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Zastrzeżenie prawne
Treści zawarte w niniejszym poradniku mają wyłącznie charakter informacyjny i powinny być wykorzystywane jedynie do celów 
referencyjnych. Celem poradnika nie jest zastąpienie specjalistycznych porad prawnych lub zawodowych w kwestii zdrowia 
i bezpieczeństwa.
Przyjęcie informacji i praktyk opisanych w niniejszym poradniku i korzystanie z tych informacji i praktyk może nie spełnić wszystkich 
specyficznych potrzeb, wymogów lub zobowiązań spoczywających na poszczególnych państwach i ich flotach rybackich. Autorzy 
niniejszego poradnika mają jednak nadzieję, że zwiększy on poziom wiedzy czytelników i przyczyni się do promowania kultury 
bezpieczeństwa w sektorze rybołówstwa.
Informacje przedstawione w niniejszym poradniku w żadnym stopniu nie zmniejszają ani nie ograniczają zobowiązań nałożonych przez 
organy krajowe, a w szczególności wymogów dyrektyw UE w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Właściciele statków, szyprowie i członkowie załogi są zobowiązani do identyfikowania zagrożeń i podejmowania środków ochronnych 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka doznania szkody na osobie lub ryzyka wypadku.
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Kontekst
Małe statki rybackie stanowią ponad 80 % floty rybackiej Unii Europejskiej.
Liczba wypadków śmiertelnych i urazów oraz liczba utraconych statków w ujęciu rocznym utrzymuje się na niedopuszczalnie wysokim 
poziomie w porównaniu z wartościami odnotowywanymi w innych sektorach.
W sprawozdaniu COM(2009) 599 na temat praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu 
pracy: dyrektywy 93/103/WE (statki rybackie) i dyrektywy 92/29/EWG (opieka medyczna na statkach) (1) stwierdzono, że wspomniane 
akty prawne nie wywarły istotnego wpływu na sytuację załóg małych statków rybackich, i zalecono opracowanie niewiążącego 
poradnika dla statków o długości poniżej 15 m.
Niniejszy poradnik stanowi odpowiedź na to zalecenie. Jego celem jest wyjaśnienie kluczowych pojęć stosowanych na szczeblu 
UE i ułatwienie państwom członkowskim wywiązywania się ze zobowiązań spoczywających na nich zgodnie z dyrektywą ramową 
i dyrektywami szczegółowymi.
Powołany przez Komisję Europejską specjalnie w tym celu komitet monitorujący, w którego skład weszli przedstawiciele rządów, 
pracodawców i związków zawodowych, dostarczał informacje na potrzeby poradnika i zapewniał wsparcie w trakcie jego 
opracowywania.
Choć przepisy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa obowiązujące w różnych państwach członkowskich stanowiły źródło inspiracji 
przy opracowywaniu niniejszego poradnika, nie stanowi on dokumentu wiążącego prawnie. Jego głównym celem jest zgromadzenie 
najlepszych praktyk, których stosowanie może ułatwić unikanie wypadków w tak specyficznym i wrogim środowisku, jakim jest morze.
Rybołówstwo to działalność praktykowana przez ludzi od wieków i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Większość rybaków 
pływających na statkach to osoby samozatrudnione, które z natury charakteryzują się większą tolerancją ryzyka. Opracowanie 
niniejszego poradnika stanowi pierwszy krok na drodze do harmonizacji aktualnie obowiązujących norm w dziedzinie szkolenia 
i kształcenia.

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599
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O niniejszym poradniku
Organizacja finansująca
Przygotowanie poradnika zleciła Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

Sporządzenie projektu poradnika
Sporządzenie projektu niniejszego poradnika zlecono Labour Asociados, SLL.

Główny zespół
Ricardo Rodriguez (dyrektor zarządzający)
Marlene Calderón (koordynator, redaktor i autorka pomocnicza)
Alan Dean (główny autor)

Zespół pomocniczy ds. prac w terenie, prób pilotażowych i tłumaczeń
Francja (Ocean Atlantycki): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault i Sébastien Le Du
Niderlandy (Morze Północne): Herman Katteler i John Warmerdam
Hiszpania (Morze Śródziemne): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella i Jorge Sanches Walliser
Irlandia (Ocean Atlantycki): Frank Flemming i Gavin Power
Polska (Morze Bałtyckie): Maria Jeweska, Marta Grubman i Anna Pawliszyn
Turcja (Morze Czarne): Goktug Dalgic

Organizacje prowadzące współpracę na etapie prób pilotażowych
BIM – Bord Iascaigh Mhara (irlandzka Rada Rybołówstwa Morskiego), Irlandia
Uniwersytet w Cadiz, Facultad de Ciencias Náuticas (CASEM) – Universidad de Cádiz
Hiszpania; IMP – Institute Maritime de Prévention, Lorient, Francja
IMMiT – Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
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en el Trabajo

Zjednoczone Królestwo Simon Potten
Keir Day
Mike Montgomerie
Dave Fenner
Barry Deakin
Alan Piggott

Seafish
Seafish
Seafish
MCA
Wolfson Unit MTIA
Krajowa Federacja Organizacji Rybaków 
(National Federation of Fishermen’s 
Organisations)

Organizacje międzynarodowe Ari Gudmudson
Brandt Wagner

FAO
FAO

PRZEREDAGOWANIE I ARTYKUŁ WSTĘPNY
Komisja Europejska pragnie podziękować irlandzkiej Radzie Rybołówstwa Morskiego (BIM) oraz Krajowej Federacji 
Organizacji Rybaków (NFFO) – a w szczególności Rayowi Murrayowi, Jimowi Hudsonowi i Robertowi Greenwoodowi – za podjęte 
wysiłki.
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Jak czytać niniejszy poradnik
Celem niniejszego poradnika jest dostarczenie informacji i wskazówek dla wszystkich operatorów małych statków rybackich i członków 
załogi pracujących na małych statkach rybackich (2) w Europie.
Poradnik podzielono na sześć niezależnych modułów, dlatego też czytelnicy nie muszą zapoznawać się z treścią poradnika 
w określonym porządku i mogą przejść bezpośrednio do interesujących ich informacji. Moduły I, II i III mają stosunkowo zbliżoną 
strukturę i składają się z trzech głównych części: w pierwszej części przedstawiono ogólne informacje na temat potencjalnego 
zagrożenia lub elementu stanowiącego źródło obaw; następnie przedstawiono wykaz czynników ryzyka; na koniec zaprezentowano 
zalecane najlepsze dostępne praktyki. Moduł IV dotyczy zdarzeń związanych z wypadkami. W module V i VI omówiono najbardziej 
szczegółowe kwestie, tj. m.in. kwestie związane z oceną ryzyka, statecznością, pierwszą pomocą i ćwiczeniami. W tych dwóch modułach 
zaproponowano również szereg list kontrolnych, z którymi czytelnicy mogą się zapoznać. W załączniku zwrócono natomiast uwagę na 
instrumenty międzynarodowe wywierające szczególny wpływ na sektor tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Załącznik 
nie jest adresowany do poszczególnych rybaków, ale raczej do stowarzyszeń rybaków.
Wszystkie wymienione powyżej informacje są również dostępne na płycie CD, na której przedstawiono kluczowe praktyki, które należy 
stosować na pokładzie. Informacje zawarte na tej płycie są zasadniczo interaktywną wersją niektórych sekcji niniejszego poradnika – jej 
głównym celem jest zachęcenie użytkowników do samodzielnego uczenia się, przy czym może być ona również wykorzystywana jako 
pomoc naukowa w instytutach lub kolegiach.
Dodatkowe informacje na temat prawodawstwa i inicjatyw UE można uzyskać na następujących stronach internetowych:
Komisja Europejska, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=148
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA):
https://osha.europa.eu/pl?set%E2%80%93language=en

(2) Termin „mały statek rybacki” odnosi się do statków krótszych niż 15 metrów.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=148
https://osha.europa.eu/pl?set%E2%80%93language=en
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Zakres poradnika
Celem niniejszego poradnika jest przedstawienie wszystkich kwestii, na które należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
pracy na statku oraz zapewnić lepszą ochronę zdrowia agenta statku i członków jego załogi. Poniżej przedstawiono krótki opis treści 
poszczególnych modułów.

Moduł I Statek
Poruszono w nim wiele kwestii, m.in. kwestie 
związane ze stanem statku oraz elementów jego 
wyposażenia.

Moduł II Załoga Moduł ten jest poświęcony zdrowiu 
i bezpieczeństwu członków załogi.

Moduł III Operacje połowowe

Moduł ten dotyczy bezpieczeństwa przy 
stosowaniu czterech głównych metod połowowych, 
tj. połowu włokiem, połowu za pomocą klatek, 
połowu przy użyciu tkaniny sieciowej/połowu przy 
użyciu sznurów haczykowych/połowu podrywką 
oraz połowu włokiem rozprzowym i dragą.

Moduł IV Autentyczne zdarzenia
W module tym opisano incydenty, które faktycznie 
miały miejsce, aby zapewnić czytelnikom 
możliwość wyciągnięcia z nich wniosków 
i niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia.

Moduł V Ocena ryzyka W module tym przedstawiono listy kontrolne 
i porady dotyczące podejść do oceny ryzyka.

Moduł VI Informacje dodatkowe
W module tym przedstawiono listy kontrolne 
i informacje uzupełniające, które mogą okazać się 
przydatne dla rybaków w kwestiach związanych ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem.

Załączniki
Prawodawstwo (dyrektywy UE dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawodawstwo 
IMO, FAO, MOP)

Niniejszy poradnik nie ma wiążącego charakteru, ale czytelnicy powinni pamiętać o tym, że na szczeblu europejskim i krajowym 
przyjęto stosowne przepisy w tym zakresie, których należy przestrzegać. W poradniku przedstawiono wskazówki, które – niezależnie od 
obowiązujących przepisów – przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w dziedzinie rybołówstwa.
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Glosariusz terminów i definicji (3)
Anoda Materiał protektorowy przyczepiany do kadłuba i steru w celu ochrony śruby napędowej, wału napędowego 

śrubowego i trzpienia obrotowego steru przed korozją.

Boja znakowa Tyczka przyczepiona do boi z flagą na czubku tej tyczki.
Unoszące się na wodzie boje znakowe służą do oznaczenia zakończeń narzędzi połowowych.

Ciąg Termin oznaczający szereg klatek lub więcierzy klatkowych wraz z liną, którą są one połączone.

Decybel Jednostka wykorzystywana do pomiaru poziomu hałasu.

Długość całkowita Długość statku od najdalej wysuniętego punktu kadłuba na dziobie do rufy.

