
I Bezpieczeństwo i ekologia  

 

   

132 AUTOBUSY 9/2017 
 

Ryszard Wawruch 

WYPOSAŻENIE RATUNKOWE WSPÓŁCZESNYCH STATKÓW PASAŻERSKICH 

 
W artykule poddano analizie aktualne wymagania międzynarodowe na temat wyposażenia ratunkowego statków pasażer-

skich i minimalnych kwalifikacji załogi w zakresie jego obsługi oraz przedstawiono zbiorowe i osobiste wyposażenie ratunko-
we stosowane na współczesnych wycieczkowcach i promach pasażerskich. Publikację kończą uwagi na temat problemów z 
przeprowadzeniem szybkiej i skutecznej akcji opuszczenia statku pasażerskiego i uratowania rozbitków, szczególnie w tak 
zwanych odległych obszarach morskich. 

 

WSTĘP 

Minimalne wyposażenie morskich statków handlowych w oso-
biste i zbiorowe środki ratunkowe określa Międzynarodowa kon-
wencja o bezpieczeństwie życia na morzu, SOLAS 1974, wraz z 
późniejszymi zmianami [1]. Postanowienia jej III rozdziału zatytuło-
wanego „Środki i urządzenia ratunkowe”, dotyczące wszystkich 
statków niezależnie od ich wielkości i rejonu żeglugi, dają pewne 
możliwości dostosowania wyposażenia w zbiorowe środki ratunko-
we do specyficznych potrzeb danej jednostki pływającej. Statki 
pasażerskie różnią się w tym zakresie znacznie od statków towaro-
wych. Ogólnie, można je podzielić na dwie grupy: 
1. Wycieczkowce (cruise ships) realizujące rejsy o różnym czasie 

trwania i na różnych akwenach, nie wyłączając wód polarnych 
Antarktydy i Arktyki oraz tak zwanych „akwenów odległych” (re-
mote areas) położonych z dala od zwyczajowo przyjętych tras 
żeglugowych. Do tej grupy należy największy, aktualnie eksplo-
atowany statek pasażerski świata „Harmony of the Seas” mogą-
cy zabrać na pokład 9080 osób, w tym 6780 pasażerów i 2300 
członków załogi. 

2. Promy pasażerskie (passenger ferry boats) oraz pasażersko-
samochodowe i pasażersko-kolejowe (statki pasażerskie ro-ro 
passenger ro-ro ships) pływające na stałych trasach, których 
rejsy mogą trwać od kilku minut (np. 10 minut w przypadku po-
łączenia promowego Kopenhaga - Malmo) do kilkunastu godzin 
(np. 18 godzin w przypadku połączenia promowego Gdańsk - 
Nynashamn). 
Głównymi problemami występującymi w przypadku ogłoszenia 

alarmu opuszczenia statku pasażerskiego, są: 
1. Opanowanie paniki i zebranie w jak najkrótszym czasie w 

punktach zbiórki wszystkich pasażerów, wśród których mogą 
być dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, wydanie im pa-
sów ratunkowych i dopilnowanie poprawnego ich założenia. 

2. Sprawne rozmieszczenie pasażerów w zbiorowych środkach 
ratunkowych oraz bezpieczne i szybkie ich zwodowanie. 

3. Zapewnienie przeżycia (zapobiegnięcie hipotermii osłabionych 
chorobą morską) pasażerów w zbiorowych środkach ratunko-
wych, szczególnie w przypadku długotrwałego oczekiwania na 
pomoc po wypadku w rejonach polarnych i w odległych akwe-
nach morskich. 
Należy podkreślić, że duża liczba pasażerów uniemożliwia wy-

korzystanie do ich ratowania helikopterów powszechnie stosowa-
nych w przypadku ogłoszenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej 
(search and rescue - SAR) załogi statku towarowego, który uległ 
awarii lub zatonął w pobliżu brzegu. Możliwości przeprowadzenia 

skutecznej akcji opuszczenia przez pasażerów i załogę promów 
pasażersko-samochodowych i pasażersko-kolejowych, determinuje 
krótki okres czasu jaki upływa od momentu przedostania się wody 
na pokład samochodowy (kolejowy) zwany pokładem ro-ro, do 
chwili utraty przez statek stateczności, przewrócenia się na burtę i 
zatonięcia. Awarie i zatonięcia tej grupy statków pasażerskich po-
ciągają za sobą najwięcej ofiar śmiertelnych. Przykładowo można 
wymienić: 
1. Przewrócenie się na burtę i zatonięcie koło Zeebrugge w Belgii 

w dniu 6 marca 1987 r. promu pasażersko - samochodowego 
„Herald of Free Enterprise”. Spośród około 459 pasażerów i 80 
członków załogi, w katastrofie straciły życie 193 osoby. Należy 
podkreślić, że do wypadku doszło tuż po wypłynięciu statku z 
portu na akwenie o głębokości kilku metrów i znaczna część 
kadłuba zatopionego i przewróconego na burtę statku wystawa-
ła ponad powierzchnię wody (rys. 1). Wiele osób zostało uwię-
zionych w przedziałach zalanych wodą wewnątrz statku. Więk-
szość ofiar zginęła wskutek hipotermii [2]. 
 

