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Zbigniew ŁOSIEWICZ 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA MORZU - WERYFIKACJA KOMPETENCJI  

ZAŁÓG W REALNYCH WARUNKACH ZAGROŻENIA POŻAROWEGO STATKU 

 

W artykule omówiony został aspekt prawny, przykładowe procedury zachowań na statku podczas przykładowych zagrożeń 

oraz negatywna weryfikacja kompetencji załóg w realnych warunkach eksploatacyjnych statku. 

 

WSTĘP 

Żegluga jest dziedziną działalności człowieka, w której widocz-
ne są mechanizmy kreujące priorytety podczas eksploatacji mor-
skich jednostek pływających, zwanych dalej statkami. 

Za główne czynniki mające wpływ na rozwój żeglugi, a co za 
tym idzie jednostek pływających przyjęto: 
1. Czynniki pierwotne motywujące ludzi do uprawiania żeglugi: 
– konieczność transportu towarów i ludzi 
– korzyści z działalności gospodarczej producentów towarów, 

handlowców, organizatorów transportu ludzi, armatorów floty 
– działania floty wojennej, której działania są odpowiedzią na 

zagrożenia wobec państw. 
2. Czynniki wtórne mające zwiększyć konkurencyjność i porządku-

jące kwestie odpowiedzialności za działania związane z żeglu-
gą: 

– działania podnoszące efektywność żeglugi 
– działania podnoszące bezpieczeństwo żeglugi 
– rozwój prawa regulującego kwestie finansowe jak i odpowie-

dzialności za skutki działań związanych z żeglugą. 
O ile czynniki pierwotne należą do działań intuicyjnych i spon-

tanicznych, o tyle działania wtórne są działaniami celowymi, racjo-
nalnymi i ingerującymi w każdy element składowy żeglugi. 

Jedną z form weryfikacji skuteczności czynników wtórnych jest 
eksploatacja statków w realnych warunkach morskich. 

Do działań IMO, na które kładzie się szczególny nacisk to inge-
rencja w rozwiązania techniczne na każdym etapie życia statku czy 
ingerencja w organizację ruchu na torach wodnych np. pierwszeń-
stwo drogi, oraz szkolenia dotyczące działań ratunkowych - w tym 
opuszczenie statku [1,2] oraz zabezpieczenia przed pożarami i 
walka z pożarami. 

1. POŻAR NA STATKU W RÓŻNYCH STANACH 
EKSPLOATACYJNYCH 

Temat pożarów na statku został opracowany przez wielu auto-
rów w literaturze [3,4]. 

Opracowano modele rozprzestrzeniania się pożarów, stworzo-
no systemy alarmowe, wykrywcze, gaśnicze. Prowadzone są kursy i 
szkolenia teoretyczne i praktyczne. Opracowano algorytmy działań 
załóg, służb ratowniczych jednostek pływających oraz portowych 
służb lądowych. Mimo tych działań ciągle zdarzają się pożary w 
których ponoszone są olbrzymie straty finansowe oraz giną ludzie. 

Z analizy dostępnych materiałów wynika, że w rzeczywistych 
warunkach żeglugi obowiązujące procedury nie wystarczają i przy-
czyną tego jest kumulacja wielu negatywnych czynników. 

Do powyższych czynników należą: czynnik zewnętrzny taki jak 
środowisko, stan eksploatacyjny statku, czynnik ludzki (dobór zało-
gi, wyszkolenie załogi, jakość dowodzenia, chwilowa emocjonalność 
[5]. 