Element czepny dna 
morskiego

Termin opisujący przeszkodę znajdującą się na dnie morskim, o którą zaczepiają narzędzia połowowe.

Hipotermia Sytuacja, w której temperatura wewnętrzna ciała danej osoby jest niższa niż 35°C.

Hol z boją znakową Sznur mocujący boję znakową do kotwicy utrzymującej koniec sieci/liny w odpowiednim miejscu.

Indywidualne 
urządzenia 
wypornościowe

Elementy odzieży lub wyposażenia, które w przypadku ich prawidłowego założenia i wykorzystywania 
w wodzie zapewniają użytkownikowi określony poziom wyporności, zwiększając jego szanse na przeżycie. 
Indywidualne urządzenia wypornościowe (PFD) można podzielić na dwie główne kategorie:
1) kamizelki ratunkowe gwarantujące obrócenie osoby znajdującej się w wodzie twarzą do góry niezależnie 
od jej stanu fizycznego;
2) elementy zwiększające wyporność, z których dana osoba może skorzystać wyłącznie w przypadku, 
gdy jest przytomna, a utrzymanie twarzy oraz nosa i ust ponad powierzchnią wody wymaga od niej 
wykonywania ruchów pływackich i innych ruchów korygujących ułożenie ciała.

Lina dwójkowa Lina, którą można przywiązać lub w inny sposób przyczepić do kombinezonu lub kamizelki ratunkowej innej 
osoby lub do tratwy ratunkowej lub innego obiektu, aby utrzymać daną osobę w pobliżu takiej innej osoby 
lub obiektu, mając na celu ułatwienie ustalenia jej położenia, a tym samym ułatwienie akcji ratunkowej.

Liny trałowe Kable lub liny wykorzystywane do holowania włoka.

Łańcuch blokujący Nieprzerwany zwój łańcucha owinięty wokół liny trałowej i zapętlony w taki sposób, aby utrzymać linę 
trałową w miejscu.

Łańcuchy/liny 
holownicze

Łańcuchy lub liny wykorzystywane do przymocowania lin trałowych „łańcuchami blokującymi” do 
centralnego punktu zamocowania na rufie statku.

Mały statek rybacki Na potrzeby niniejszego poradnika: statek, którego długość całkowita jest mniejsza niż 15 metrów.

Materiał cechujący 
się wypornością 
nieodłączną

Wyporność zapewniana przez materiał stanowiący stały element kombinezonu, którego gęstość jest 
mniejsza niż gęstość wody. 

Naprawa narzędzi Czynność polegająca na naprawianiu uszkodzonych narzędzi połowowych (zazwyczaj obejmuje łatanie 
tkaniny sieciowej/sieci).

Narzędzia Ogólny termin odnoszący się do elementów wyposażenia połowowego, m.in. włoka, rozpornicy i lin 
trałowych; lub klatek, lin, boi znakowych itp.

Nieplanowane 
wstrzymanie ruchu 
statku

Do „nieplanowanego wstrzymania ruchu statku” dochodzi w przypadku, gdy narzędzia połowowe zaczepią 
się o przeszkodę znajdującą się na dnie morskim, prowadząc do wstrzymania ruchu statku.

Niewód System połowu ryb za pomocą sieci, w ramach którego wokół ławicy ryb zarzuca się okrąg wykonany 
z tkaniny sieciowej.

Ocena ryzyka Analiza wszystkich możliwych czynników ryzyka i metod przeciwdziałania tym czynnikom lub ochrony 
przed tymi czynnikami.

Okrężnica Duży okrąg wykonany z tkaniny sieciowej, który zarzuca się wokół ławicy ryb. Spodnią część sieci można 
zaciągnąć, tworząc pewnego rodzaju „torebkę”, która uniemożliwia rybom ucieczkę.

Osadzenie na mieliźnie Sytuacja, w której statek osiada na mieliźnie.

Podnoszenie worka Czynność polegająca na podniesieniu „worka włoka” (worka) w celu opróżnienia go z połowu.

Podrywka Metoda połowu bazująca na „podrywaniu” haczyków (poruszaniu nimi w górę i w dół) w celu zwabienia ryb.

Pojemność netto Objętościowa metoda szacowania pojemności ładunkowej statku.

(3) Z glosariusza terminów i definicji należy korzystać wyłącznie do celów niniejszego poradnika, ponieważ definicje terminów takich jak „wypadek przy pracy” 
przyjęte w prawodawstwie krajowym poszczególnych państw członkowskich UE mogą się między sobą różnić.
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Pokładowa furta 
wodna

Otwór w nadburciu statku służący do odprowadzania wody z pokładu.

Połów Ryby lub skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne złowione przez statek.

Połów dragą Metoda połowowa wykorzystywana przy poławianiu skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców 
wodnych zagrzebanych w dnie morskim. Dragi wyposażone w zęby do wbijania się w piasek są ciągnięte 
za statkiem, zbierając z dna morskiego przegrzebki, małże itp.

Połów przy użyciu 
sznurów haczykowych

Metoda połowu bazująca na wykorzystywaniu haczyków z przynętą rozmieszczonych w regularnych 
odstępach na całej długości liny.

Połów włokiem Metoda połowu, w ramach której za statkiem holuje się sieć, w którą wpadają ryby znajdujące się na jej 
drodze.

Połów włokiem 
rozprzowym

Metoda połowowa wykorzystywana przy poławianiu ryb zamieszkujących dno morskie, takich jak sole 
i gładzice. W trakcie połowu włok utrzymuje się w pozycji otwartej przy wykorzystaniu belki, a łańcuchy 
doczepione do belki wzruszają dno morskie, dzięki czemu ryby podrywają się z dna i wpływają do włoka.

Połów za pomocą 
klatek

Metoda połowu skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych za pomocą klatek lub więcierzy 
klatkowych z przynętą.

Przepisy Wymogi egzekwowane prawnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozpornice Prostokątne lub owalne struktury, określane również jako „deski trałowe”, umieszczone na obu skrzydłach 
włoka, które w wyniku oddziaływania sił hydrodynamicznych powstających w trakcie holowania włoka 
przez wodę otwierają wlot włoka.

Ryzyko Prawdopodobieństwo – duże lub małe – że określone zagrożenie przyniesie szkodę danej osobie.

Rzep Nazwa handlowa dwóch dopasowanych do siebie kawałków materiału pokrytych pętelkami i haczykami, 
które łączą się ze sobą. Rzepy są powszechnie wykorzystywane jako zatrzaski w kamizelkach ratunkowych.

Splątane narzędzia Termin opisujący sytuację, w której narzędzia połowowe uległy splątaniu i wymagają rozplątania.

Stateczność Zdolność statku do powrotu do pozycji pionowej.

Statek zaprojektowany 
w celu obejścia 
obowiązujących 
przepisów

Statek zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić maksymalną zdolność połowową w ramach 
ograniczeń przewidzianych w przepisach. Zazwyczaj statek ten jest krótki, ale szeroki i głęboki.

Tkanina sieciowa Panele sieci wykonane ze szpagatu lub nylonu, z których wykonuje się włok, sieci skrzelowe lub sieci 
oplątujące.

Tonięcie Sytuacja, w której statek nabiera wody i ostatecznie idzie na dno.

Uchwyt z liny do 
podnoszenia

Lina/pas umieszczone na worku włoka, które wykorzystuje się przy wciąganiu worka włoka na pokład.

Więcierz klatkowy Rodzaj pułapki wykorzystywany przy połowie krabów i homarów.

Wodoszczelność Zdolność statku do zapobieżenia przedostawaniu się wody.

Wydawanie Czynność polegająca na wykładaniu narzędzi połowowych w morze lub rozmieszczaniu narzędzi 
połowowych.

Wypadek na morzu Wypadek na morzu to zdarzenie, do którego doszło na statku znajdującym się na morzu, takie jak kolizja 
lub osadzenie na mieliźnie. Termin ten obejmuje wszystkie wypadki z udziałem załogi, do których doszło 
w związku z funkcjonowaniem statku.

Wypadek przy pracy Wypadek przy pracy to wypadek z udziałem członka załogi, do którego doszło w trakcie wykonywania 
standardowych czynności, w tym w trakcie podejmowania takich działań, jak: wyładunek połowu, 
wchodzenie na pokład statku lub opuszczanie pokładu statku.

Wyporność przy 
nadmuchaniu

W przypadku kamizelek ratunkowych: wyporność uzyskiwana po nadmuchaniu dętki.

Wyporność własna W przypadku kamizelek ratunkowych: stała wyporność, jaką cechuje się dany przedmiot.

Zaburzenia układu 
mięśniowo-
szkieletowego 
związane z pracą

Czynności podejmowane w trakcie wykonywania pracy fizycznej lub warunki istniejące w miejscu pracy, 
które mogą doprowadzić do urazów lub zaburzeń pracy mięśni, nerwów, ścięgien, więzadeł, stawów, 
chrząstek i krążka międzykręgowego lub przyczyniać się do powstawania takich urazów lub zaburzeń – 
dotyczy to na przykład nadwyrężenia mięśni i lumbago. 

Zagrożenie Termin wykorzystywany w kontekście oceny ryzyka i odnoszący się do dowolnego elementu, który może 
doprowadzić do powstania szkody.

