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 ZDARZENIA WYPADKOWE NA MORZU I ICH GŁÓWNE PRZYCZYNY  

 
W artykule omówiony został problem zdarzeń wypadkowych na morzu. Mimo znaczących postępów w technologii budowy 

i wyposażania statków, wraz ze wzrostem ilości ładunków i pasażerów przewożonych drogą morską, rośnie liczba wypadków, 
w tym związanych ze śmiercią członków załóg i pasażerów.  

Na podstawie opracowań instytucji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem transportu morskiego, autor 
wskazał własne spostrzeżenia oraz uwagi. Pod względem zagrożenia wypadkowego, transport morski sytuuje się jako jeden z 
bardziej niebezpiecznych dla ludzi, statków, ładunku i środowiska. Oznacza to, że należy poszukiwać sposobów poprawy sytu-
acji, a obecne sposoby uznać za niewystarczające. Wskazano główne przyczyny zdarzeń wypadkowych na morzu oraz sugestie 
sposobów poprawy bezpieczeństwa w transporcie morskim.  

  

WSTĘP 

Celem artykułu jest wskazanie własnych spostrzeżeń oraz 
uwag odnośnie zdarzeń wypadkowych na morzu. Do rozważań 
przyjęto opracowania instytucji międzynarodowych zajmujących się 
bezpieczeństwem transportu morskiego.  

Pod względem zagrożenia wypadkowego, transport morski sy-
tuuje się jako jeden z bardziej niebezpiecznych dla ludzi, statków, 
ładunku i środowiska. Oznacza to, że należy poszukiwać sposobów 
poprawy sytuacji, a obecne sposoby uznać za niewystarczające.  

Zdarzenia wypadkowe na morzu dzieli w opracowaniach staty-
stycznych się według podstawowych rodzajów (grup) wypadków 
[1,4,12], a następnie według skutków jakie nastąpiły. Pozwala to na 
odróżnienie charakteru ciężkości wypadku morskiego: incydent, 
wypadek morski, poważny wypadek morski itp. Duże znaczenie na 
ocenę charakteru wypadku mają odniesione obrażenia oraz skutki 
śmiertelne dla ludzi. 

1. LICZBA OFIAR NA MORZU  

Postęp technologiczny w budowie statków i ich lepsze wyposa-
żenie w systemy m.in. mające zapobiegać zderzeniom nie przekła-
da się na zmniejszenie liczby wypadków na morzu i zmniejszenie 
liczby ofiar w ludziach (Rys.1). Spowodowane jest to corocznym 
wzrostem ilości ładunków przewożonych drogą morską. Zdarzenia 
wypadkowe mają miejsce głównie w miejscach o natężonym ruchu 
statków i na akwenach znanych z często występujących złych wa-
runków atmosferycznych. 

Liczbę wypadków na morzu, w tym liczbę ofiar w ludziach istot-
nie podnoszą statki rybackie [6,9,14], ze względu na ich wymiary 
(są relatywnie małe), charakter pracy, wody przybrzeżne o zwięk-
szonym ruchu, relatywnie małe wyszkolenie i niezachowywanie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Istotnym problemem transportu morskiego jest podnoszenie na 
statkach bander państw, które znane są z ograniczonych opłat i 
podatków (Tab.1). W rezultacie od wielu lat najwięcej statków pod-
nosi banderę Panamy. Niektóre państwa stosują tzw. dwa rejestry 
statków: jeden pod banderą narodową o dużych wymaganiach oraz 
drugi pod inną banderą o znacznie mniejszych. 

 
 

 

 
Rys. 1. Liczba ofiar na morzu w latach 2001-2011 na poszczegól-
nych szlakach żeglugowych [Lloyd’s List Intelligence World Fleet 
Update] [16]. 
 