Analiza przykładowych pożarów na statkach [6] wskazuje, że 
bardzo duży wpływ na zachowanie się członków załóg mają stany 
eksploatacyjne statków, które można przykładowo podzielić na: 
– pobyt statku w porcie – wyłączone z ruchu część systemów 

napędu głównego, załączone systemy niezbędne do operacji 
ładunkowych, możliwość prowadzenia drobnych prac remonto-
wych, obecność osób postronnych (pracownicy portowi, agenci, 
inni interesanci 

 

 
Rys. 1. Pożar na statku masowcu  [7]  

 
– pobyt statku na stoczni w doku – najczęściej szkieletowa załoga 

statku, wyłączone urządzenia, w tym systemy alarmowe i gaśni-
cze, brak zasilania wodą zaburtową, zasilanie wodą z lądu, du-
żo pracowników stoczni, które są osobami postronnymi zajętymi 
swoją pracą, 

– statek w warunkach morskich -  jest obsadzony załogą posiada-
jącą wymagane certyfikaty potwierdzające kompetencje pracują 
niezbędne do ruchu siłowni okrętowej systemy i urządzenia, 
przetaczane są media o różnych temperaturach i cechach fi-
zyczno-chemicznych. 

2. PRAWO MORSKIE DOTYCZĄCE POŻARÓW  
NA STATKU 

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) stworzyła akty 
prawne, takie jak konwencja SOLAS’74 rozdział II, Rezolucje Komi-
tetu MSC/MEPC, Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeń-
stwa pożarowego (kodeks FSS) : rezolucja MSC.98 (73) - The 
international code for fire safety systems (FSS code) : resolution 

http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1145440&theme=nukat
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1145440&theme=nukat
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1145440&theme=nukat
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MSC.98 (73) / Międzynarodowa Organizacja Morska – IMO, przepi-
sy towarzystw klasyfikacyjnych np. Przepisy Klasyfikacji I Budowy 
Statków Morskich Część V Ochrona Przeciwpożarowa, które pod-
czas występowania sytuacji kryzysowej w żegludze przewidują 
stosowanie określonych procedur ratunkowych i ratowniczych (w 
tym użycie technicznych środków p/poż) mających na celu zwięk-
szyć szanse ugaszenia pożaru i przeżycia (dalej będą one zwane 
przepisami IMO). Dodatkowo, towarzystwa klasyfikacyjne tworzą 
własne przepisy dotyczące nadzoru nad środkami i urządzeniami 
p/poż (np. PRS Przepisy Klasyfikacji I Budowy Statków Morskich 
Część V Ochrona Przeciwpożarowa). Zgodnie z powyższymi prze-
pisami, każdy statek musi być odpowiednio do typu i konstrukcji 
wyposażony w środki p/poż, powinny być one utrzymywane w od-
powiednim stanie technicznym i powinna być odpowiednio szkolona 
załoga i pasażerowie. 

3. AKCJE P/POŻ NA MORZU 

W sytuacji kryzysowej na morzu, kiedy zagrożone jest zdrowie i 
życie człowieka, podejmowane są działania w celu minimalizacji 
skutków zagrożeń. W istniejącym prawie morskim powyższe działa-
nia zdefiniowano jako akcje ratunkowe i ratownicze, w tym p/poż. 
Prawo morskie przewiduje procedury porządkujące działania w obu 
typach wymienionych działań tj.  występowania sytuacji kryzysowej 
w żegludze. Prawo morskie dotyczące bezpieczeństwa żeglugi 
przewiduje stosowanie określonych procedur ratunkowych i ratow-
niczych na jednostce własnej i ratowanie jednostki drugiej. 

Dotyczą one również działań ratowników i ratowanych. Na 
działania te w warunkach rzeczywistych ma wpływ między innymi 
czynnik ludzki.  

Dokonując próby identyfikacji czynników mających wpływ na 
skuteczność działania procedur prawnych w warunkach rzeczywi-
stych można ograniczać lub wyeliminować negatywne skutki wystę-
powania czynnika ludzkiego w czasie realnego zagrożenia 
i podnieść poziom zdolności przetrwania w sytuacjach kryzysowych 
w żegludze, w tym pożaru. 

W sytuacji kryzysowej na morzu, kiedy zagrożone jest zdrowie i 
życie człowieka, podejmowane są działania w celu minimalizacji 
skutków zagrożeń. W istniejącym prawie morskim powyższe działa-
nia zdefiniowano jako akcje ratunkowe i ratownicze (opisane w 
dalszej części referatu). Prawo morskie przewiduje procedury po-
rządkujące działania w obu wymienionych sytuacjach. 