 
Rys.1. Leżący na burcie na dnie morza prom „Herald of Free 
Enterprise” [3]. 

 
2. Największą katastrofę morską w czasach pokoju, jaką było 

zderzenie w dniu 20 grudnia 1987 r. w cieśninie Tablas promu 
„Dona Paz” z około 4750 osobami na pokładzie z przewożącym 
benzynę małym zbiornikowcem „Vector” z 13 osobową załogą. 
W wyniku kolizji powstał na obu statkach pożar, jednostki spło-
nęły i zatonęły. Z wypadku uratowało się tylko 21 pasażerów 
promu i 2 marynarzy ze zbiornikowca. Śmierć poniosła cała 58-
osobowa załoga promu. Pożar rozprzestrzeniał się tak szybko, 
że na żadnym statku nie zdążono zwodować zbiorowych środ-
ków ratunkowych [4]. 

3. Zatonięcie na Bałtyku u wybrzeży niemieckich w dniu 14 stycz-
nia 1993 r. polskiego promu „Jan Heweliusz” W katastrofie zgi-
nęło 55 osób – 20 marynarzy i 35 pasażerów. Uratowano tylko 9 
marynarzy. Większość ofiar zginęła wskutek hipotermii. 
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4. Zatonięcie na Bałtyku w dniu 28 września 1994 r. promu pasa-
żersko - samochodowego „Estonia”. Ze znajdujących się na 
statku 989 pasażerów i członków załogi katastrofę przeżyło tyl-
ko 137 osób. Głównym powodem śmierci były utonięcie i hipo-
termia [5]. 

1. WYMAGANIA KONWENCYJNE NA TEMAT WYPOSA-
ŻENIA RATUNKOWEGO STATKÓW PASAŻERKICH 

1.1. Zbiorowe środki ratunkowe na statkach pasażerskich 

Zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS jest kilka możliwo-
ści wyposażenia statków pasażerskich w jednostki ratunkowe, 
zależnie od wielkości i typu statku oraz rodzaju żeglugi. 

Statek zatrudniony w żegludze międzynarodowej podejmujący 
podróż inną niż krótka podróż międzynarodowa rozumiana jako 
podróż, w czasie której statek nie oddala się więcej niż 370,4 km 
(200 mil morskich) od portu lub miejsca, w którym pasażerowie i 
załoga mogą znaleźć bezpieczne schronienie oraz odległość po-
między ostatnim odwiedzonym portem kraju, z którego rozpoczęto 
podróż, a końcowym portem przeznaczenia, ani też podróż powrot-
na nie przekraczają 1111,2 km (600 mil morskich), powinny być 
wyposażone w [1]: 
1. Częściowo zakryte lub całkowicie zakryte łodzie ratunkowe na 

każdej burcie statku o takiej łącznej pojemności, aby mogły po-
mieścić nie mniej niż 50% ogólnej liczby osób na statku. Admi-
nistracja morska państwa bandery statku może zezwolić na za-
stąpienie łodzi ratunkowych tratwami ratunkowymi o takiej sa-
mej łącznej pojemności, pod warunkiem, że liczba łodzi ratun-
kowych na każdej burcie statku nie będzie mniejsza od liczby 
wymaganej do pomieszczenia 37,5% ogólnej liczby osób na 
statku. Pneumatyczne lub sztywne tratwy ratunkowe powinny 
być obsługiwane przez urządzenia do wodowania rozmieszczo-
ne równomiernie na każdej burcie statku. 

2. Dodatkowe pneumatyczne lub sztywne tratwy ratunkowe mogą-
ce łącznie pomieścić co najmniej 25% ogólnej liczby osób na 
statku. Tratwy te powinny być obsługiwane przez co najmniej 
jedno urządzenie do wodowania na każdej burcie lub równo-
ważne urządzenie uznanego typu, które można stosować na 
obu burtach statku. 
Statki odbywające krótkie podróże międzynarodowe powinny 

być wyposażone w [1]: 
1. Częściowo zakryte lub całkowicie zakryte łodzie ratunkowe 

mogące łącznie pomieścić nie mniej niż 30% ogólnej liczby 
osób na statku. Łodzie te, o ile jest to praktycznie możliwe, po-
winny być równomiernie rozmieszczone na każdej burcie statku. 
Statki powinny być ponadto wyposażone w pneumatyczne lub 
sztywne tratwy ratunkowe o takiej łącznej pojemności, aby wraz 
z pojemnością łodzi ratunkowych mogły pomieścić całkowitą 
liczbę osób na statku. Tratwy ratunkowe powinny być obsługi-
wane przez urządzenia do wodowania, rozmieszczone równo-
miernie na każdej burcie statku. 