Tab.1. Podział floty handlowej wg bandery i pojemności rejestrowej 
(GT) (na dzień 01.01.2012 wg Clarksons Research Ltd) [3] 
 

Flaga Liczba 
statków 

Pojemność  
GT 

%  
wg GT 

Łącznie 
w mln DWT 

Świat 87347 1 582 839 245 100,00 1473,1
Panama 8637 223 958 099 14,15 343,2
Liberia 3122 125 407 801 7,92 195,9
Wyspy 
Marshalla 

2002 79 555 852 5,03 129,2

Hong Kong 2097 73 233 264 4,63 122,1
Singapur 3319 54 940 849 3,47 84,7
Wyspy 
Bahama 

1463 53 780 248 3,40 71,9

Malta 1853 44 941 400 2,84 70,6
Grecja 1582 43 063 752 2,72 75,7
Chiny 4135 42 247 731 2,67 65,4
Cypr 1045 21 676 443 1,37 33,9

  
Dopiero drugą dziesiątkę rozpoczynają kraje typowo morskie i 

rozwinięte przemysłowo: Wielka Brytania, Włochy, Norwegia (NIS - 
drugi rejestr), Niemcy, Japonia, Wyspa Man, Stany Zjednoczone, 
Dania (DIS - drugi rejestr), Korea Południowa. 
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Mimo regulacji międzynarodowych (wymagania m.in. Między-
narodowej Organizacji Morskiej - IMO) obejmujących statki uprawia-
jące żeglugę międzynarodową oraz nadzoru towarzystw klasyfika-
cyjnych, wyróżnia się bandery państw i towarzystwa klasyfikacyjne 
o podwyższonym ryzyku wypadków na morzu. Brane jest to pod 
uwagę przede wszystkim przez towarzystwa ubezpieczeniowe i 
reasekuracyjne [6,12] oraz przez inspekcje państwa portu (PSC – 
Port State Control) [10], które częściej kontrolują takie statki zawija-
jące do portów. Inspektor państwa portu ma prawo wydać nakaz 
zatrzymania statku w porcie po wykryciu poważnych uchybień w 
wyposażeniu statku lub braku kwalifikacji załogi. 

2. LICZBA STATKÓW  

Liczba budowanych statków na świecie o pojemności powyżej 
1000 GT wynosi 1500-2500 rocznie. Podobna liczba statków w tym 
czasie podlega złomowaniu. Duża liczba statków (ponad 10 tys.) 
jest odstawiona (stoi na kotwicy na redach portów), liczba ta wzra-
sta szczególnie w okresach dekoniunktury na rynkach żeglugowych.  

Podobna liczba (ok. 10 tys.) jest wystawiona na sprzedaż. Ce-
ny kupna/sprzedaży statków podlegają znacznym fluktuacjom za-
leżnym głównie od aktualnej koniunktury na rynkach żeglugowych. 

Liczbę utraconych statków (które uległy zatonięciu) w latach 
2000-2010 przedstawiono w Tab.2. Średnio rocznie traconych jest 
około 150 statków. 

 
Tab.2. Liczba utraconych statków według typu w latach 2000-2010 
[wg Lloyd’s Register Fairplay] [15] 
 

Typ statku Liczba utraconych statków Udział procentowy [%]
Tankowce  121 7,6
Masowce  120 7,6
Towarowe  706 44,5
Kontenerowce  17 1,1
Chłodniowce  24 1,5
Pasażerskie  83 5,2
Liniowce pas. 17 1,1
Rybackie  375 23,6
Off-shore 20 1,3
Inne  103 6,5

 
Liczbę wybranych typów statków w budowie (zamówionych) w 

krajach europejskich (bez Rosji) przedstawiono w Tab.3. 
Większość statków jest obecnie budowana w Azji w stoczniach 

chińskich i koreańskich. Konkurencja cenowa spowodowała prze-
niesienie nowo budowanych statków na kontynent azjatycki. W 
stoczniach europejskich buduje się przede wszystkim statki wysoko 
specjalistyczne np. do obsługi platform wiertniczych i wydobyw-
czych, stawiania farm wiatrowych lub ich obsługi, kładzenia rurocią-
gów podmorskich itp. 

3. ZDARZENIA WYPADKOWE NA MORZU  

Zdarzenia wypadkowe na morzu mają miejsce przede wszyst-
kim na szlakach żeglugowych o natężonym ruchu, szczególnie na 
wodach przybrzeżnych, w kanałach i wąskich przejściach (cieśniny). 