Dokonując próby analizy obu typów akcji w sytuacji kryzysowej 
na morzu, przyjęto czynniki określające warunki, w jakich te akcje 
mogą przebiegać. Do czynników tych zaliczono: 
– rodzaj obiektu w niebezpieczeństwie 
– rodzaj zagrożenia powodującego sytuację kryzysową (uszko-

dzenie statku, zaprószenie ognia, samozapłon, awaria urzą-
dzeń) 

– podjęte działania ratownicze lub ratunkowe 
– uczestnicy akcji (kto bierze udział w akcji)  

– załogi jednostek pływających (statków) i obiektów oceano-
technicznych (jednostki wydobywcze, magazynujące, pro-
dukcyjne) 

– zespoły służb SAR 
– wyposażenie i sprzęt 
– świadomość zagrożenia i umiejętności zachowania się w 

warunkach kryzysowych na morzu (wymagane szkolenia, 
przygotowanie do zachowania się w warunkach kryzyso-
wych na morzu) 

Akcje ratunkowe zdefiniowano jako działania własne ludzi i 
jednostek pływających znajdujących się w niebezpieczeństwie. 

Akcje ratownicze zdefiniowano jako działania osób trzecich lub 
jednostek pływających lub lotniczych, niosących pomoc znajdują-
cym się w niebezpieczeństwie. 

Środki techniczne, które można zastosować w akcji podczas 
zagrożenia pożarowego pokazano na rysunku poniżej. 

 

 
Rys. 2. Środki techniczne, które można zastosować w akcji podczas 
zagrożenia pożarowego [8] 
 

Środki techniczne, które można zastosować w akcji podczas 
zagrożenia pożarowego można podzielić na: 
– środki ochrony osobistej, do których należą: hełm z przyłbicą 

ochronną, kombinezon ognioodporny, buty robocze, butla ze 
sprężonym powietrzem, pas strażacki z zaczepami i linką ase-
kuracyjną, toporek, topór, latarka,  

 

 
Rys.3. Środki ochrony osobistej [9] 

 
– sprzęt i systemy gaśnicze (systemy stałe i przenośne, w tym 

system wodno hydrantowy i pianowy z wężami i prądownicami, 
na mgłę wodną, gazowy np. CO2, gaśnice). 

http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1145440&theme=nukat
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1145440&theme=nukat
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1145440&theme=nukat
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Rys. 4. System wodno hydrantowy i pianowy z wężami i prądowni-
cami [10] 

4. RZECZYWISTE AKCJE GASZENIA POŻARU NA 
MORZU 

Przykład 1 [11]. 
Rodzaj obiektu w niebezpieczeństwie –statek masowiec,  

– zdarzenie powodujące zagrożenie – pożar 
– stan eksploatacyjny – postój w porcie 

Zdarzenie – kłęby dymu wydobywające się z siłowni. 
Akcja załogi – motorzysta, który wracał z lądu wbiegł do siłowni 

w celu zlokalizowania źródła dymu. W drodze minął drugiego me-
chanika, który ratował swój dobytek z kabiny. 

Lokalizacja źródła dymu – źle zamocowany zawór wtryskowy 
na silniku zespołu prądotwórczego i powodował wydzielanie się 
dymu z kolektora spalin wylotowych. Po zatrzymaniu silnika, wy-
dzielanie dymu ustało. 
Straty – brak. 

Ocena zachowań członków załogi po przeprowadzonych bada-
niach powypadkowych. 

Drugi mechanik, którego porzuciła przed rejsem żona, sprzeda-
jąc wcześniej dorobek jego życia ratował jedyne mienie jakie posia-
dał. 

Motorzysta wchodząc do zadymionej siłowni bez aparatu po-
wietrznego narażał się na zatrucie spalinami. 