Zwijak Bęben do nawijania, niekiedy kwadratowy lub sześciokątny, wykorzystywany przy poławianiu za pomocą 
podrywki, w szczególności przy połowie makreli.
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Wykaz skrótów
BIM Bord Iascaigh Mhara lub irlandzka Rada Rybołówstwa Morskiego, Irlandia

dB Decybel

EPIRB Radiopława EPIRB

FAO Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa

IMMiT Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska

IMP Institut Maritime de Prévention, Francja

ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

KE Komisja Europejska

m metr(-y)

MAIB Marine Accident Investigation Branch, Zjednoczone Królestwo

MCA Maritime and Coastguard Agency, Zjednoczone Królestwo

MOB Człowiek za burtą

MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy

OR Ocena ryzyka

PFD Indywidualne urządzenie wypornościowe

PPE Środki ochrony indywidualnej

QCATM Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime

SART Transponder poszukiwawczo-ratowniczy

Seafish Sea Fish Industry Authority, Zjednoczone Królestwo

TWS Tworzywo wzmacniane włóknami sztucznymi

UE Unia Europejska





Moduł I • Statek

1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

2. CO POKAZUJĄ DANE STATYSTYCZNE?

3. PROMOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

4. OCENA RYZYKA

5. JAK ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI STAN STATKU?

6. RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH

6.1. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | 

CZŁOWIEK ZA BURTĄ

6.2. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | 

POŻAR

6.3. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | 

AKCJA RATUNKOWA Z UŻYCIEM ŚMIGŁOWCA

6.4. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | 

OPUSZCZANIE STATKU

7. STATECZNOŚĆ, UKRYTE NIEBEZPIECZEŃSTWO!

8. OGÓLNE STREFY PRACY

9. PEŁNIENIE WACHT

10. KAJUTY/KAMBUZ

11. SIŁOWNIA

12. WCHODZENIE NA POKŁAD STATKU I OPUSZCZANIE 

POKŁADU STATKU

13. PLANOWANIE REJSU POŁOWOWEGO

14. SPLĄTANE NARZĘDZIA I NAPRAWA NARZĘDZI

15. PRACE KONSERWACYJNE

16. OPERACJE PRZEPROWADZANE NA PLAŻY

17. OPERACJE ROZŁADUNKOWE

18. PRACA W POJEDYNKĘ

POŁAWIAJ 
BEZPIECZNIE
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1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

ZNAJOMOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

NALEŻY PRZYJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Choć przepisy mogą być trudne do przyswojenia i właściwego zinterpretowania, szyper (właściciel lub 
operator statku) musi być dobrze zaznajomiony z przepisami, za zapewnienie zgodności z którymi ponosi 
odpowiedzialność.
W wielu przypadkach szyper jest jednocześnie właścicielem statku, a zatem pełni funkcję osoby 
odpowiedzialnej. Jeżeli jednak szyper został zatrudniony przez właściciela statku, odpowiedzialność za 
zapewnienie bezpiecznego eksploatowania statku przez szypra spoczywa na właścicielu. Sytuacja, w której 
szyper (właściciel lub operator statku) nie będzie zaznajomiony z obowiązującymi przepisami i nie będzie dążył 
do przestrzegania tych przepisów, może mieć poważne konsekwencje.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

I-1. Francuski trawler w porcie (Yann Davalo © Unia Europejska).

 � Brak należytego uwzględnienia kwestii związanych 
z bezpieczeństwem i niepodjęcie odpowiednich 
środków przygotowawczych może skutkować 
narażeniem życia osób na ryzyko.

 � Warunki panujące na morzu mogą uniemożliwiać 
statkowi bezpieczną żeglugę.

 � Wiele wypadków jest spowodowanych czynnikiem 
ludzkim – wypadki te wynikają najczęściej z:
 y nieodpowiedniego wyszkolenia;
 y braku doświadczenia i umiejętności;
 y zbyt małej liczby członków załogi i zmęczenia.

UWAGA: Osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku 
zapewnienia zgodności z przepisami, może zostać 

 pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

ŚRODKI KONTROLI

 � Niezależnie od istniejących obowiązkowych wymogów przewidzianych 
w mających zastosowanie przepisach, należy zawsze stosować dobrowolne, 
aktywne podejście do bezpieczeństwa, koncentrując się na następujących 
elementach:
 y ocenie ryzyka;
 y indywidualnych urządzeniach wypornościowych;
 y środkach ochrony indywidualnej;
 y wymogach w zakresie korzystania z wyposażenia roboczego;
 y certyfikacji sprzętu podnośnikowego i dokonywaniu inspekcji takiego sprzętu;
 y zakwaterowaniu, żywności i wodzie pitnej na pokładzie.

 � Należy zapewnić odpowiednie przeszkolenie wszystkich członków załogi, w tym 
szkolenia przypominające dotyczące bezpieczeństwa, ręcznego przemieszczania 
ciężarów oraz narzędzi połowowych i obsługi maszyn.

 � Należy podjąć odpowiednie działania przygotowawcze w obszarze ochrony 
zdrowia i opieki medycznej, w szczególności na wypadek poważnego urazu lub 
choroby, do których może dojść wskutek pracy na statku.

OCENA RYZYKA 
I PODJĘCIE DZIAŁAŃ 

NAPRAWCZYCH

MORZESTATEK

ZAŁOGA

I-1. Cykl oceny ryzyka.
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2. CO POKAZUJĄ DANE STATYSTYCZNE?

NIE STAŃ SIĘ KOLEJNYM NUMERKIEM W STATYSTYKACH

PRZYCZYNY WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH
Przyczyną prawie połowy wypadków śmiertelnych w sektorze rybołówstwa jest sam statek. Poniżej 
przedstawiono dane liczbowe dotyczące liczby wypadków śmiertelnych w Portugalii.

I-2. Liczba wypadków śmiertelnych wśród rybaków na statkach < 15 m z podziałem 
na przyczyny, Portugalia, 2000–2010

Źródło: Mutua dos Pescadores, Portugalia, 2011.
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NIE STAŃ SIĘ KOLEJNYM NUMERKIEM W STATYSTYKACH

PRZYCZYNY WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW
W poniższej tabeli przedstawiono sytuację w Zjednoczonym Królestwie – jak wynika z tych danych, najczęstszą 
przyczyną incydentów na małych statkach rybackich jest awaria maszyn.

I-3. Incydenty, do których najczęściej dochodzi na statkach < 15 m, z podziałem na 
przyczyny, Zjednoczone Królestwo, 2008.

Źródło: MAIB.
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NIE STAŃ SIĘ KOLEJNYM NUMERKIEM W STATYSTYKACH

NAJPOWSZECHNIEJSZE URAZY
We Francji do czterech najpowszechniejszych przyczyn urazów wśród rybaków zalicza się wpadnięcie do doku, 
zaplątanie w narzędzia połowowe, naciągnięcie mięśni pleców, urazy nadgarstka i skaleczenia. Zob. tabela 
poniżej.

I-4. Zgłaszane przyczyny i rodzaje urazów, jakich doznawali rybacy na statkach 
< 15 m, Francja, lata 2005–2009

Źródło: Baza danych IMP/QCATM, 2010.
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3. PROMOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

STOSUJ AKTYWNE PODEJŚCIE

BEZPIECZNE PRAKTYKI POWINNY STANOWIĆ ELEMENT NASZEGO CODZIENNEGO 
ŻYCIA
Dopóki samemu nie będzie się miało bezpośredniej styczności z wypadkiem, szczególnie z wypadkiem 
śmiertelnym, trudno jest w pełni docenić wpływ takich bezpiecznych praktyk na wszystkich członków załogi.

„Straciłem jednego z członków załogi w tragicznych okolicznościach w trakcie rutynowej operacji połowu włokiem.
Osoba ta straciła równowagę w momencie, gdy doszło do pęknięcia liny. Śmierć tego członka załogi była dla mnie ogromnym 
szokiem, ponieważ zawsze uważałem, że w dobrych warunkach pogodowych człowiek może przebywać w morzu około 
5–10 minut.
Wspomniana przeze mnie osoba przebywała w wodzie nie dłużej niż 2–4 minuty. Niestety, nie miała na sobie kamizelki 
ratunkowej. Teraz to się zmieniło. Moja załoga musi obecnie nosić PFD i podpisuje w księdze oceny ryzyka oświadczenie, że 
będzie to czynić. Mogłoby się wydawać, że do najgorszych wypadków dochodzi w złych warunkach pogodowych, ale w tym 
przypadku tak nie było.
Jesteśmy narażeni na ryzyko 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, niezależnie od warunków zewnętrznych”.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

Wypadek – w szczególności wypadek śmiertelny – może wywrzeć istotny wpływ na wiele osób.
Doznane urazy mogą skutkować niezdolnością do pracy, a śmierć danej osoby w oczywisty sposób ma druzgocący wpływ na rodzinę 
i przyjaciół.
Zakłady ubezpieczeń mogą sprawiać trudności, odmawiając wypłaty ubezpieczenia do momentu odnalezienia ciała.
Utrata głównego żywiciela rodziny prowadzi również do problemów finansowych.
Nawet koledzy ofiary mogą często odczuwać skutki wypadku i mogą doświadczać trudności w kontynuowaniu normalnego życia.

ŚRODKI KONTROLI

 � Przeprowadzanie oceny ryzyka, ponieważ zapewnia to możliwość uzyskania informacji na temat ryzyka i środków kontroli, które 
należy podjąć, aby mu zapobiec i je zwalczać.

 � Uświadomienie sobie, że dobre praktyki przyczyniają się do ochrony zdrowia załogi, a także do ochrony prowadzonej działalności.
 � Niedopuszczenie do sytuacji, w której wydajność pracy na pokładzie stałaby się istotniejsza od bezpiecznych praktyk.
 � Świadomość istnienia poradników i informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz korzystanie z takich poradników i informacji.
 � Znajomość wszelkich wymogów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz przestrzeganie tych wymogów.
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4. OCENA RYZYKA

BĄDŹ GOTOWY

POMYŚL O ZAGROŻENIACH I ZABEZPIECZ SIĘ PRZED NIMI
Ocena ryzyka oznacza zastanowienie się nad potencjalnymi zagrożeniami i podjęcie decyzji w kwestii tego, jakie 
działania można podjąć, aby nie dopuścić do wystąpienia tych zagrożeń lub aby zabezpieczyć się przed nimi.

Ocenę ryzyka należy przeprowadzać we wszystkich miejscach pracy, przy czym odpowiedzialność za zapewnienie, aby warunki panujące 
w miejscu pracy sprzyjały bezpieczeństwu i zdrowiu wszystkich pracowników, spoczywa na pracodawcy lub właścicielu statku.
Statek rybacki jest miejscem pracy, dlatego też operator statku musi zapewnić, aby stanowił on środowisko sprzyjające bezpieczeństwu 
i zdrowiu załogi oraz innych osób, które mogą znajdować się na pokładzie. Dotyczy to również osób wchodzących na pokład w celu 
przejścia na inny statek zacumowany obok.
Na statku rybackim występują pewne oczywiste zagrożenia, np. zagrożenie związane z wypadnięciem za burtę, zatonięciem statku lub 
wybuchem pożaru. Osoby przebywające na pokładzie mogą również potencjalnie poślizgnąć się, potknąć lub upaść, co może wiązać się 
z niewielkimi lub poważnymi konsekwencjami. Wśród zagrożeń dla zdrowia występujących na statku należy wymienić urazy lędźwiowej 
części kręgosłupa, rąk lub ramion w wyniku podnoszenia lub przenoszenia ładunków, urazy powstałe wskutek powtarzającego się 
wykonywania czynności obciążających organizm, takich jak patroszenie lub zakładanie przynęty, ubytek słuchu spowodowany wysokimi 
poziomami hałasu oraz stres i zmęczenie wywołujące presję fizyczną i mentalną.
Rybacy zazwyczaj dobrze zdają sobie sprawę z istnienia tych zagrożeń, ale często traktują je po prostu jako nieodzowny element 
wykonywanego przez siebie zawodu.

Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwoli:
 � zwiększyć bezpieczeństwo operacji połowowej i sprawić, aby wiązała się ona z mniejszymi zagrożeniami dla zdrowia;
 � zapewnić zgodność z przepisami;
 � udowodnić, że wykazano się „należytą starannością”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat oceny ryzyka, zob. moduł V.

I-2. Należy pomyśleć o statku (Beate Gminder © Unia Europejska).
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5. JAK ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI STAN STATKU?

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Stan statków szybko się pogarsza, jeżeli nie są one poddawane właściwej konserwacji. 
Dlatego też kluczowe znaczenie ma opracowanie programu planowej konserwacji.

ŚRODKI KONTROLI

WODOSZCZELNOŚĆ
 � Należy upewnić się, że kadłub i pokład znajdują się w dobrym stanie i że nie występują w nich żadne dziury spowodowane rdzą, 

pęknięte deski ani uszkodzone powierzchnie wykonane z TWS (tworzywo sztuczne wzmacnianie włóknem szklanym).
 � Wszystkie luki i drzwi muszą mieć mechanizm umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie, a otwory wentylacyjne muszą być 

wyposażone w zamknięcie. Okna muszą skutecznie chronić przed przedostawaniem się wody.

STATECZNOŚĆ I ZMIANY STRUKTURALNE
 � W miarę upływu czasu statki rybackie często poddaje się modyfikacjom, aby dostosować je do innej metody połowowej, lub 

wymienia się w nich istotne elementy, takie jak główny silnik lub wciągarka. W rezultacie statek, który pierwotnie był uznawany za 
stateczny, mógł stateczność utracić.

 � Nowoczesny, wysokoobrotowy, lekki silnik nie zrównoważy wagi zamontowanej na pokładzie wciągarki o większych gabarytach 
i większej mocy w taki sam sposób, w jaki pierwotny ciężki silnik równoważył wagę mniejszej wciągarki. Na wielu statkach montuje 
się dodatkowe elementy, takie jak pokład ochronny, suwnicę rufową, a czasem także bęben sieciowy. Na statkach do połowów 
klatkami dąży się do zwiększenia liczby przewożonych narzędzi, układając je w wysokie stosy na elementach strukturalnych rufy. 
Dodatkowa waga takich stosów narzędzi drastycznie zmniejsza poziom stateczności statku, dlatego też wykwalifikowana osoba 
powinna przeprowadzić odpowiednią kontrolę w tym zakresie.

OCHRONA ANODOWA
Należy sprawdzić stan anod, aby upewnić się, że wał rufowy, śruba napędowa, wał steru i wszelkie zawory poszycia kadłuba są 
odpowiednio chronione.

Bloki muszą mieć opływowy kształt i należy przyspawać do nich stalowe łapy.
Uwaga: Jeżeli anody protektorowe są wykonane z metali nieżelaznych, montuje się je również w otworach wlotowych wody 
morskiej.

Długość 
statku 

Waga anod 
cynkowych 

Łączna liczba 
anod 

A 6–12 m 8,6 kg 4

B 12–15 m 8,6 kg 6 

C 15–18 m 13,1 kg 8 

D 18–21 m 15,0 kg 10

E 21–24 m 15,0 kg 10

F 24–27 m 15,0 kg 10

I-5. Rozmieszczenie i liczba anod (na podstawie FAO, dokument 239).
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ŚRODKI KONTROLI

UKŁAD STEROWANIA
Należy sprawdzić, czy układ sterowania jest w dobrym stanie.

FURTY WODNE
Jeżeli statek jest statkiem pokładowym, należy dopilnować, aby furty wodne nigdy nie były zasłonięte.

UKŁADY POMPOWNICZE
Należy upewnić się, że systemy zęzowe i inne układy pompownicze są skuteczne i będą w stanie wypompować wodę z kadłuba.

UKŁAD NAPĘDOWY
Czy główny silnik, skrzynka przekładniowa, wał napędowy śrubowy, dławnica rufowa i śruba napędowa są w dobrym stanie?

Zob. powiązany incydent opisany w module IV:
7. Silnik, serce statku (zalanie, wywrócenie się statku do góry dnem i śmierć).

UKŁADY CHŁODZENIA WODĄ MORSKĄ
Przecieki w układzie chłodzenia wodą morską doprowadziły do zatonięcia wielu statków, dlatego też należy sprawdzić, czy zawory 
denne, połączenia kadłubowe, wymienniki ciepła, zawory upustowe, pompy i orurowanie są w dobrym stanie.

SYSTEMY ALARMOWE DLA POZIOMU WODY ZĘZOWEJ
Choć problemy związane z nieodpowiednimi połączeniami elektrycznymi są częstą przyczyną awarii systemów alarmowych dla poziomu 
wody zęzowej, prawidłowo działający system alarmowy tego rodzaju ma kluczowe znaczenie dla wszystkich statków pokładowych. 
Systemy te powinny być poddawane kontroli przed każdym rejsem.

ELEKTRYKA
Należy sprawdzić stan instalacji elektrycznej i baterii, aby nie dopuścić do wybuchu pożaru! Baterie muszą być dobrze wentylowane, aby 
zapewnić odpowiednie odprowadzanie gazów wybuchowych, przy czym w ich pobliżu musi obowiązywać zakaz palenia lub korzystania 
z otwartego płomienia. Należy uważać na pojedyncze przedmioty lub narzędzia pozostawione na pudle bateryjnym, ponieważ mogą 
one spowodować zwarcie wskutek kontaktu z zaciskami.

Zob. powiązany incydent opisany w module IV:
13. Instalacja elektryczna (pożar w siłowni).

NAWIGACJA
Czy urządzenia nawigacyjne zainstalowane na statku są odpowiednie dla obszaru, na którym statek prowadzi działalność? Czy 
wykryto jakiekolwiek usterki w funkcjonowaniu tych urządzeń? Czy w przypadku ich awarii można skorzystać z jakichkolwiek systemów 
zastępczych?

ŁĄCZNOŚĆ
Czy urządzenia łącznościowe zainstalowane na statku są w dobrym stanie i są odpowiednie dla obszaru, na którym statek prowadzi 
działalność? Czy istnieje jakikolwiek zastępczy system łączności? Czy statek jest wyposażony w system wskazujący lub zgłaszający 
położenie w sytuacjach wyjątkowych, taki jak radiopława EPIRB?

PRACA W POJEDYNKĘ
Czy statek jest odpowiednio wyposażony, by zapewnić możliwie największy poziom bezpieczeństwa? Lina sztormowa w łatwo 
dostępnym miejscu, drabinka zaburtowa, radiopława EPIRB itp.

Zob. sekcja 18. Praca w pojedynkę, w tym module.
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6. RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH

PRZEPROWADZAJ ĆWICZENIA

GDY WYSTĄPI SYTUACJA WYJĄTKOWA, JEST JUŻ ZA PÓŹNO NA CZYTANIE 
PORADNIKÓW!
W przypadku sytuacji wyjątkowej kluczowe znaczenie ma posiadanie wiedzy na temat tego, jak należy się 
zachować, oraz dysponowanie odpowiednim sprzętem. Wszystkie osoby na pokładzie powinny przejść kursy 
szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa, przy czym w razie potrzeby należy również organizować regularne 
ćwiczenia.

Należy być przygotowanym na następujące sytuacje: 
 � Człowiek za burtą: co najmniej 25 % zgonów, do których dochodzi w ramach operacji połowowych, jest spowodowanych 

wypadnięciem lub wypchnięciem osób za burtę lub zmyciem osób z pokładu statku (MAIB).
 � Pożar: odpowiedzialność za jego ugaszenie spoczywa na członkach załogi.
 � Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca: należy wiedzieć, co należy robić, a czego robić nie należy.
 � Opuszczanie statku: czy na statku znajduje się tratwa ratunkowa i czy członkowie załogi wiedzą, jak ją rozłożyć, ewentualnie 

skorygować jej pozycję i wejść na jej pokład?
 � Poważne urazy: należy organizować szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz upewnić się, że członkowie załogi potrafią 

wezwać pomoc medyczną przez radio.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pierwszej pomocy i podstawowego zestawu pierwszej pomocy,  

zob. moduł VI.
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6.1. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | CZŁOWIEK ZA BURTĄ

NOŚ PFD

CZŁOWIEK ZA BURTĄ
 � Wszystkie osoby pracujące na pokładzie powinny nosić odpowiednie indywidualne urządzenia wypornościowe (PFD), o wyporności 

co najmniej 150 N.
 � Należy zastanowić się nad warunkami panującymi na statku – co należałoby zrobić, aby wyciągnąć osobę z wody?
 � Być może w danym przypadku wystarczyłoby rzucić linę, aby dotrzeć do ofiary, lub skorzystać z pasa podnoszącego, aby wyciągnąć 

ją z wody.
 � Bardzo pomocne mogłoby być również zamontowanie drabinki zaburtowej lub korzystanie z drabiny sznurowej zapewniającej 

możliwość wydostania się z wody. Na statkach jednoosobowych drabina powinna być trwale przytwierdzona do rufy; można też 
zainstalować na burcie wiszący talrep umożliwiający ściągnięcie drabiny sznurowej przytwierdzonej do nadburcia.