Na Rys.2  przedstawiono liczbę wypadków w poszczególnych 
regionach świata w latach 2011-2013. Dominują zdarzenia raporto-
wane na wodach wokół Europy, szczególnie na wodach Zatoki 
Biskajskiej, Kanału La Manche i Morza Północnego (2482 zdarze-
nia, stanowi to ok. 46% wszystkich). 
 
 

Tab.3. Liczba statków będących budowie wybranych typów wg kraju 
budowy (stan na 01.07.2012) [3] 
 

Kraj Do przewozu ładun-
ków suchych 

Kontenerowce Tankowce 

Świat 703 535 1126
Belgia 1 4 5
Bułgaria 0 0 0
Cypr 8 7 3
Dania 4 30 26
Estonia 8 0 0
Finlandia 1 0 0
Francja 0 13 5
Grecja 0 8 36
Hiszpania 0 0 0
Holandia 83 2 19
Irlandia 7 0 4
Malta 3 0 2
Niemcy 72 90 16
Norwegia 28 4 33
Polska 0 0 0
Szwecja 0 0 10
Wielka 
Brytania 

6 15 27

Włochy 2 0 16
 

 

 
Rys.2. Liczba wypadków morskich w poszczególnych regionach 
świata w latach 2011-2013 według złożonych raportów [7] 
 

Należy podkreślić, że na akwenach poza Europą nie jest pro-
wadzony tak dokładny nadzór nad ruchem statków i wiele zdarzeń 
wypadkowych nie jest raportowanych. Z Rys. 2 pochopnie można 
byłoby wysunąć wniosek, że na około 5500 raportowanych zdarzeń 
około 4400 zdarzyło się wokół Europy, co stanowiłoby około 80% 
wszystkich zdarzeń. Należy jednak zauważyć, że wody te stanowią 
duże zagrożenie wypadkowe dla żeglugi.  

Akwenem uznanym przez ONZ w 2005 roku jako obszar szcze-
gólnie wrażliwy jest Morze Bałtyckie. Jest to morze śródlądowe, 
płytkie o dużym dopływie zanieczyszczeń z lądu, na którym kata-
strofa ekologiczna mogłaby mieć poważne, wieloletnie skutki dla 
środowiska naturalnego. Na Rys.3 przedstawiono liczbę raportowa-
nych wypadków na obszarze Morza Bałtyckiego w latach 2004-
2012.   

Średnio rocznie rejestruje się około 130-150 zdarzeń wypad-
kowych. Porównując z danymi na Rys.2 należy uznać, że ze wzglę-
du na ryzyko zanieczyszczenia środowiska, aby temu skutecznie 
przeciwdziałać, na Morzu Bałtyckim należy rygorystycznie monito-
rować i kontrolować ruch statków oraz posiadać w poszczególnych 
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krajach leżących na tym morzem, ośrodki i środki techniczne szyb-
kiego reagowania na zdarzenia zagrażające środowisku. 

 
Rys.3. Liczba raportowanych wypadków na Morzu Bałtyckim [2]. 
 

Miejsca, w których dochodzi do częściej do wypadków na mo-
rzu, przedstawiono na Rys.4 w formie liczbowej w kole o czerwo-
nym tle. Zarazem są to miejsca, w których wskazana jest lokalizacja 
zwiększonych środków ratujących życie na morzu i przeciwdziałają-
cych skutkom (głównie rozlewom olejowym). 

 

 
Rys.4. Rozkład wypadków morskich na wodach wokół Europy w 
latach 2011-2013 [7] 
 

4. RODZAJE WYPADKÓW MORSKICH  

Ze względu na wygodę opracowań statystycznych przyjmuje się 
następujące rodzaje wypadków morskich: 

• zatonięcia statków; 
• wejścia na mieliznę; 
• kontakt statków, zderzenia; 
• pożary i wybuchy; 
• inne. 

Nie pozwala to z opracowań statystycznych dokonywać szcze-
gółowych wniosków. Należy sięgać do poszczególnych raportów 
końcowych z wypadków i katastrof. 