 
Przykład 2 [11]. 
Rodzaj obiektu w niebezpieczeństwie – jednostka wsparcia 

portowa,  
– zdarzenie powodujące zagrożenie – pożar 
– stan eksploatacyjny – postój w porcie 

Zdarzenie – Ponice pomieszczenia mieszkalne. 
Akcja załogi – marynarz 1 wszczyna alarm. Motorzysta biegnie 

do siłowni w celu włączenia pompy pożarowej. Drugi marynarz 
udaje się na pokład, gdzie spotyka leżącego marynarza 1, i moto-
rzystę. 

Działania – próbują gasić pożar wężem gospodarczym podłą-
czonym do najmniejszej pompy pożarowej. Nie udaje się opanować 
pożaru siłami załogi. Pożar został ugaszony przez straż portową. 

Straty: spalone mieszkalnej części nadbudówki. Śmierć 4 
członków załogi. 

Lokalizacja źródła ognia – prawdopodobnie zwarcie w gnieź-
dzie elektrycznym. 

Ocena zachowań członków załogi po przeprowadzonych bada-
niach powypadkowych. 

Marynarz 1 wszczął alarm ale nie sprawdził, czy wszyscy 
członkowie załogi obudzili się. 

Marynarz 2 wybiegł na pokład nie budząc innych członków za-
łogi. 

Motorzysta pobiegł włączyć pompę pożarową nie budząc na-
wet współlokatora z kabiny. 

Dochodzenie wykazało, że załoga spożywała do kolacji alkohol 
i nie była pełniona wachta portowa. 

Do gaszenia pożaru użyto tylko pompy gospodarczej ponieważ 
zawsze używano jej do mycia pokładu. Nie użyto aparatów po-
wietrznych, żeby próbować ratować innych członków załogi.  

PODSUMOWANIE  

Akcje ratunkowe i ratownicze na morzu są często operacjami 
skomplikowanymi i niebezpiecznymi. Kluczowe jest prawo tworzone 
przez IMO, wymuszające szkolenie załóg pływających, które jest 
aktualizowane na podstawie analizy rzeczywistych zdarzeń kryzy-
sowych na morzu. 

Podczas zdarzeń kryzysowych na morzu, w tym pożaru decy-
duje w znacznym stopniu tzw. czynnik ludzki. Dotyczy to szczegól-
nie członków załóg statków, którzy są osobami przypadkowymi, 
najczęściej słabo wyszkolonymi i nie przygotowanymi psychicznie 
do podejmowania ryzyka w drastycznych warunkach morskich. 
Wyszkolenie i wyrabianie odruchów podczas szkoleń w ośrodkach 
szkoleniowo – treningowych oraz podczas alarmów ćwiczebnych 
zależne jest w dużym stopniu od armatora, rodzaju statku, stopnia 
zagrożeń np. ze strony ładunku (zbiornikowce), oraz przeprowadza-
nia alarmów przez dowództwo.  

Mimo procedur wymuszanych przez IMO, marynarze nie znają 
ich, mimo szkoleń, które traktują jako zło konieczne. 

Najmniejsze efekty przynoszą akcje ratunkowe i ratownicze 
prowadzone przez załogi jednostek pomocniczych, traktujących 
swoja pracę rutynowo. Są problemy z komunikacją między człon-
kami załogi, trafną oceną sytuacji, koordynacją działań. Akcje takie 
prowadzone są przez ludzi, którzy działają podczas stresu i często 
w ekstremalnych warunkach. Istotne znaczenie w takiej akcji ma 
wyłonienie lidera, który potrafi dowodzić, zebrać właściwe informa-
cje, na ich podstawie trafnie oceni sytuację i nie boi się podejmować 
trudnych decyzji. 

Na podstawie przedstawionych przykładów widoczne jest jak 
duży wpływ na zachowanie się marynarzy ma sytuacja domowa 
(przykład 1), czy spożywanie alkoholu, co prowadzi do działań 
irracjonalnych oraz rutynowych wypracowanych w codziennej pracy 
(użycie najmniejszej pompy) 
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Safety at sea - verification of competence of crews under the 
real fire risk on the ship 

Paper discussed the legal aspect, behavior exemplary 

procedures on the ship during the sample threats and nega-

tive verification of the competence of crews under real oper-

ating conditions of the ship  
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