” i jednostek
siostrzanych pod kątem zagrożeń mogących wystąpić w przypadku fumigacji, w tym
szczególnie na kanał powietrza zasilającego system wentylacji nadbudówki, przebiegający
wewnątrz rufowego duktu wentylacji ładowni PB. Armator zalecił obowiązkowy przegląd
ww. kanału wentylacyjnego, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, oraz sprawdzenie jego
szczelności. W przypadku stwierdzenia nieszczelności kanału wentylacyjnego armator zalecił
przeprowadzenie wymaganej naprawy, a do jej ukończenia zabronił ładowania materiałów
toksycznych

lub

przeprowadzania

fumigacji

ładunku.

Ponadto,

armator

zalecił

przeprowadzanie inspekcji kanałów wentylacyjnych na statkach nie rzadziej niż co 6 miesięcy
i zobowiązał starszych oficerów do wprowadzenia tych inspekcji do obowiązującego systemu
planowanych prac okresowych MRS i odnotowywanie w nim wszystkich przeprowadzanych
inspekcji i napraw.
Armator zaopatrzył również statek „Nefryt” w dodatkowy elektroniczny detektor
jednogazowy do pomiaru stężenia gazu PH3.

30

Komisja zauważa, że Kodeks BC został wycofany ze statków w 2010 r. Zastąpił go Kodeks IMSBC.
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6.2.
Polski

Klasyfikator
Rejestr

Statków

S.A.

poinformował

poprzedniego

klasyfikatora

statku

przedsiębiorstwo Lloyd’s Register o zaistniałym zdarzeniu, aby mógł podjąć odpowiednie
działania w stosunku do statków z podobnymi rozwiązaniami technicznymi będącymi w jego
rejestrze.
PRS zalecił armatorom drobnicowców i masowców, które pozostają pod jego nadzorem
w zakresie ISM uzupełnienie procedur statkowych systemów SMS w części zarządzania
ryzykiem o wykonanie dodatkowej oceny ryzyka w przypadku fumigowania ładunku.
PRS zainicjował zmiany własnych przepisów dotyczących budowy statku. W części VI
„Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich” zatytułowanej „Urządzenia maszynowe
i urządzenia chłodnicze” w rozdziale 11 dotyczącym instalacji wentylacyjnych wprowadził
nowy przepis oznaczony nr 11.5 „Wentylacja pomieszczeń ładunkowych”, o brzmieniu:
„Z uwagi ma przeprowadzanie operacji fumigacji pomieszczeń ładunkowych na statku,
kanały wentylacji pomieszczeń ładunkowych nie mogą posiadać żadnych wspólnych
elementów konstrukcyjnych (np. wspólnych

ścianek) z kanałami wentylacyjnymi

prowadzącymi do jakichkolwiek innych pomieszczeń na statku, takimi jak pomieszczenia
załogowe, przedziały maszynowe oraz inne przestrzenie robocze obsługiwane przez załogę
określone zgodnie z p. 3.3.2.3. wytycznych IMO: Recommendations on the Safe Use of
Pesticides in Ships Applicable to The Fumigation of Cargo Holds, zawartych w okólniku
MSC.1/Circ.1264, z poprawkami.”.
Nowowprowadzone przepisy mają obowiązywać statki nowobudowane. A zatem statki
nowe nie będą już mogły mieć kanałów wentylacyjnych ze wspólnymi ściankami. Nie będzie
potrzeby przeglądać ich stanu od środka.
W odniesieniu do istniejących statków, w tym statku „Nefryt”, PRS wprowadził do
statusu statku informację o obowiązku szczegółowych oględzin wspólnych części kanałów
wentylacyjnych podczas prowadzonych inspekcji pośrednich i odnowieniowych. To oznacza,
że 2 razy w ciągu 5 lat inspektorzy PRS będą dokonywać oględzin wewnętrznej części szybu
wentylacji ładowni statku. PRS zobowiązał też armatora statku, aby przed każdą fumigacją
weryfikowana była szczelność tych kanałów.
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7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą
przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

7.1.