Jednym ze spektakularnych zdarzeń na morzu jest zatonięcie 
statku. W Tab.4 przedstawiono liczbę zatonięć statków w latach 

2004-2013 w zależności od wieku statku. Z tabeli wynika wzrost 
liczby zatonięć statków starszych niż 30 lat, a stosunkowo niewielka 
statków nowych w wieku do 4 lat.  

W analizach statystycznych [3,4,5,7,8] bierze się uwagę nastę-
pujące typy statków: 

• towarowe; 
• tankowce; 
• kontenerowce; 
• statki pasażerskie; 
• statki rybackie; 
• inne. 

Przeprowadzone zestawienia z lat 2007-2010 dały następujące 
wyniki (Tab.5).  

 
Tab.4. Liczba zatonięć statków w latach 2004-2013 w zależności od 
wieku statku [9] 
 

Rok/
wiek 

statku 
[lata] 

2
0 
0 
4 

2
0 
0 
5 

2
0 
0 
6 

2 
0 
0 
7 

2 
0 
0 
8 

2 
0 
0 
9 

2 
0 
1 
0 

2
0 
1 
1 

2
0 
1 
2 

2
0 
1 
3 

0-4 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0
5-9 2 1 4 1 5 2 5 1 1 0

10-14 0 2 2 3 2 5 1 1 3 3
15-19 3 7 3 3 2 0 2 3 5 2
20-24 3 3 3 3 6 4 6 4 3 3
25-29 1 4 1 4 4 2 2 4 3 1
>30 4 3 13 10 9 7 4 7 5 3

nieznany 7 4 7 6 7 7 6 2 3 3
łącznie 22 26 35 31 35 27 27 22 24 15

 
Tab.5. Liczba wypadków morskich według typów statków w latach 
2007-2010 [4,5] 
 

Rok/
Typ statku 

2007 2008 2009 2010

Towarowe 330 307 225 234
Tankowce 63 76 67 65
Kontenerowce 65 60 52 38
Pasażerskie 149 134 135 147
Rybackie 78 80 74 68
Inne 77 97 73 92
Razem 762 754 626 444

 
Dane w Tab.5. nie ujmują liczebności danego typu statku lub 

ich zdolności przewozowej, co nie pozwala na wyznaczenie udziału 
procentowego w wypadkach na morzu. 

 W Tab.6 podano liczbę zatonięć w poszczególnych typach 
statków w stosunku do liczby raportowanych wypadków morskich. 
 
Tab.6. Liczba zatonięć w poszczególnych typach statków w stosun-
ku do liczby wypadków morskich w latach 2007-2010 [własne na 
podstawie 5] 
 

Rok/
Typ statku 

2007 2008 2009 2010

Towarowe 11/ 330 10/ 307 6/ 225 6/ 234
Tankowce 0/ 63 1/ 76 0/ 67 0/ 65
Kontenerowce 1/ 65 0/ 60 0/ 52 0/ 38
Pasażerskie 4/ 149 0/ 134 0/ 135 2/ 147
Rybackie 27/ 78 29/ 80 18/ 74 18/ 68
Inne 12/ 77 21/ 97 4/ 73 5/ 92
Razem 55/ 762 61/ 754 28/ 626 31/ 444

 



I Bezpieczeństwo i ekologia  

 

  

36 AUTOBUSY 10/2016 
 

Z tabeli 5 wynika, że praktycznie nie dochodzi do zatonięć stat-
ków dużych (tankowców i kontenerowców). Wynika to m.in. z nało-
żonych wymagań konstrukcyjnych na te statki wynikających z po-
ważnego zagrożenia dla środowiska i zdarzającymi się w przeszło-
ści katastrofami ekologicznymi z udziałem tego typów statków. 
Obecnie w latach 2007-2010 utonęły 2 statki na 486 zdarzeń wy-
padkowych, co stanowi udział 0,4%. Dla statków rybackich liczba 
zatonięć wynosi 92 na 300 zgłoszonych wypadków, co stanowi aż 
30,7%. Wynika z tego, że dla statków rybackich konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowych regulacji, w celu poprawienia istniejącej 
sytuacji. 
 