KRZYKNIJ–SPÓJRZ–WSKAŻ–RZUĆ–ZAWRÓĆ–SZUKAJ–WYCIĄGNIJ–OPATRZ
 � Należy wszcząć alarm, posługując się głosem.
 � Nie należy spuszczać wzroku z człowieka za burtą. Jeden członek załogi musi pełnić funkcję obserwatora i musi być 

przygotowany do poruszania się po pokładzie statku w celu utrzymania w polu widzenia człowieka za burtą.
 � Należy obrócić statek w kierunku burty, przez którą wypadła ofiara – dzięki temu śruba napędowa statku znajdzie się z dala 

od ofiary.
 � Należy rzucić koło ratunkowe, być przygotowanym do aktywowania urządzeń sygnałowych, zapisać pozycję, w której doszło 

do zdarzenia, i nadać sygnał MAYDAY skierowany do innych statków lub służb poszukiwawczo-ratowniczych.
 � Należy zawrócić statek i rozpocząć równoległe poszukiwania. Należy zastanowić się nad najszybszymi i najbezpieczniejszymi 

manewrami zawracania (nawrót Williamsona lub równoważny manewr).
 � Skuteczność akcji ratunkowej będzie zależała od warunków panujących na morzu oraz od tego, czy ofiara będzie w stanie 

brać czynny udział w tej akcji.
 � Osoby biorące udział w akcji ratunkowej muszą mieć na sobie PFD oraz uprzęże bezpieczeństwa. Przy wyciąganiu ofiary 

z wody należy korzystać z liny zakończonej pętlą w połączeniu z wielokrążkiem lub kołowrotem linowym.
 � Ofiara powinna być w miarę możliwości utrzymywana w pozycji poziomej, aby przeciwdziałać uciskowi na ciało wskutek 

oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego.
 � Należy przygotować zestaw pierwszej pomocy i koc termiczny, aby udzielić pomocy ofierze. Należy być przygotowanym do 

wezwania straży przybrzeżnej oraz opracować strategię ewakuacji medycznej za pomocą statku albo śmigłowca.
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6.2. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | POŻAR

SPRAWDZAJ, CZY SPRZĘT JEST W ODPOWIEDNIM STANIE I GOTOWY DO WYKORZYSTANIA

POŻAR
Sprzęt przeciwpożarowy, który zgodnie z przepisami musi znajdować się na małych statkach, jest zasadniczo 
stosunkowo mało rozbudowany. Po przeprowadzeniu analizy możliwych scenariuszy wybuchu pożaru, a także 
po uwzględnieniu struktury i układu danego statku należy zdecydować, czy wskazane jest wyposażenie statku 
w dodatkowy sprzęt przeciwpożarowy.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Iskry generowane przez przełączniki elektryczne, silniki elektryczne, narzędzia i przewody.
 � Wycieki paliwa na bardzo gorące powierzchnie.
 � Iskry powstające w trakcie szlifowania i spawania.
 � Kuchenki, generatory, papierosy, zapałki i zapalniczki.

MATERIAŁ, KTÓRY ZAJĄŁ SIĘ OGNIEM NAJLEPSZY ŚRODEK GAŚNICZY 

Tkanina/papier/drewno

Ciecze łatwopalne

Pożar instalacji elektrycznej

Większość rodzajów ognia 

Woda

Pianka

CO2

Suchy proszek (*)

(*) W przypadku pożaru metali i niektórych cieczy można skorzystać ze specjalistycznych gaśnic.

CO POWINNA WIEDZIEĆ ZAŁOGA
 � W którym miejscu na pokładzie statku znajduje się sprzęt przeciwpożarowy.
 � W jaki sposób i kiedy należy korzystać z poszczególnych elementów sprzętu 

przeciwpożarowego.
 � Jaki wpływ woda gaśnicza wywiera na stateczność statku.
 � Role, jakie poszczególni członkowie załogi powinni pełnić podczas gaszenia 

pożaru na pokładzie.
Aby upewnić się, że wszyscy członkowie załogi dysponują stosowną wiedzą, należy 
organizować odpowiednie ćwiczenia.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU WYBUCHU POŻARU

 � Należy krzyczeć „POŻAR!” i uruchomić alarm.
 � Szyper powinien rozważyć możliwość nadania sygnału MAYDAY.
 � Należy podjąć próbę ugaszenia pożaru za pomocą gaśnicy.
 � Należy zamknąć wszystkie otwory wentylacyjne.
 � Jeżeli okaże się to niemożliwe, należy opuścić dane pomieszczenie 

i zamknąć do niego dostęp. W razie możliwości należy odłączyć zasilanie 
i dopływ paliwa do pomieszczenia.

 � Należy chronić tratwę ratunkową przed ogniem i umieścić kamizelki 
ratunkowe w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu.

 � Należy oszczędnie korzystać z wody, aby nie dopuścić do wystąpienia 
problemów ze statecznością (efekt powierzchni swobodnej).

 � Należy przygotować się do opuszczenia statku.

SUBSTANCJE I MATERIAŁY, 
KTÓRE MOGĄ PODSYCIĆ 
POŻAR:

 � olej napędowy, benzyna i oleje smarowe;
 � oleje hydrauliczne;
 � butle z gazem płynnym (LPG) 

wykorzystywane do gotowania;
 � substancje chemiczne wykorzystywane 

do czyszczenia, farby i rozcieńczalniki;
 � szmaty nasączone olejem lub 

substancjami chemicznymi.

Usunięcie jednego z tych 
elementów doprowadzi do 
ugaszenia pożaru

I-6. Trójkąt spalania.

ENERGIA CIEPLNA

TLEN

PA
LI

W
O
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6.3. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | AKCJA RATUNKOWA 
Z UŻYCIEM ŚMIGŁOWCA

NAJWAŻNIEJSZE TO WIEDZIEĆ, CO ROBIĆ

GDY WYSTĄPI SYTUACJA WYJĄTKOWA, JEST JUŻ ZA PÓŹNO NA CZYTANIE 
PORADNIKÓW!
Należy upewnić się, że wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie statku znają procedury stosowane w trakcie 
akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca i wiedzą, jakie informacje należy przekazywać w trakcie takiej akcji i jak 
należy się zachować.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE ZAŁODZE ŚMIGŁOWCA RATUNKOWEGO
 � Pozycja oraz imię i nazwisko osoby przekazującej informacje, numer rejestracyjny statku.
 � Prędkość statku, kurs, prognoza pogody dla danego obszaru.
 � Charakter zagrożenia.
 � Sprzęt, za pomocą którego wezwano pomoc (radio, ręczne rakiety sygnalizacyjne).

W TRAKCIE OPERACJI RATUNKOWEJ

 � Należy słuchać poleceń pilota i stosować się do jego instrukcji.
 � Prędkość statku nie może przekraczać 5–10 węzłów.
 � Jeżeli jest na to czas, należy wciągnąć sieci i uprzątnąć przedmioty z pokładu.
 � Należy przygotować członków załogi do spuszczenia urządzenia linowego do transportu osób ze statku przez śmigłowiec.
 � Nie należy dotykać liny, zanim nie zostanie ona uziemiona w morzu (ponieważ jest naładowana statyczną energią elektryczną).
 � Nie należy przypinać liny do statku.
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6.4. PROCEDURY STOSOWANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH | OPUSZCZANIE STATKU

OPRACUJ PLAN DZIAŁANIA W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH

Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami statek nie musi być wyposażony w tratwę ratunkową, należy 
rozważyć możliwość zakupienia lub wynajęcia takiej tratwy, a także radiopławy EPIRB.

ŚRODKI KONTROLI

 � Szyper musi wydać rozkaz opuszczenia statku w przypadku wystąpienia wyraźnego zagrożenia życia (np. wskutek pożaru lub 
zalania statku).

 � Jeżeli jest na to czas, należy nadać sygnał MAYDAY i zebrać odzież termiczną oraz koce termiczne.
 � Należy aktywować radiopławę EPIRB i przyczepić ją do tratwy lub do określonej osoby.
 � Należy zebrać rakiety sygnalizacyjne i przenośne radio oraz rozłożyć tratwę ratunkową.
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7. STATECZNOŚĆ, UKRYTE NIEBEZPIECZEŃSTWO!

UNIKAJ PRZECIĄŻANIA STATKU

STATEK, KTÓREGO WYJŚCIOWA STATECZNOŚĆ BYŁA ODPOWIEDNIA, MOŻE JĄ 
UTRACIĆ
Stateczność statku rybackiego podlega nieustannym zmianom w trakcie rejsu, m.in. ze względu na zmianę: 
warunków pogodowych, obciążenia statku i charakteru operacji połowowych.
Nie jest łatwo ocenić stateczność, dlatego też taka ocena musi zostać przeprowadzona przez 
wykwalifikowanego eksperta.
W idealnym scenariuszu przy pierwszym oddaniu statku do eksploatacji przeprowadzone zostały już pełne 
obliczenia stateczności i została sporządzona księga stateczności zawierająca informacje na temat ograniczeń 
statku w różnych warunkach obciążenia. W przypadku małych statków rzadko podejmuje się jednak takie 
działania, choć projektant statku musiał obliczyć poziom stateczności kadłuba, aby zagwarantować, że będzie 
on spełniał stosowne wymagania.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

W przypadku poddania statku jakimkolwiek zmianom, takim jak modyfikacje lub dodanie sprzętu, lub w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości związanych ze statkiem należy zasięgnąć porady wykwalifikowanej osoby. Należy również zastanowić się, 
czy tego rodzaju zmiany powinny zostać zgłoszone odpowiedniemu organowi administracji morskiej lub zakładowi ubezpieczeń.

ŚRODKI KONTROLI

Jeżeli dany statek ma już historię bezpiecznego funkcjonowania, jego dalsze bezpieczne funkcjonowanie można zapewnić, 
przestrzegając poniższych zasad.

 � Należy zachować szczególną ostrożność przy umieszczaniu ładunków na statku, aby nie dopuścić do jego przeciążenia.
 � W miarę możliwości należy sztauować narzędzia pod pokładem, ponieważ umieszczenie obciążenia nad pokładem skutkuje 

zmniejszeniem stateczności.
 � Należy pamiętać o wolnej burcie (wysokości od powierzchni wody do poziomu pokładu). Wolna burta zmniejsza się w miarę 

zwiększania obciążenia statku. Należy regularnie monitorować poziom wolnej burty, traktując go jako wskaźnik informujący 
o zmianie obciążenia statku. Zmniejszony poziom wolnej burty prowadzi do sytuacji, w której w momencie przechylenia się statku 
krawędź pokładu znajdzie się poniżej powierzchni wody, co z kolei drastycznie zmniejsza poziom wyporności zapewniany przez 
kadłub. Zmniejszony poziom wolnej burty może również doprowadzić do zalania dolnych partii statku, jeżeli statek przechyli się na 
bok na tyle mocno, że woda przedostanie się do jego wnętrza przez luki, drzwi lub otwory wentylacyjne.

 � Obciążenie należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni statku, ponieważ nadmiernie obciążenie dziobu lub rufy również 
może zmniejszyć poziom wyporności zapewniany przez kadłub.

 � Należy upewnić się, że system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej działa prawidłowo, 
aby umożliwić natychmiastowe wykrycie jakiegokolwiek nadmiaru wody w kadłubie. Efekt powierzchni swobodnej wywoływany 
przez wodę zmniejszy stateczność.

 � Na pokładzie powinna znajdować się możliwie jak najmniejsza liczba przedmiotów; należy też dopilnować, aby furty wodne nigdy 
nie były zablokowane.

 � Ryby znajdujące się na pokładzie powinny zostać szybko umieszczone w skrzyniach i zniesione pod pokład. Ryby znajdujące się na 
pokładzie mogą ześlizgnąć się w kierunku jednej z burt, co może doprowadzić do utraty stateczności przez statek.

 � Należy unikać prowadzenia działalności połowowej w sytuacji „lekkiego” obciążenia statku, tj. w przypadku, gdy na jego pokładzie 
znajduje się niewielka ilość paliwa lub ładunku.