2. Dodatkowe pneumatyczne lub sztywne tratwy ratunkowe mogą-
ce łącznie pomieścić co najmniej 25% ogólnej liczby osób na 
statku. Tratwy te powinny być obsługiwane przez co najmniej 
jedno urządzenie do wodowania na każdej burcie statku lub 
równoważne urządzenie uznanego typu, którego można użyć 
do wodowania tratw na obu burtach statku. 
Każda łódź ratunkowa powinna być napędzana wysokopręż-

nym silnikiem spalinowym. 
Tratwy ratunkowe, inne niż dodatkowe pneumatyczne lub 

sztywne tratwy ratunkowe wymienione w punktach nr 2, a także 
urządzenia do ich wodowania mogą być zastąpione jednym lub 
kilkoma morskimi systemami ewakuacji (marine evacuation syste-

mas - MES), czyli urządzeniami przeznaczonymi do szybkiego prze-
mieszczania osób z pokładu, z którego odbywa się ewakuacja do 
pływających jednostek ratunkowych. 

Statki pasażerskie o pojemności brutto mniejszej niż 500, na 
których ogólna liczba osób jest mniejsza niż 200, mogą spełniać 
zamiennie następujące wymagania [1]: 
1. Powinny mieć na każdej burcie pneumatyczne lub sztywne 

tratwy ratunkowe zapewniające miejsca dla wszystkich osób 
znajdujących się na statku. 

2. Jeżeli tratwy wymienione w punkcie poprzednim nie mogą być 
w łatwy sposób przemieszczane na jednym poziomie pokładu 
otwartego w celu zwodowania z dowolnej burty statku, to należy 
zapewnić dodatkowe tratwy ratunkowe, tak aby łączna pojem-
ność tratw dostępnych na każdej burcie zapewniała miejsca dla 
150% ogólnej liczby osób na statku 
Statki pasażerskie ro-ro powinny być wyposażone w tratwy ra-

tunkowe obsługiwane przez MES lub urządzenia do wodowania 
równomiernie rozmieszczone na obu burtach statku. Każda tratwa 
na takim statku powinna być: 
1. Wyposażona w urządzenie pozwalające na jej samo spłynięcie i 

w podest wejściowy oraz w ratowniczy transponder AIS lub rada-
rowy. 

2. Tratwą samo prostującą się lub namiotową dwustronną, utrzy-
mującą zawsze właściwą pozycję i pływającą bezpiecznie nie-
zależnie od tego, na którą stronę będzie zwodowana. 
Łodzie i tratwy ratunkowe oraz MES zainstalowane na statkach 

zgodnie z przedstawionymi wymaganiami konwencyjnymi powinny 
spełniać dotyczące ich wymagania Międzynarodowego kodeksu 
środków ratunkowych (Kodeksu LSA). 

Po zgromadzeniu wszystkich osób z założonymi pasami ratun-
kowymi w wyznaczonych miejscach zbiórki i po nadaniu sygnału 
opuszczenia statku, lub wydaniu polecenia wsiadania do jednostek 
ratunkowych, każda łódź ratunkowa powinna być obsadzona prze-
widzianym dla niej kompletem osób w czasie nie dłuższym niż 10 
minut, a wszystkie jednostki ratunkowe wymagane do opuszczenia 
statku przez wszystkie znajdujące się na nim osoby powinny być 
gotowe do zwodowania razem z przewidzianym dla nich kompletem 
osób i wyposażeniem w czasie 30 minut. 

1.2. Osobiste (indywidualne) środki ratunkowe 

Zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, do osobistych 
środków ratunkowych zalicza się spełniające stosowne wymagania 
Kodeksu LSA: 
1. Koła ratunkowe. 
2. Pasy ratunkowe. 
3. Kombinezony ratunkowe, czyli ubranie ochronne zmniejszające 

wychłodzenie ciała osoby w nie ubranej i zanurzonej w zimnej 
wodzie. 

4. Kombinezony ochronne – kombinezony przeznaczone dla 
członków załogi obsługujących MES i łodzie ratownicze. 

5. Środki ochrony cieplnej, czyli worek lub ubranie wykonane z 
nieprzemakalnego materiału o niskiej przewodności cieplnej. 
Koła ratunkowe oznaczone nazwą statku i nazwą jego portu 

macierzystego powinny być umieszczone w sposób umożliwiający 
ich natychmiastowe zrzucenie i rozmieszczone tak, aby były łatwo 
dostępne po obu burtach statku oraz, na ile to jest możliwe, na 
wszystkich otwartych pokładach dochodzących do burt statku. Co 
najmniej jedno koło powinno być umieszczone w pobliżu rufy statku. 
Co najmniej jedno koło ratunkowe na każdej burcie statku powinno 
być wyposażone w pływającą linkę ratunkową. Nie mniej niż połowa 
kół ratunkowych powinna być wyposażona w samoczynnie zapalają-
ce się pławki świetlne, a co najmniej dwa z nich powinny być ponadto 
wyposażone w samoczynnie uruchamiające się pławki dymne i do-
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stosowane do szybkiego zrzucenia ze skrzydeł mostka nawigacyjne-
go. 

Minimalną liczbę kół ratunkowych na jednostkach pasażerskich, 
wynoszącą od 8 do 30 sztuk, określa Konwencja SOLAS w funkcji 
długości statku. 