Armator

Ponieważ armator statku „Nefryt” wykonał naprawę kanału wentylacyjnego klimatyzacji
Komisja uznała, że nie istnieje potrzeba formułowania zaleceń w tym zakresie. Komisja
uznała działania armatora podjęte bezpośrednio po wypadku i w późniejszym czasie jako
właściwe działania korygujące i zapobiegawcze31, jednak uznała je za niewystarczające.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi statku „Nefryt”
przedsiębiorstwu Euroafrica Services Limited:
1) opracowanie i dołączenie do wykazu „statkowych procedur normalnej eksploatacji oraz
operacji zwiększonego ryzyka” w Księdze ZJiB procedury statkowej dotyczącej fumigacji
ładunku, zawierającej listy kontrolne fumigacji ładunku w tranzycie, rekomendowane
przez IMO w okólniku MSC.1/Circ.1264;
2) zamieszczenie w liście kontrolnej na formularzu 01/P-12 „Protokół inspekcji
superintendenta” w punkcie 6 „Wyposażenie i urządzenia pokładu” lub w pkt 3
„Ładownie/zbiorniki pokładowe” – podpunktu dotyczącego oceny stanu technicznego
kanałów i szybów wentylacyjnych na statku;
3) wyposażenie statków swojej floty w automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED
umożliwiające analizę rytmu serca i określenie czy poszkodowany wymaga defibrylacji.

7.2.

Administracja państwa bandery

Komisja przygotowała dla Transport of Malta Merchant Shipping Directorate,
reprezentującego administrację państwa bandery statku w dniu wypadku, zalecenia dotyczące
rozszerzenia zakresu inspekcji państwa bandery w taki sposób, aby inspektorzy państwa
bandery kontrolowali również stan techniczny systemów wentylacji statku, jednak z powodu
zmiany państwa rejestru statku w okresie od zaistnienia wypadku do dnia sporządzenia

31

Protokół z posiedzenia Komisji Poawaryjnej w sprawie zdarzenia na statku Nefryt w dniu 25-26.11.2015.
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raportu Komisja postanowiła przesłać administracji maltańskiej jedynie informacyjnie kopię
niniejszego raportu końcowego.
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Wykaz stosowanych terminów technicznych oraz skrótów

 DP (Designated Person) – osoba wyznaczona przez armatora statku dla zapewnienia jego
bezpiecznej eksploatacji, będąca łącznikiem pomiędzy statkiem i armatorem
 Księga ZJiB – Księga Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
 MRS (Maintenance Reporting System) – komputerowy system technicznego nadzoru floty
armatora; system bazodanowy określający terminy planowanych przeglądów, konserwacji
i prób oraz zawierający zapisy z przeprowadzenia tych czynności
 PB – prawa burta
 ppm (parts per milion) – ilość cząstek danej substancji w stosunku do miliona cząstek
mieszaniny (roztworu), której dana substancja jest składnikiem
 PRS – Polski Rejestr Statków S.A. (towarzystwo klasyfikacyjne)
 SDS (Safety Data Sheet) – karta charakterystyki danego produktu pod względem cech,
które decydują o jego bezpiecznych (lub nie) właściwościach; używany jest też akronim
MSDS (Material Safety Data Sheet) dla podkreślenia istotnych (material) danych
dotyczących danego produktu ze względów bezpieczeństwa
 SMS (Safety Management System) – System Zarządzania Bezpieczeństwem
 TLV (treshold limit value) – dopuszczalny poziom substancji chemicznej, na którą
pracownik może być narażony podczas codziennej pracy bez niepożądanych skutków
 TMAS – Morska Służba Asysty Telemedycznej
 UCMMiT – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 UTC (Universal Time Coordinated) – uniwersalny czas koordynowany

11.

Źródła informacji

Powiadomienie o wypadku
Materiały z wysłuchania świadków
Dokumenty i plany statku otrzymane od armatora
Dokumenty otrzymane od klasyfikatora statku
Opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie w zakresie
analizy chemiczno-toksykologicznej próbek żywności ze statku „Nefryt”
Ekspertyza sporządzona przez przedsiębiorstwo Hamilton Poland S.A. z Gdyni – eksperta
instytucjonalnego PKBWM
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12. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM
członek zespołu: Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM
członek zespołu: Tadeusz Gontarek – członek PKBWM
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Załączniki
Załącznik nr 1
Certyfikat fumigacji ładunku na statku „Nefryt”
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Załącznik nr 2
Wzór listy kontrolnej fumigacji ładunku in transit część A i część B rekomendowany przez IMO

Załącznik nr 3
Klauzula dodatkowa nr 24 umowy czarteru na podróż statku „Nefryt”