 � Przy podnoszeniu ładunków należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ ładunek będzie wywierał wpływ od czubka 
wielokrążka linowego, doprowadzając do istotnego obciążenia statku mogącego skutkować jego wywróceniem.

 � W przypadku zaczepienia narzędzi o element czepny dna morskiego należy zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym 
do porzucenia narzędzi na powierzchni wody w celu ich odzyskania w bardziej sprzyjających warunkach zamiast narażania statku 
na ryzyko.

 � Nie należy dodawać ani usuwać balastu bez zasięgnięcia opinii eksperta.
Zob. powiązany incydent opisany w module IV: 12. Kontrola stateczności (zalanie, wywrócenie się statku do góry 

dnem i śmierć).
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I-7. Efekt powierzchni swobodnej w zbiorniku (na podstawie FAO, 
dokument 517).

I-8. Wywrócenie statku spowodowane ładunkiem umieszczonym 
na linach trałowych (na podstawie FAO, dokument 517).

I-9. Informacje o stateczności (na podstawie FAO, dokument 517).

PROSTE DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE UTRZYMANIE STATECZNOŚCI:
 � Zamknięcie drzwi i luków.
 � Upewnienie się, że spływniki i furty wodne są otwarte i nie zostały zablokowane żadnymi przeszkodami, aby umożliwić 

szybkie spływanie wody z pokładu.
 � Zabezpieczenie połowu i narzędzi przed przemieszczaniem.
 � Przeniesienie narzędzi i połowu z pokładu do ładowni na ryby.
 � Unikanie fal nadążających.
 � Unikanie sytuacji, w których dochodzi do istotnego przechyłu bocznego statku przy wciąganiu narzędzi.

Źródło: Dokument techniczny FAO nr 517 Safety practices related to small fishing vessels stability.

INFORMACJE O STATECZNOŚCI

ROZMIESZCZENIE 
NARZĘDZI I POŁOWU

STATECZNOŚĆ

Dopuszczalna Graniczna
Niebezpieczeństwo 

wywrócenia się statku 
do góry dnem

• Pusta ładownia na ryby

• Połów umieszczony 
w ładowni na ryby

• Ładownia częściowo 
wypełniona ładunkiem

• Narzędzia na pokładzie

• Duży połów 
na pokładzie

• Narzędzia na pokładzie

• Pusta ładownia na ryby
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8. OGÓLNE STREFY PRACY

SCHOWAJ ZBĘDNE PRZEDMIOTY

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK NA ŁODZI – SCHOWAJ ZBĘDNE PRZEDMIOTY
Sprawne poruszanie się po strefach pracy na statku powinno być możliwe bez narażania się na ryzyko poślizgnięcia, potknięcia 
i upadku. Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy, należy zesztauować wszystkie przedmioty, gwarantując odpowiednią ilość wolnej 
przestrzeni w przejściach i strefach pracy.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Potknięcie się o przeszkodę.
 � Poślizgnięcie się na lodzie, rybach lub plamach oleju.
 � Niezabezpieczone otwory.
 � Brak poręczy.
 � Słabe oświetlenie.
 � Przeszkody znajdujące się na wysokości głowy.

I-3. Nieuporządkowana część pokładu (Beate Gminder © Unia Europejska).

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy usuwać z pokładu leżące luzem narzędzia połowowe, o które członkowie załogi mogą się potknąć i przewrócić.
 � Należy pokryć pokład powłoką antypoślizgową i korzystać z podwyższonych, żłobkowanych chodników (chodników kratkowanych) na 

obszarach, na których pojawia się lód i rybie wnętrzności. W stosownych przypadkach należy korzystać z mat kauczukowych. Należy 
usuwać wszelkie plamy oleju i eliminować wszelkie wycieki oleju.

 � Należy zamykać luki, które nie znajdują się aktualnie w użyciu.
 � W razie potrzeby lub jeżeli byłoby to korzystne, należy montować poręcze.
 � Należy zapewnić odpowiedni poziom oświetlenia, by umożliwić dostrzeżenie wszystkich zagrożeń.
 � Należy wyraźnie oznaczyć wszystkie niskie przeszkody i zabezpieczyć wszelkie ostre krawędzie obiciem.
 � Należy zapewnić łatwy dostęp do kluczowego sprzętu bezpieczeństwa i środków kontroli bezpieczeństwa.
 � Należy upewnić się, że furty wodne i punkty ewakuacyjne nie zostały zablokowane.

I-4. Uporządkowana część pokładu (Beate Gminder © Unia Europejska).
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9. PEŁNIENIE WACHT

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ

PEŁNIJ WACHTĘ RZETELNIE... ALBO ZAPŁACISZ CENĘ ZA NIEUWAGĘ
Należy upewnić się, że statek jest kontrolowany w sposób bezpieczny dla wszystkich osób znajdujących się 
na pokładzie oraz dla innych statków.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Osoba pełniąca wachtę nie ma odpowiednich kwalifikacji.
 � Brak odpowiedniego monitorowania obszaru wokół statku w momencie, gdy szyper pracuje na pokładzie.
 � Zaśnięcie osoby pełniącej wachtę.
 � Niedostateczny poziom koncentracji osoby pełniącej wachtę.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy upewnić się, że osoba odpowiedzialna za kierowanie statkiem dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do tego, 
by odpowiednio poradzić sobie we wszystkich możliwych sytuacjach.

 � Szyper pracujący na pokładzie musi mieć możliwość sterowania statkiem i monitorowania obszaru wokół statku.
 � Każda osoba, której powierza się odpowiedzialność za statek, musi być odpowiednio wypoczęta. Zainstalowanie systemu alarmu 

wachtowego stanowi dobre rozwiązanie pozwalające zapobiec zaśnięciu przez osobę pełniącą wachtę.
 � Elementy rozpraszające, takie jak ekrany telewizyjne lub komputerowe, nie powinny być widoczne z miejsca, w którym znajduje się 

osoba kierująca statkiem.
 � Osoba pełniąca wachtę powinna przygotować sobie napój przed rozpoczęciem wachty. Nigdy nie należy opuszczać sterówki w celu 

przygotowania sobie napoju.
Zob. powiązany incydent opisany w module IV: 5. Niedobór snu (osadzenie na mieliźnie).
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10. KAJUTY/KAMBUZ

ZACHOWAJ PORZĄDEK

BEZPIECZNE I SPRZYJAJĄCE ZDROWIU ŚRODOWISKO PRACY TO MINIMUM, JAKIEGO 
NALEŻY OCZEKIWAĆ
Należy upewnić się, że kajuty, kambuz i wszystkie pomieszczenia są odpowiednie, biorąc pod uwagę czas 
trwania rejsu połowowego.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Nieodpowiednie ogrzewanie i wentylacja wywierające wpływ na zdrowie członków załogi.
 � Nieodpowiednio przystosowane pomieszczenia kuchenne/sanitarne sprawiające, że załoga zostaje zmuszona do pracy 

w niehigienicznych warunkach.
 � Niewystarczające środki ochrony przeciwpożarowej.
 � Składowanie butli gazowych w nieodpowiednim miejscu i korzystanie z nich w niewłaściwy sposób.
 � Zbyt duży poziom hałasu.
 � Niewyznaczenie dróg ewakuacyjnych lub brak możliwości skorzystania z tych dróg.

ŚRODKI KONTROLI

 � Temperatura powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych na statku powinna być komfortowa dla przebywających w nich osób, 
a pomieszczenia te powinny być odpowiednio wentylowane, aby uniknąć nadmiernej wilgotności i niekorzystnego wpływu na 
zdrowie.

 � Pomieszczenia do gotowania i pomieszczenia sanitarne powinny być odpowiednio przystosowane do czasu trwania rejsów 
połowowych, znajdować się w dobrym stanie i być czyste.

 � Statek powinien być wyposażony w czujniki dymu i odpowiednie, łatwo dostępne gaśnice.
 � Przy kuchence powinien znajdować się strażacki koc gaśniczy.
 � Butle z gazem należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu znajdującym się poza obszarem mieszkalnym.
 � W kambuzie należy zainstalować czujnik gazu, który powinien być poddawany regularnym przeglądom.
 � Należy ograniczyć nadmierny poziom hałasu, wykładając pomieszczenia materiałami tłumiącymi dźwięk.
 � Należy upewnić się, że w pomieszczeniach mieszkalnych wyznaczono drogę ewakuacyjną i zapewnić stałe utrzymywanie porządku 

na tej drodze oraz oznaczenie jej w taki sposób, by wszyscy członkowie załogi mogli z niej korzystać.



S
T

R
O

N
A

 3
6

M
O

D
U

Ł 
I •

 S
TA

TE
K

11. SIŁOWNIA

WŁAŚCIWA KONSERWACJA

NIE NALEŻY ZAPOMINAĆ O SILNIKU
Skuteczne prowadzenie prac konserwacyjnych ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania niezawodności. 
W niesprzyjających warunkach silnik i powiązane maszyny muszą być w pełni niezawodne.
Siłownia musi być obszarem, po którym można się bezpiecznie poruszać, ponieważ w trakcie przebywania 
na morzu może pojawić się konieczność przeprowadzenia pewnych prac związanych z silnikiem.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Awaria silnika/maszyn.
 � Zagrożenie upadkiem i doznaniem urazu.
 � Wykonywanie pracy w pojedynkę.
 � Słabe oświetlenie.
 � Napędy pasowe.
 � Gorące powierzchnie.
 � Brud.
 � Ogień/wybuchy.
 � Niewentylowane baterie.
 � Zalanie wodą pochodzącą z nieszczelnych rur, pomp i zaworów.

ŚRODKI KONTROLI

 � Wdrożenie programu profilaktycznych czynności konserwacyjnych, z uwzględnieniem regularnej wymiany oleju i filtrów.
 � Sprawdzenie wszystkich napędów pasowych.
 � Upewnienie się, że wszystkie poręcze lub uchwyty znajdują się tam, gdzie są potrzebne, oraz że wszystkie blachy podłogowe są 

we właściwym miejscu, aby zapewnić swobodne poruszanie się i pracę w pobliżu silnika.
 � W przypadku wykonywania prac w siłowni w pojedynkę należy poinformować innego członka załogi o planowanym terminie 

zakończenia tych prac.
 � Należy upewnić się, że oświetlenie jest odpowiednie i zostało zainstalowane w miejscach umożliwiających prowadzenie 

odpowiednich prac konserwacyjnych związanych z silnikiem.
 � Należy upewnić się, że wszystkie napędy pasowe – nawet te, które znajdują się pod blachami podłogowymi – zostały odpowiednio 

zabezpieczone, ponieważ po podniesieniu blachy podłogowej w celu uzyskania dostępu do określonego miejsca dany pracownik 
musi być należycie chroniony przed napędem pasowym.