Wyposażony w gwizdek pas ratunkowy należy zapewnić dla 
każdej osoby znajdującej się na statku. Dodatkowo, na każdym 
statku należy [1]: 
1. Przewidzieć odpowiednie dla dzieci pasy ratunkowe w liczbie 

równej co najmniej 10% liczby znajdujących się na statku pasa-
żerów lub taką większą ich liczbę, która może być potrzebna do 
zapewnienia pasa ratunkowego każdemu dziecku. 

2. Jeżeli znajdujące się na statku pasy dla osób dorosłych nie są 
zaprojektowane dla osób ważących do 140 kg i mających ob-
wód klatki piersiowej do 1750 mm, zapewnić dostępność odpo-
wiedniej ilości akcesoriów w celu przystosowania pasów do po-
trzeb takich osób. 

3. Zapewnić wystarczającą liczbę pasów ratunkowych dla osób 
pełniących wachtę oraz pasów przeznaczonych do użycia w da-
leko położonych miejscach ustawienia jednostek ratunkowych. 
Na statkach pasażerskich należy ponadto: 

1. Zapewnić dodatkowe pasy ratunkowe dla nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby znajdujących się na nim osób, umieszczone w 
widocznych miejscach na pokładach lub w miejscach zbiórki. 

2. Jeżeli pasy ratunkowe dla pasażerów są składowane w kabi-
nach położonych w miejscach odległych od dróg komunikacyj-
nych pomiędzy pomieszczeniami ogólnego użytku i miejscami 
zbiórki, zapewnić dodatkowe pasy ratunkowe dla tych pasaże-
rów składowane w pomieszczeniach ogólnego użytku, miej-
scach zbiórki lub na trasach komunikacyjnych. 

3. Tak składować pasy ratunkowe w miejscach łatwo dostępnych i 
oznaczonych w łatwo zrozumiały sposób, aby ich rozdawanie 
pasażerom i ubieranie nie utrudniały dojść do miejsc zbiórek i 
miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych. 

4. Przewidzieć pasy ratunkowe dla niemowląt w liczbie co najmniej 
2,5% ogólnej liczby pasażerów na statku odbywającym podróże 
krótsze niż 24 godziny. 

5. Zapewnić pas ratunkowy każdemu niemowlęciu znajdującemu 
się na statku odbywającym podróże dłuższe niż 24 godziny. 
Na wszystkich statkach pasażerskich każdy pas ratunkowy 

powinien być wyposażony w lampkę. 
Niezależnie od wyżej wymienionych wymagań określonych dla 

statku pasażerskiego, na jednostkach pasażerskich ro-ro odpo-
wiednia liczba pasów ratunkowych powinna znajdować się w pobli-
żu miejsc zbiórek, tak aby pasażerowie nie musieli wracać po nie do 
swoich kabin. 

Na każdym statku, kombinezon ratunkowy lub ochronny należy 
zapewnić każdej osobie wyznaczonej do załogi łodzi ratowniczej lub 
do obsługi MES, chyba że statek odbywa stale podróże w ciepłych 
strefach klimatycznych, w których zdaniem administracji państwa 
bandery statku kombinezony te są zbędne. 

Dodatkowo, statek pasażerski powinien mieć dla każdej znajdu-
jącej się na nim łodzi ratunkowej co najmniej trzy kombinezony ratun-
kowe oraz dodatkowo jeden środek ochrony cieplnej dla każdej oso-
by, która ma być umieszczona w łodzi ratunkowej i dla której nie jest 
przewidziany kombinezon ratunkowy. Wymienione kombinezony 
ratunkowe i środki ochrony cieplnej nie są wymagane: 
1. Dla osób, które mają być umieszczone w całkowicie lub czę-

ściowo zakrytych łodziach ratunkowych. 
2. Jeżeli statek stale odbywa podróże tylko w ciepłych strefach 

klimatycznych, w których zdaniem administracji państwa bande-
ry statku kombinezony te są zbędne. 

1.3. Wyposażenie do łączności i sygnalizacyjne 

Każdy statek pasażerski powinien być wyposażony w: 
1. Urządzenia radiowe umożliwiające nadawanie i odbiór alarmów 

o niebezpieczeństwie i morskich informacji bezpieczeństwa, 
dwukierunkowej łączności koordynującej poszukiwania i ratow-
nictwo morskie i na miejscu wypadku oraz w relacji statek-statek 
(mostek-mostek). 

2. Satelitarną radiopławę awaryjną (emergency position indicating 
radio beacon - EPIRB). 

3. Instalację alarmu ogólnego słyszalnego we wszystkich po-
mieszczeniach mieszkalnych, normalnych miejscach pracy za-
łogi oraz na wszystkich pokładach otwartych. 

4. System powiadamiania pasażerów zapewniający słyszalność 
powyżej poziomu hałasu i umożliwiający przesyłanie informacji 
do miejsc zbiórki oraz do pomieszczeń, w których może znaj-
dować się załoga lub pasażerowie. 