5. SKUTKI WYPADKÓW MORSKICH  

Zatonięciu statku towarzyszą najczęściej ofiary w ludziach. 
Pomijając największe straty w ludziach lub najgłośniejsze medialnie 
wypadki (Titanic 1912 – około 1500 ofiar, Estonia 1994 – 852 ofiary, 
Costa Concordia 2012 - 32 ofiary), zatonięcie statku stwarza po-
ważne zagrożenie życia i zdrowia załogi i pasażerów, szczególnie w 
sytuacji ciężkich warunków sztormowych, pory nocnej oraz szybkie-
go zatonięcia statku – braku czasu na skuteczną ewakuację. 

W Tab.7 przedstawiono zestawienie w liczbach bezwzględnych 
ofiar zatonięć statków w poszczególnych typach. 

 
Tab.7. Liczba ofiar w ludziach w poszczególnych typach statków w 
latach 2007-2010 [5] 

 
Rok/ 
Typ statku 

2007 2008 2009 2010

Towarowe 20 24 19 17
Tankowce 3 9 2 5
Kontenerowce 0 2 1 0
Pasażerskie 10 6 4 7
Rybackie 31 30 16 20
Inne  18 11 10 12
Razem  82 82 52 61

 
Liczba ofiar w ludziach często zależy od jednostkowych zda-

rzeń, które znacznie pogarszają wyniki statystyczne. Przykład zda-
rzenia mającego istotny wpływ przedstawiono na Rys.5.  
 

 
Rys.5. Liczba ofiar na morzu w poszczególnych miesiącach (sty-
czeń 2012 tylko m/s Costa Concordia 32 osoby) [7] 
 

Jeszcze większy statystycznie wpływ miała katastrofa promu 
Estonia w 1994 roku. Przykładowo w zestawieniu Europejskiej Rady 
Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council) z 
2003 roku przedstawiono zagrożenie śmiercią pasażera w różnych 
środkach transportu w Europie (Tab.8). 

Tab.8. Współczynnik zagrożenia śmiercią pasażera w różnych 
środkach transportu w Europie [1] 

Parametr/
środek transportu 

100 milionów godzin i 
pasażera 

100 milionów kilome-
trów i pasażera 

Autobus 2 0,07
Statek pasażerski 8 0,25
Statek/prom 14,8* 0,46*
Samolot 16 0,035
Pociąg 2 0,035
Samochód osobowy 25 0,7
Pieszy 25 6,4
Rower 75 5,4
Motocykl 440 13,8

*  podwyższony wskaźnik w skutek zatonięcia promu Estonia 
 

Z zestawienia wynika duże (podwyższone) ryzyko podróży 
statkiem w stosunku do innych środków masowego transportu. W 
porównaniu do samolotu i pociągu ryzyko utraty życia na statku jest 
około 10 razy większe. Po usunięciu jednego przypadku (promu 
Estonia) podróż statkiem osiągnie porównywalne wskaźniki śmier-
telności.  

Drugim istotnym skutkiem wypadków na morzu jest skażenie 
środowiska morskiego: atmosfery, wody i przybrzeżnych plaż. 
Głównym zagrożeniem, oprócz ładunku przewożonego na statku, 
jest skażenie paliwem i olejami smarowymi. 

W Tab.9 przedstawiono 10 przypadków skażeń wód Morza 
Bałtyckiego w 2012 roku.   
 
Tab.9. Przypadki skażeń wód Morza Bałtyckiego w 2012 roku [2] 
 

Kraj Data Szero-
kość 
geogra-
ficzna [N] 

Długość 
geogra-
ficzna  
[E] 

Typ 
statku 

Substan-
cja/ilość 

Rosja 1.1.
2012 

59,90° 30,25° towarowy mazut/ b.d.

Łotwa 8.1.
2012 

57,03° 24,12° tanko-
wiec 

olej sma-
rowy/ b.d. 

Rosja 30.3.
2012 

59,90° 30,25° tanko-
wiec 

mazut/ b.d.

Łotwa 18.4.
2012 

57,40° 21,55° tanko-
wiec 

paliwo 
lekkie/ b.d. 

Szwecja 23.4.
2012 

56,02° 12,70° towarowy paliwo 
lekkie/ b.d. 

Rosja 30.4.
2012 

59,90° 30,25° towarowy mazut/ b.d.