 � Na wszystkich powierzchniach gorących, których członek załogi może przypadkowo dotknąć, należy zamontować osłonę.
 � Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia pozwalającą usunąć nadmiar ciepła i opary.
 � Silnik i powiązane z nim wyposażenie należy utrzymywać w czystości, aby można było łatwo zauważyć wycieki wody, paliwa i oleju, 

zanim staną się one poważniejszym problemem.
 � Należy zastanowić się, czy instalacja gaśnicza jest odpowiednia, a w przypadku zainstalowania stałego systemu gaśniczego należy 

sprawdzić, czy wszystkie osoby zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z gazami obojętnymi.
 � Należy upewnić się, że baterie są odpowiednio wentylowane, a powietrze jest wyprowadzane na zewnątrz, oraz że w pobliżu baterii 

nie znajdują się żadne przedmioty, który mogłyby doprowadzić do zwarcia, a w rezultacie – pożaru lub wybuchu.
 � Należy sprawdzić stan układów chłodzenia wodą morską, zainstalować skuteczny system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu 

dopuszczalnego poziomu wody zęzowej oraz przeprowadzać regularne kontrole prawidłowości jego działania.
 � Należy upewnić się, że zawory denne można łatwo zamknąć, nawet jeżeli znajdują się pod powierzchnią wody.
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12. WCHODZENIE NA POKŁAD STATKU I OPUSZCZANIE POKŁADU STATKU

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE

DO OKOŁO 20 % WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH WŚRÓD RYBAKÓW DOCHODZI 
W PRZYSTANIACH PRZY WCHODZENIU NA POKŁAD STATKU LUB OPUSZCZANIU 
POKŁADU STATKU
W wielu przypadkach istotny czynnik w tym kontekście może stanowić alkohol, ale rozwiązania stosowane przy 
wchodzeniu na pokład małych statków również często wiążą się z pewnym niebezpieczeństwem.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Schodzenie po drabinie.
 � Przeszkody na nabrzeżu i na statkach.
 � Słabe oświetlenie.
 � Niezabezpieczone otwory.
 � Uzyskiwanie dostępu do statku z pokładu innego 

statku.
 � Wchodzenie na pokład za pośrednictwem bączka.

I-5. Dobry dostęp za pomocą pontonu (Amélie Knapp © Unia Europejska).

ŚRODKI KONTROLI

 � Nie należy podejmować próby wejścia na pokład statku po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.
 � Na pokład należy wchodzić wyłącznie w przypadku, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby.
 � Odpowiedzialność za drabiny montowane na ścianach przystani spoczywa na władzach portowych, dlatego skargi na zły stan drabin 

(np. zły stan szczebli na szczycie drabiny) należy kierować do władz portowych.
 � Należy unikać korzystania z jakichkolwiek drabin w złym stanie.
 � Przeszkody takie jak sieci, liny, kable, pudła, rozpornice, śmieci itp., znajdujące się na nabrzeżu i na statku mogą doprowadzić 

do potknięć i upadków. Należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty ze statku i współpracować z władzami portowymi przy 
utrzymywaniu porządku na obszarach znajdujących się w pobliżu drabin.

 � Oświetlenie przystani może być nieodpowiednie lub przystań może wcale nie być oświetlona. W takim przypadku należy zwrócić 
się do władz portowych o poprawę jakości oświetlenia, ale w międzyczasie należy korzystać z latarek elektrycznych, by umożliwić 
dostrzeżenie przeszkód stwarzających ryzyko potknięcia.

 � Otwarte luki, o które można się potknąć i do których można wpaść, muszą być strzeżone. Tymczasowe otwory tworzone w trakcie 
wykonywania prac konserwacyjnych również muszą być strzeżone.

 � Uzyskiwanie dostępu do statku z pokładu innego statku: statki cumują zazwyczaj obok innych statków, dlatego też członkowie 
załogi, mechanicy i inne osoby muszą mieć możliwość bezpiecznego przejścia przez pokład takich statków. Należy upewnić się, że 
osoby przechodzące przez pokład statku mogą to zrobić bezpiecznie; pokład nie może być śliski i musi być wyposażony w solidnie 
zamocowane poręcze; ponadto należy wytyczyć na nim ścieżkę wolną od przeszkód.

 � Jeżeli chodzi o wykorzystywanie bączka do wchodzenia na pokład, należy pamiętać o tym, że bączek może zostać łatwo zatopiony, 
zwłaszcza w przypadku, gdy załadowano do niego zapasy i narzędzia na potrzeby rejsu połowowego.

 � Wszystkie osoby muszą mieć na sobie odpowiednie urządzenia wypornościowe, a bączek nie może być przeciążony.
 � Na pokładzie muszą znajdować się wiosła/wiosła łopatkowe na wypadek awarii silnika oraz źródło światła pozwalające uniknąć 

staranowania przez inny statek w ciemnościach.
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13. PLANOWANIE REJSU POŁOWOWEGO

UPEWNIJ SIĘ

ZAWIODŁEŚ NA ETAPIE PRZYGOTOWAŃ, PRZYGOTUJ SIĘ NA ZAWÓD!
Odpowiednie zaplanowanie rejsu połowowego, przygotowanie się do niego i przeprowadzenie stosownych 
kontroli sprawi, że można będzie wyruszyć w rejs z poczuciem, że statek jest w dobrym stanie.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Awaria maszyn.
 � Brak narzędzi i części zamiennych.
 � Zalanie i utrata statku.
 � Wadliwość sprzętu bezpieczeństwa.
 � Brak znajomości procedur bezpieczeństwa wśród załogi.
 � Trudne warunki pogodowe.
 � Awaria łączności radiowej.
 � Niekompetentna lub nieprzygotowana fizycznie załoga.

ŚRODKI KONTROLI

Należy sporządzić listę kontrolną dla danego statku zawierającą wszystkie elementy uważane za istotne; na liście tej powinny znaleźć 
się w szczególności poniższe elementy.

 � Silnik: paliwo, olej, woda słodka:
 y Należy sprawdzić silnik pod kątem wszelkich przecieków lub oznak świadczących o wystąpieniu problemów.
 y Należy sprawdzić silnikowe systemy alarmowe.

 � System alarmowy ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej:
 y Należy sprawdzić, czy system działa.

 � Układy chłodzenia wodą morską:
 y Należy sprawdzić je pod kątem oznak świadczących o wystąpieniu problemów. Czy zawór denny może zostać łatwo zamknięty?
 y Czy pompy są w dobrym stanie?
 y Należy sprawdzić, czy smoki ssawne są czyste.

 � Hydraulika:
 y Należy sprawdzić hydraulikę pod kątem przecieków, ale nie za pomocą ręki, ponieważ ciecz hydrauliczna może zostać wtryśnięta 

do tkanek, co może mieć bardzo poważne konsekwencje; należy również sprawdzić poziom płynu w zbiorniku.
 y Czy na statku znajduje się zapasowy olej?

 � Stan statku:
 y Czy wszystkie elementy zostały odpowiednio zesztauowane, czy luki zostały zamknięte i czy furty wodne nie są zasłonięte?

 � Sprzęt bezpieczeństwa:
 y Kamizelki ratunkowe muszą być łatwo dostępne; tratwa ratunkowa musi być odpowiednio zamocowana i zabezpieczona 

zwalniakiem hydrostatycznym.
 y Czy wszystkie środki ochrony przeciwpożarowej są we właściwym miejscu i są odpowiednie?
 y Wszyscy członkowie załogi muszą być zaznajomieni z procedurami bezpieczeństwa.
 y Czy systemy nawigacyjne funkcjonują prawidłowo i czy można skorzystać z systemów rezerwowych?

 � Pogoda:
 y Należy sprawdzić prognozę pogody dotyczącą okresu planowanego rejsu.
 y Należy poinformować osoby pozostające na lądzie o planowanym miejscu prowadzenia operacji połowowych oraz o planowanej 

dacie i godzinie powrotu do portu.
 y Osobom tym należy również przekazać dane kontaktowe wszystkich członków załogi.

 � Kontrola łączności:
 y Należy przeprowadzić test łączności, nawiązując kontakt z władzami portowymi lub z innym statkiem.
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14. SPLĄTANE NARZĘDZIA I NAPRAWA NARZĘDZI

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

POMYŚL, ZANIM ZACZNIESZ DZIAŁAĆ – NARZĘDZIA POŁOWOWE, W ODRÓŻNIENIU 
OD ŻYCIA, MOŻNA ZASTĄPIĆ
Gdy wystąpią problemy i narzędzia zaplączą się, rybacy często chcą je jak najszybciej rozplątać, nie 
zastanawiając się nad potencjalnymi konsekwencjami wychylania się za reling lub stania na włoku w trakcie 
naprawy tkaniny sieciowej.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Wypadnięcie za burtę.
 � Upadek z wysokości.
 � Wyciągnięcie za burtę przez narzędzie, które zsunęło się ponownie do morza.
 � Uderzenie kołyszącymi się, toczącymi się lub sunącymi przedmiotami.
 � Doznanie urazu z powodu niezałożenia odpowiednich rękawic, okularów ochronnych, kasku itp.
 � Wywrócenie się statku do góry dnem.

ŚRODKI KONTROLI

 � W pierwszej kolejności należy ocenić sytuację i zdecydować o najlepszym sposobie jej rozwiązania. Należy poinformować wszystkie 
zainteresowane osoby o działaniach, jakie zamierza się podjąć.

 � Należy założyć uprząż bezpieczeństwa, jeżeli planuje się wychylać za burtę lub uzyskać dostęp do miejsca znajdującego się 
powyżej poziomu pokładu.

 � Przed rozpoczęciem pracy z danym narzędziem należy upewnić się, że nie zsunie się ono ponownie do morza.
 � Należy upewnić się, że przedmioty nie mogą się kołysać, toczyć ani zsuwać, wyrządzając szkodę członkom załogi.
 � Należy mieć w pobliżu skrzynkę z narzędziami zawierającą sprzęt i narzędzia odpowiednie dla planowanych prac naprawczych.
 � Należy zapewnić dostępność sprzętu bezpieczeństwa odpowiedniego dla stosowanych narzędzi oraz zagwarantować korzystanie 

z takiego sprzętu.