5. Co najmniej jeden ratowniczy transponder AIS lub radarowy 
umieszczony na każdej burcie statku, lub alternatywnie, jeden 
taki transponder przechowywany w każdej jednostce ratunko-
wej. Na pasażerskich statkach ro-ro ratowniczy transponder AIS 
lub radarowy powinien być umieszczony w każdej tratwie ratun-
kowej. 

6. Co najmniej trzy radiotelefony VHF do łączności dwukierunko-
wej (statki towarowe są wyposażone, w zależności od pojemno-
ści brutto, w dwa lub trzy takie radiotelefony. 

7. Awaryjny środek do dwukierunkowej łączności pomiędzy poste-
runkami dowodzenia używanymi w przypadku zagrożenia, miej-
scami zbiórki i miejscami wsiadania do środków ratunkowych a 
strategicznie ważnymi miejscami na statku. 

8. Co najmniej 12 rakiet spadochronowych świecących jaskrawo-
czerwoną barwą. 

9. Na statkach wyposażonych w MES, w środki łączności pomię-
dzy miejscami wsiadania do środków ratunkowych i platformą 
lub jednostką ratunkową. 
W każdej łodzi i tratwie ratunkowej, znajdują się jako środki do 

sygnalizacji: 
1. Włączana ręczna lampa, w przypadku tratwy umieszczona na 

wierzchu namiotu, świecąca przez co najmniej 12 godzin świa-
tłem białym błyskowym dającym od 50 do 70 błysków na minu-
tę, lub światłem białym ciągłym. 

2. Gwizdek lub równorzędny środek sygnalizacji akustycznej. 
3. Cztery rakiety spadochronowe i sześć pochodni ręcznych świe-

cących barwą jaskrawoczerwoną. 
4. Dwie pławki wydzielające dym o bardzo dobrze widocznej bar-

wie (pomarańczowej). 
5. Latarkę elektryczną przystosowaną do sygnalizacji alfabetem 

Morse’a. 
6. Jedno lusterko do sygnalizacji dziennej. 
7. Wcześniej opisane środki ochrony cieplnej. 

Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z przepisami kon-
wencji nie wolno stosować na statku łodzi ratunkowych przeznaczo-
nych dla więcej niż 150 osób oraz, że minimalny wymagany zapas 
paliwa powinien umożliwić napęd w pełni obciążonej łodzi płynącej z 
prędkością 11,112 km/godz. (6 węzłów) przez okres nie krótszy niż 
24 godziny. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI ZAŁOGI I 
ĆWICZEŃ W OPUSZCZANIU STATKU 

Każdy członek załogi statku morskiego musi spełniać ujednoli-
cone w skali międzynarodowej i określone w Międzynarodowej 
konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW 1978/1995 
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zmienionej w 2010 r.) minimalne wymagania zdrowotne i posiadać 
aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych 
technik ratowniczych (ITR). Zgodnie z wymaganiami konwencji, 
świadectwo to podlega odnowieniu w cyklu pięcioletnim i potwier-
dza, że jego posiadacz:  
1. Posiada wymaganą wiedzę na temat: wyposażenia statków w 

osobiste i zbiorowe środki ratunkowe, radiowych środków wzy-
wania pomocy, technik ewakuacji ludzi ze statku oraz ratowania 
rozbitków z powierzchni morza (w tym ze zbiorowych, środków 
ratunkowych, a także ewakuacji załogi statku przez helikopter. 

2. Odbył i zaliczył z wynikiem pozytywnym ćwiczenia praktyczne w 
zakresie: zakładanie pasa i kombinezonu ratunkowego, prawi-
dłowego skoku w pasie ratunkowym i w kombinezonie ratunko-
wym do wody i do pneumatycznej tratwy ratunkowej z małej wy-
sokości i z wysokości co najmniej 2,5 m, posługiwania się kołem 
ratunkowym w wodzie, wciągania rozbitka, w tym osoby nie-
przytomnej, do wnętrza łodzi ratunkowej i do pneumatycznej tra-
twy ratunkowej, samodzielnego wejścia do pneumatycznej tra-
twy ratunkowej z wody, wchodzenia na przewróconą pneuma-
tyczną tratwę ratunkową i jej odwracania oraz obsługi pirotech-
nicznych środków sygnałowych. 
Dodatkowo, każdy członek załogi wyznaczony do kierowania 

zbiorowym środkiem ratunkowym powinien posiadać świadectwo 
ratownika. Zgodnie z polskimi przepisami, świadectwo to są zobo-
wiązani posiadać wszyscy oficerowie działu pokładowego i maszy-
nowego oraz starsi marynarze na wszystkich statkach niezależnie 
od rodzaju żeglugi. Z wymagania tego są zwolnieni tylko oficerowie 
mechanicy na statkach podejmujących podróże wyłącznie w żeglu-
dze krajowej. Świadectwo ratownika jest odnawiane w cyklu pięcio-
letnim i potwierdza, że jego posiadacz odbył stosowne szkolenie i 
ma wymagane konwencją kwalifikacje w zakresie: kierowania łodzią 
ratowniczą oraz tratwą lub łodzią ratunkową podczas wodowania i 
po zwodowaniu, obsługi silnika łodzi ratowniczej i ratunkowej, kie-
rowanie rozbitkami na środkach ratunkowych, wykorzystania znaj-
dujących się w łodziach i tratwach ratunkowych urządzeń do lokali-
zacji, łączności i sygnalizacji oraz stosowania pierwszej pomocy w 
stosunku do rozbitków. 