Rosja 19.7.
2012 

54,68° 20,52° inny mazut/ b.d.

Łotwa 26.7.
2012 

57,40° 21,55° tanko-
wiec 

paliwo 
lekkie/ b.d. 

Litwa 3.11.
2012 

55,69° 20,98° inny zatopienie 
1249 ton 

Litwa 18.12.
2012 

56,03° 20,76° inny paliwo na 
doku/ b.d. 

 
Skutki dla środowiska przedstawionych zdarzeń nie były zna-

czące m.in. z powodu niewielkich wycieków, głównie w trakcie 
bunkrowania paliwa lub prac stoczniowych. We wszystkich przed-
stawionych przypadkach w Tab.8 za przyczynę uznano błąd ludzki.  
 

6. SPOSOBY POPRAWY SYTUACJI MAJĄCYCH 
ZMNIEJSZYĆ ZAGROŻENIA WYPADKOWE 

Podejmuje się wiele działań mających na celu zmniejszenie 
liczby zdarzeń wypadkowych w transporcie morskim. Przepisy, 
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wymagania i regulacje wprowadza m.in. Międzynarodowa Organi-
zacja Morska (IMO). Były to m.in.: 

• w 1972 roku wprowadzono przepisy „Międzynarodowe re-
gulacje zapobiegania kolizjom na morzu” (COLREGS); 

• w 1973 roku przygotowano „Międzynarodową konwencję 
o zapobieganiu  zanieczyszczeniom ze statków” (MAR-
POL 73/78); 

• w 1978 roku „Międzynarodową konwencję o wymaganiach 
w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw 
i pełnienia wacht” (STCW 78/95/2010); 

• w 1993 roku przygotowano „Międzynarodowy kodeks za-
rządzania bezpieczną eksploatacją statku” (ISM code), 
który wszedł w życie zasadniczo w 2001 roku; 

• w 1994 roku stał się dostępny światowy system określania 
pozycji, w tym statków na morzu (Global Positioning Sys-
tem - GPS); 

• w 1999 roku wprowadzono światowy system bezpieczeń-
stwa i alarmowania dla statków (GMDSS); 

• w 2000 roku do konwencji ratowania życia na morzu (SO-
LAS 1974) wprowadzono regulacje dotyczące zapisu da-
nych z podróży (Voyage Data Recorders) lub czarnych 
skrzynek (Black Box); 

• w 2004 roku wprowadzono wymagania posiadania na 
statku systemu identyfikacji (Automatic Identification Sys-
tem - AIS); 

• w 2012 roku jako obligatoryjny stał się system mapy elek-
tronicznej (ECDIS). 

Przepisy i regulacje starają się nadążyć za zwiększającym się 
ruchem statków na morzu w celu zachowania bezpieczeństwa 
transportu drogą morską. 

Są kraje, na których wodach terytorialnych ograniczono liczbę 
wypadków na statku lub z udziałem statku. Przykład potwierdzający 
tą tezę przedstawiono na Rys.6. W ciągu 10 lat liczba wypadków na 
wodach Kanady zmniejszyła się dwukrotnie i jest to raczej trend 
ustabilizowany. Głównym powodem zmniejszenia liczby wypadków 
okazało się monitorowanie ruchu statków. 
 

 
Rys.6. Liczba wypadków na statku lub z udziałem statku na wodach 
Kanady w latach 2004-2013 [9]  
 

Ma to istotne znaczenie, bowiem według raportu z 2014 roku 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) liczba 
statków uczestniczących w wypadkach rośnie i porównując rok 
2011 i 2013 wzrosła dwukrotnie (Rys.7)!   
 

 
Rys.7. Liczba statków uczestniczących w wypadkach w latach 
2011-2013 [7] 
 

Pozostaje problem liczby wypadków poważnych w stosunku do 
liczby zgłoszonych. Jednym z powodów jest konieczność zgłaszania 
m.in. zdarzeń potencjalnie wypadkowych tzw. niezgodności (ang. 
non conformity). Wynika to Systemu Zarządzania Bezpieczną Eks-
ploatacją Statku (ang. Safety Management System - SMS), który 
każdy z armatorów winien wprowadzić w firmie i na wszystkich 
eksploatowanych statkach. Po uwzględnieniu podziału raportowa-
nych zdarzeń na trzy grupy: wypadki bardzo poważne, wypadki 
poważne i wypadki mniej istotne, w tym zdarzenia uzyskano trochę 
inne wyniki (Rys.8). 
 