Szkolenia w celu uzyskania i aktualizacji wymienionych świa-
dectw są prowadzone przez ośrodki uznane i nadzorowane przez 
ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, a stosowne świadec-
twa wydawane przez urzędy morskie. 

Niezależnie od wymienionych szkoleń, na statkach są prze-
prowadzane ćwiczebne alarmy opuszczenia statku, w czasie któ-
rych członkowie załogi doskonalą posiadane umiejętności praktycz-
ne. Ćwiczenia te są przeprowadzane co tydzień na jednostkach 
pasażerskich i raz w miesiącu na statkach towarowych. Na statkach 
pasażerskich cała załoga nie musi uczestniczyć w każdym ćwicze-
niu, jednakże każdy jej członek musi wziąć udział w takim ćwiczeniu 
raz w miesiącu. Zgodnie z postanowieniami Konwencji SOLAS, 
ćwiczenia nie są obowiązkowe dla pasażerów, którzy powinni być 
jedynie zachęceni do wzięcia w nich udziału. 

Zgodnie z przepisami, każda łódź ratunkowa razem z przypisa-
ną do niej załogą powinna zostać zwodowana i wykonać manewry 
na wodzie co najmniej raz na 3 miesiące. W przypadku tak zwanych 
łodzi swobodnego spadku (rys. 2), co najmniej raz na trzy miesiące, 
załoga powinna obsadzić łódź, usiąść na siedzeniach odpowiednio 
zapinając pasy i przeprowadzić procedury wodowania aż do etapu 
zwolnienia łodzi, lecz bez rzeczywistego jej zwolnienia (tzn. bez 
użycia urządzenia zwalniającego). Następnie łódź powinna być 
zwodowana przez swobodny spadek z przypisaną do niej obsadą 
łodzi albo opuszczona do wody za pomocą dodatkowego urządze-
nia do opuszczania łodzi. W obu przypadkach należy przeprowadzić 
próby manewrowania na wodzie przez przypisaną do łodzi obsadę. 

W odstępach czasu nieprzekraczających sześć miesięcy, łódź z 
przypisaną do niej obsadą należy wodować przez swobodny spadek 
lub przeprowadzić wodowanie symulowane zgodnie z wytycznymi 
opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). 
W przypadku statków odbywających krótkie podróże międzynaro-
dowe, administracja morska państwa bandery statku może wyrazić 
zgodę na to, aby łodzie ratunkowe znajdujące się na jednej z burt 
statku nie były wodowane, jeżeli sposób cumowania tych statków w 
porcie i sposób odbywania podróży nie pozwalają na wodowanie 
łodzi ratunkowych z tej burty. Jednakże wszystkie takie łodzie ra-
tunkowe powinny być opuszczane co najmniej raz na 3 miesiące i 
wodowane co najmniej raz w roku. 

Na statku wyposażonym w MES, ćwiczenia alarmowe powinny 
obejmować czynności związane z rozwinięciem systemu do mo-
mentu poprzedzającego właściwe jego rozwinięcie Ćwiczenia te 
powinny być poszerzone o regularny instruktaż przy użyciu materia-
łów i środków szkoleniowych znajdujących się na statku. Dodatko-
wo, każdy członek obsługi systemu powinien, tak jak jest to prak-
tycznie możliwe, brać udział w ćwiczeniach podczas pełnego rozwi-
nięcia podobnego systemu na wodzie, zainstalowanego na statku 
lub na brzegu, w okresach nie dłuższych niż 2 lata, a w żadnym 
wypadku nie dłuższych niż 3 lata. 

3. WYPOSAŻENIE RATUNKOWE WSPÓŁCZESNYCH 
STATKÓW PASAŻERSKICH 

Mała liczebność załogi statku towarowego sprawia, że do jej 
ewakuacji z jednostki znajdującej się w niebezpieczeństwie w pobli-
żu brzegu można użyć helikoptery ratownicze. Załogę można też 
wyposażyć w kombinezony ratunkowe lepiej chroniące przed hipo-
termią niż pasy ratunkowe, a na statku zainstalować ukazane na 
rys. 2 łodzie swobodnego spadku efektywniejsze od łodzi zawieszo-
nych na żurawikach i opuszczanych na linach wzdłuż burty. Na 
statkach specjalistycznych ze znaczną liczbą załogi stosuje się 
morskie systemy ewakuacyjne (MES) wyposażone w różnego 
kształtu i konstrukcji ześlizgi umożliwiające bardzo szybkie prze-
mieszczenie się członków załogi z miejsca wsiadania na pokładzie 
statku na pływającą platformę, z której można przejść do środka 
ratunkowego, lub bezpośrednio na jednostkę ratunkową, często, 
pneumatyczną tratwę dla dużej liczby osób (rys. 3 i 4). 
 

 
Rys. 2. Łódź ratunkowa wodowana przez swobodny spadek [6] 
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Rys. 3. Morski system ewakuacyjny (MES) na statku specjalistycz-
nym wyposażony w odkryte nadmuchiwane pneumatyczne tratwy 
ratunkowe dla dużej liczby [7] 
 

 
Rys. 4. Morski system ewakuacyjny (MES) na statku specjalistycz-
nym umożliwiający przemieszczenie poprzez pływającą platformę 
do nadmuchiwanej pneumatycznej tratwy ratunkowej [7] 
 

W przypadku statków pasażerskich, nie wszystkie tego typu 
rozwiązania można zastosować. Brak jest możliwości wykorzystania 
helikopterów do szybkiej ewakuacji kilkuset lub kilku tysięcy osób z 
tego typu statku. Szybkie założenie kombinezonu ratowniczego 
wymaga pewnej wprawy, dlatego też nie są one wymagane przepi-
sami konwencyjnymi jako osobiste środki ratunkowe pasażerów. Do 
historii odeszły przedstawione na rys. 5 wiosłowe łodzie ratunkowe 
wodowane na linach wzdłuż burty. Zastąpiły je wodowane w taki 
sam sposób ale częściowo lub całkowicie zakryte łodzie z napędem 
motorowym, często dwukadłubowe, wykorzystywane jednocześnie 

jako tzw. tendry czyli łodzie do przewozu pasażerów między stat-
kiem i brzegiem (rys. 6). Zawieszone są one na tradycyjnych wy-
chylnych żurawikach grawitacyjnych (rys. 7) lub, co raz częściej, na 
zajmujących mniej miejsca wysuwanych żurawikach podwieszonych 
pod wyższym pokładem (rys. 8). 
 

 
Rys. 5. Wiosłowa łódź ratunkowa [8] 
 

 
Rys. 6. Całkowicie zakryta dwukadłubowa łódź ratunkowa z napę-
dem motorowym dla 150 osób [9] 
 

 
Rys. 7. Całkowicie zakryte dwukadłubowe łodzie ratunkowe z na-
pędem motorowym zawieszone na tradycyjnych wychylnych żura-
wikach grawitacyjnych [10]. 
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Rys. 8. Całkowicie zakryte dwukadłubowe łodzie ratunkowe z na-
pędem motorowym zawieszone na wysuwanych żurawikach zamo-
cowanych pod wyższym pokładem [11].  
 

Zostały też oddane do eksploatacji pierwsze duże pasażerskie 
statki wycieczkowe wyposażone w łodzie ratunkowe swobodnego 
spadku zainstalowane na rufie i na burtach (rys. 9 i 10). 
 

 
Rys. 9. Łodzie ratunkowe swobodnego spadku zainstalowane na 
burcie statku wycieczkowego[12] 
 

 
Rys. 10. Łodzie ratunkowe swobodnego spadku zainstalowane na 
rufie statku wycieczkowego [12] 
 

Zgodnie z przepisami statki pasażerskie typu ro-ro są wyposa-
żane w tratwy ratunkowe obsługiwane przez MES. Przykładowe 

rozwiązanie tego typu przedstawia rys. 11. Zastosowane w tym 
systemie, ukazane na rys. 11 i 12, pneumatyczne tratwy prostopa-
dłościenne zastąpiły powszechnie dotychczas stosowane, wyposa-
żone w namiot i opuszczane ewentualnie na żurawikach, pneuma-
tyczne tratwy o podstawie kołowej (rys. 13). 
 

 
Rys. 11. MES zainstalowany na statku pasażerskim typu ro-ro 
umożliwiający szybkie przemieszczenie pasażerów do tratw ratun-
kowych [13] 
 

 
Rys. 12. Prostopadłościenne pneumatyczne tratwy ratunkowe za-
stosowane w MES przedstawionym na rys. 11 [13]  
 

 
Rys. 13. Wyposażona w namiot i opuszczana na żurawiku, pneu-
matyczna tratwa ratunkowa o podstawie kołowej  
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Osobiste środki ratunkowe stosowane na analizowanych stat-
kach nie uległy zmianie od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku, kiedy to wprowadzono kombinezony ratunkowe i środki 
ochrony cieplnej oraz obowiązek wyposażenia pasów ratunkowych 
w lampki. 

W przypadku wyposażenia do łączności i sygnalizacji należy 
odnotować coraz powszechniejsze stosowanie transponderów 
ratowniczych AIS, charakteryzujących się większym zasięgiem 
działania i większą odporność na zakłócenia hydrometeorologiczne 
niż wcześniej wprowadzone transpondery radarowe SART. 