 
Rys. 8. Liczba zdarzeń wypadkowych na statkach w latach 2011-

2013 według podziału na typ zdarzenia [7]  
 

Z zestawienia na Rys.8 wynika, że liczba wypadków bardzo 
poważnych jest na podobnym poziomie w analizowanych latach. 
Istotny wzrost nastąpił dla wypadków mniej istotnych i zdarzeń. 
Wynikać to może m.in. z konieczności potwierdzania funkcjonowa-
nia systemów zarządzania bezpieczeństwem, które wymagają 
raportowania wszystkich wypadków, w tym zdarzeń potencjalnie 
niebezpiecznych. Aktywność tego rodzaju ma związek z auditowa-
niem systemów zarządzania bezpieczeństwem. Raportowanie 
zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych nie przynosi ujemnych skut-
ków dla armatora, natomiast ułatwia uzyskanie pozytywnego wyniku 
z auditu. Sytuacja odwrotna zachodzi w przypadku raportowania 
wypadków. Poważne w skutkach finansowych dla armatora oraz 
związane z obrażeniami lub śmiercią ludzi muszą być raportowane. 
Pozostałe wypadki, które nie wiążą się z ww. skutkami są niekiedy 
ukrywane [13,14]. 

Podstawowe metody mające długoterminowy wpływ na popra-
wę bezpieczeństwa morskiego są to: 

• regulacje prawne; 
• wprowadzanie nowych bezpiecznych technologii; 
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• standardy w projektowaniu i wyposażaniu statków; 
• przeglądy zdarzeń wypadkowych i  wnioski z nich 

płynące; 
• kultura i bezpieczeństwo pracy (w tym zachowywanie 

norm czasu pracy); 
• podnoszenie wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BiHP); 
• ćwiczenia i szkolenia załóg statków. 

Pozostają działania dające efekty krótkoterminowe (doraźne), 
ale ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa jako całości. Są to 
m.in. używanie tylko atestowanych narzędzi, stosowanie odpowied-
nich części zamiennych i materiałów, porządek i czystość w miejscu 
pracy, odpowiednie ubrania robocze, stosowanie odpowiednich 
rękawic ochronnych, ochronników słuchu i oczu, ubrań ochronnych.              

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Podejmuje się wiele działań mających na celu zmniejszenie 
liczby zdarzeń wypadkowych w transporcie morskim. Zachowywa-
nie bezpieczeństwa transportu przynosi wiele korzyści: zmniejsza 
zagrożenie życia i zdrowia ludzi, zmniejsza wypadkowość itp. W 
efekcie może obniżać koszty eksploatacji statku. 

Armator jest zobowiązany zapewnić załodze odpowiednie wa-
runki pracy i socjalne. W wielu przypadkach okazywało się, że na 
bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać, bowiem przynosiło to w 
końcu poważne straty. Jedną z opcji mających zmniejszyć ryzyko 
wypadkowe związane z czynnikiem ludzkim (ang. human factor) jest 
powszechne wprowadzenie na statki konieczności stosowania 
procedur przypisanych określonym czynnościom lub pracom. 
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Accidents at sea and their main reasons 

Paper discussed the problem of accidents at sea. Despite 
the meaningful development in shipbuilding technology and 
ship equipment, together with the cargo and passenger  
transport growth by sea, the number of marine accidents are 
still increasing with accompanying them the lives lost of crew 
and passengers. 

 On the basis of international institutions’ reports being 
concerned with the marine transport safety the author indi-
cates own observations and remarks. In respect of accident 
menace the transport by sea seems as one of more dangerous 
means for people, ships and environment. It means it ought to 
find out the ways of bettering the situation and present meth-
ods to recognize as unsatisfactory. It was indicated the main 
reasons of accidents at sea and suggestions of improving the 
safety in marine transport. 
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