PODSUMOWANIE 

Jak zaznaczono we wstępie, współczesne statki pasażerskie 
można podzielić na dwie grupy: wycieczkowce oraz promy pasażer-
skie, pasażersko – samochodowe i pasażersko – kolejowe (statki 
pasażerskie ro-ro). Główne trudności, jakie mogą wystąpić po ogło-
szeniu alarmu opuszczenia tego typu jednostek wymieniono też we 
wstępie do artykułu. Analiza aktualnych wymagań konwencyjnych 
oraz wyposażenia ratunkowego rozpatrywanych statków doprowa-
dza do wniosku, że nie wszystkie problemy zostały rozwiązane w 
zadawalający sposób. 

Wyposażenie pasażerskich statków ro-ro w systemy MAS roz-
wiązuje problem szybkiej ewakuacji uprzednio zgromadzonych 
pasażerów z jednostki zagrożonej utratą stateczności i zatonięciem. 
Bezpieczne opuszczenie statku zależy w tym przypadku w znacznej 
mierze od tego, na ile wcześniej kapitan zdecyduje się ogłosić alarm 
opuszczenia jednostki i czy nie zabraknie czasu na zebranie pasa-
żerów w wyznaczonych miejscach zbiórki, wydanie im pasów ratun-
kowych i ich założenie. Podobny problem występuje również na 
wycieczkowcach. Należy pamiętać, że wymieniony w konwencji 
czas 30 minut na zajęcie miejsc w środkach ratunkowych i uzyska-
nia gotowości do zwodowania tych środków, jest liczony od momen-
tu zgromadzenia wszystkich osób z założonymi pasami ratunkowy-
mi w wyznaczonych miejscach zbiórki. Realizowana w ramach 
alarmu ćwiczebnego ewakuacja pasażerów z kabin i pomieszczeń 
ogólnodostępnych do miejsc zbiórki jest przeprowadzana w porze 
dziennej w sprzyjających warunkach pogodowych, po uprzednim 
powiadomieniu pasażerów o ćwiczeniu i w sposób jak najmniej dla 
nich dokuczliwy i uciążliwy. Rzeczywiste warunki ewakuacji i jej 
przebieg mogą więc odbiegać znacznie od tych w czasie ćwiczeń. 
Trudności mogą stwarzać: przeciwdziałanie powstaniu paniki oraz 
jej opanowanie, a także przekonanie pasażerów o konieczności 
skorzystania z MES lub zajęcia miejsc w zbiorowych środkach 
ratunkowych, szczególnie w opuszczanych na żurawikach pneuma-
tycznych tratwach ratunkowych, przy wysokim stanie morza i wywo-
łanych nim znacznych przechyłach wzdłużnych i poprzecznych 
jednostki pływającej. Załoga statku nie odbywa żadnych okreso-
wych ćwiczeń praktycznych w zakresie kierowania tłumem oraz 
przeciwdziałania panice i jej opanowywania. Obowiązek ukończenia 
w odstępach pięcioletnich stosownych kursów organizowanych w 
ośrodkach lądowych nie rozwiązuje w pełni wskazanego problemu. 

Statystyki wypadków morskich wykazują, że podstawowym za-
grożeniem dla życia rozbitka pływającego w pasie ratunkowym lub 
w zbiorowym środku ratunkowym jest zjawisko hipotermii. Wyzię-
bienia organizmu występuje również w wodzie o dodatnich tempera-
turach. Zgodnie z informacją podaną w Międzynarodowym lotni-
czym i morskim poradniku poszukiwania i ratowania (IAMSAR), 
czas przeżycia w wodzie ludzi nieubranych w kombinezony ratowni-
cze waha się od maksimum 45 minut, przy temperaturze wody do 
2oC, do 20 godzin, przy temperaturze wody od 15 do 20oC. Zgodnie 
z przepisami, kombinezony ratownicze (w liczbie trzech sztuk) i 
środki ochrony cieplnej są wymagane tylko jako wyposażenie otwartej 

łodzi ratunkowej, jeżeli statek pływa poza ciepłymi strefami klima-
tycznymi, w których zdaniem administracji państwa bandery statku 
kombinezony i środki ochrony cieplne są zbędne. Nie ma ich przede 
wszystkim na wyposażeniu tratw ratunkowych. Przepisy w tym 
zakresie wydają się być nie wystarczające. 

Oddzielnym problemem jest możliwość szybkiego udzielenia 
skutecznej pomocy kilku tysiącom rozbitków z dużego statku wy-
cieczkowego, który zatonął w tzw. odległych rejonach morskich, 
szczególnie na Południowym Pacyfiku, poza zasięgiem działania 
helikopterów ratowniczych startujących z baz lądowych w Chile i 
Australii. Problem ten, poruszany na forum IMO przez rządy zainte-
resowanych państw, głównie Chile, nie został dotychczas rozwiąza-
ny w sposób satysfakcjonujący służby odpowiedzialne za skuteczne 
przeprowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych na tych 
akwenach. 
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Life-saving appliances of modern passenger ships 

The article analyzes the current international require-
ments for passenger ships life-saving appliances and mini-
mum crew qualification for their operation, and presents 
collective and personal rescue appliances used on modern 
cruise vessels and passenger ferry boats. The publication 
ends with comments on the issue of carrying out fast and 
effective abandon of the passenger ship and rescue survivors 
operations, especially in so-called remote maritime areas. 
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