I-6. Naprawy należy przeprowadzać w bezpiecznym miejscu (Dominique Levieil © Unia 
Europejska).
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15. PRACE KONSERWACYJNE

NALEŻY KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!
Wielu rybaków stara się samodzielnie wykonywać możliwie jak najwięcej prac konserwacyjnych, aby ograniczyć 
koszty. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu prac konserwacyjnych nigdy nie zrekompensują jednak 
kosztów osobowych lub finansowych związanych z doznaniem urazu przez określoną osobę; przeprowadzanie 
skutecznych prac konserwacyjnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego stanu 
statku.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Wszelkie czynniki ryzyka związane ze ścinaniem, szlifowaniem, czyszczeniem szczotką metalową i podobnymi pracami.
 � Zagrożenia związane z korzystaniem z narzędzi elektrycznych w środowisku morskim.
 � Zagrożenia związane z upadkami.
 � Substancje chemiczne wykorzystywane do czyszczenia lub obróbki.
 � Opary.
 � Zamknięte przestrzenie.
 � Operacje podnoszenia.

ŚRODKI KONTROLI

 � Jeżeli w danym przypadku istnieje zagrożenie wypadnięciem za burtę, członkowie załogi muszą nosić środki ochrony indywidualnej.
 � W celu ochrony dłoni należy nosić rękawice, w celu ochrony oczu – okulary ochronne, a w celu ochrony przed pyłem – odpowiednie 

maski.
 � Aby zapewnić ochronę palców u stóp, należy nosić obuwie ochronne, a w przypadku zagrożenia spadającymi przedmiotami lub 

zagrożenia związanego z uderzeniem głową w przeszkodę należy założyć kask ochronny.
 � Z narzędzi elektrycznych należy korzystać wyłącznie w przypadku, gdy spełniają one warunki bezpieczeństwa i są wyposażone 

w skuteczne mechanizmy kontrolne, osłony i inne prawidłowo zamontowane mechanizmy zabezpieczające. Aby zapewnić 
odpowiedni poziom ochrony, należy korzystać z automatycznych wyłączników bezpieczeństwa, przy czym przedłużacze muszą być 
w dobrym stanie.

 � W przypadku pracy na wysokości lub za burtą statku należy mieć na sobie uprząż bezpieczeństwa.
 � Należy uważnie zapoznać się z wszystkimi zasadami bezpiecznego stosowania dołączonymi do określonych substancji chemicznych 

i innych materiałów oraz przestrzegać tych zasad. Stosowne informacje w tym zakresie można znaleźć na etykiecie produktu oraz 
w karcie charakterystyki, która musi zostać dostarczona z wszystkimi chemikaliami.

 � Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z oparami farb i klejów. Należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń oraz 
dopilnować, aby członkowie załogi nosili odpowiednie maski oddechowe.

 � W trakcie spawania lub przypalania należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.
 � Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z pracą w zamkniętej przestrzeni. Nawet malowanie kajut może doprowadzić do 

nagromadzenia niebezpiecznych oparów. Dlatego też należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń i nosić maski oddechowe. Po 
zakończeniu malowania należy zakazać wstępu do danego pomieszczenia do momentu całkowitego wywietrzenia oparów. Nie należy 
wchodzić do pomieszczeń wykorzystywanych do składowania paliwa lub oleju przed przeprowadzeniem kontroli służących ustaleniu, 
czy dane pomieszczenie jest wolne od gazów wybuchowych i czy powietrze w tym pomieszczeniu jest bezpieczne. Nie należy wchodzić 
na żaden obszar, który został wcześniej zamknięty, przed uprzednim upewnieniem się, że jest to bezpieczne.

 � Należy szacować wagę wszystkich podnoszonych przedmiotów i korzystać z odpowiednich, certyfikowanych zawiesi.
 � Przed zamontowaniem urządzeń podnośnikowych na statku należy upewnić się, że jego struktura jest dostatecznie solidna.

Zob. moduł VI, sekcja 4. Sprzęt roboczy.
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16. OPERACJE PRZEPROWADZANE NA PLAŻY

UNIKAJ TRUDNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

NALEŻY UWAŻNIE MONITOROWAĆ WARUNKI POGODOWE
Wyruszanie w rejs z plaży może być szczególnie niebezpieczne, ponieważ warunki pogodowe mogą zmienić się, 
wskutek czego po powrocie z rejsu bezpieczne przybicie do plaży może okazać się bardzo trudne. Brodzenie 
w morzu w celu podłączenia statku do wciągarki lub ciągnika wymaga założenia odpowiedniego stroju 
i korzystania z indywidualnych urządzeń wypornościowych.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Przemoczenie i wychłodzenie.
 � Potrącenie przez statek.
 � Utonięcie.
 � Ustawienie się statku burtą do fal, a następnie 

przewrócenie do góry dnem.
 � Urazy wskutek ręcznego przenoszenia wszystkich 

przedmiotów na statek i ze statku.

I-7. Operacje przeprowadzane na plaży (DG MARE © Unia Europejska).

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy założyć buty do brodzenia w wodzie sięgające do uda oraz odpowiednią odzież.
 � Przy chłodnej pogodzie odpowiedni może być wypornościowy kombinezon termiczny.
 � Należy mieć na sobie indywidualne urządzenia wypornościowe.
 � W złych warunkach pogodowych należy skorzystać z liny sztormowej przytroczonej do osoby znajdującej się na lądzie.
 � Należy przygotować łańcuch lub linę, o którą można będzie zaczepić kabel wciągarki, aby uniknąć konieczności stania bezpośrednio 

pod dziobem statku.
 � Przed wypłynięciem w morze należy sprawdzić prognozy pogody i utrzymywać kontakt radiowy w celu otrzymywania bieżących 

informacji o lokalnych warunkach pogodowych.
 � W razie możliwości należy wyznaczyć alternatywne miejsce przybicia do brzegu lub schronienie.
 � Na pokładzie statku musi znajdować się dostateczna ilość paliwa, aby mógł on dotrzeć do alternatywnego miejsca przybicia do 

brzegu.
 � Należy odpowiednio rozplanować proces przenoszenia zapasów i ryb ze statku i na statek.

I-8. Ciągniki wykorzystywane do wodowania statków (Jonas Zetterberg © Unia Europejska).
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17. OPERACJE ROZŁADUNKOWE

NIE ROZPRASZAJ SIĘ

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, NIE ROZPRASZAJ SIĘ
Rozładunek połowu to bardzo monotonna operacja, podczas której osoby znajdujące się na nabrzeżu często 
rozpraszają pracowników dokonujących rozładunku, co sprzyja utracie koncentracji i prowadzi do wypadków.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Sprzęt do rozładunku jest w złym stanie i nie jest dostatecznie wytrzymały, aby poradzić sobie z obciążeniem.
 � Korzystanie z bębna nawijającego wciągarki do podnoszenia.
 � Operator wciągarki nie ma kontaktu wzrokowego z członkami załogi przebywającymi w ładowni na ryby.
 � Urazy spowodowane uderzeniem przez kołyszące się skrzynie lub haki na skrzynie.
 � Niebezpieczeństwo spadnięcia skrzyń z powrotem do ładowni na ryby.
 � Niebezpieczeństwo potrącenia członka załogi przez wózki widłowe operujące na nabrzeżu.
 � Bezpieczeństwo publiczne.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy upewnić się, że sprzęt do rozładunku jest w dobrym 
stanie i jest odpowiedni do ciężaru podnoszonego ładunku. 
W niektórych państwach przyjęto przepisy, zgodnie z którymi 
sprzęt podnośnikowy musi przejść stosowne badania 
i otrzymać odpowiedni certyfikat. (Zob. moduł VI niniejszego 
poradnika).

 � W przypadku korzystania z bębna nawijającego przy 
rozładunku operator musi zachować szczególną ostrożność, 
aby nie dopuścić do sytuacji, w której mógłby zostać 
wciągnięty na bęben nawijający wskutek gwałtownego skrętu 
przy prowadzeniu pojazdu lub wskutek zaplątania się odzieży 
w linę. Korzystanie ze specjalnej wciągarki do rozładunku jest 
znacznie bezpieczniejsze.

 � Specjalna wciągarka może być wyposażona w stanowisko 
sterowania, z którego operator może obserwować członków 
załogi przebywających w ładowni na ryby i upewnić się, że nie 
grozi im niebezpieczeństwo.

 � Członkowie załogi powinni nosić kaski ochronne, aby 
ograniczyć ryzyko doznania poważnego urazu wskutek 
uderzenia kołyszącą się skrzynią zawieszoną na haku, 
skrzyniami z rybami lub skrzyniami spadającymi z powrotem 
do ładowni na ryby.

 � Członków załogi należy ostrzec przed zagrożeniami 
stwarzanymi przez wózki widłowe i inne pojazdy poruszające 
się po nabrzeżu.

 � Należy upewnić się, że operacja rozładunkowa nie narazi 
na niebezpieczeństwo osób postronnych – w tym celu 
należy wznieść dodatkowe bariery i zamieścić ostrzeżenia 
zapewniające utrzymanie osób postronnych z dala od obszaru 
rozładunku.

 � W miarę możliwości należy zawsze korzystać z miejsca 
postoju statków przystosowanego do rozładunku.

I-9. Rozładunek połowu (Anja Detant © Unia Europejska).
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18. PRACA W POJEDYNKĘ

WEŹ RADIOPŁAWĘ EPIRB

BĘDZIESZ ZDANY TYLKO NA SIEBIE – NIE ZAWIEDŹ SAM SIEBIE!
Obecnie wiele małych statków jest obsługiwanych przez zaledwie jedną osobę, co stwarza oczywiste zagrożenia 
dla bezpieczeństwa w sytuacji, w której dochodzi do wypadku. Nie zaleca się prowadzenia operacji połowowych 
w pojedynkę, ale jeżeli nie można tego uniknąć, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Doznanie urazu wskutek wypadku, brak możliwości uzyskania pomocy.
 � Wypadnięcie za burtę przy dalszym poruszaniu się statku.
 � Wypadnięcie za burtę przy braku innej osoby, która mogłaby wezwać służby ratownicze.
 � Nagła utrata statku, o której nikt nie będzie wiedział.

I-10. Statek jednoosobowy (Manuel Carmona Yebra © Unia Europejska).
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ŚRODKI KONTROLI

INDYWIDUALNE URZĄDZENIA WYPORNOŚCIOWE
Zawsze należy mieć na sobie PFD i upewnić się, że zapewniają one dostateczną wyporność, aby przewrócić noszącą je osobę na plecy 
i utrzymać jej usta ponad powierzchnią wody nawet w przypadku utraty świadomości. Wypornościowe kamizelki lub stroje robocze 
nie są odpowiednie w tym kontekście, ponieważ zapewniają ograniczony poziom wyporności. Zaleca się korzystanie z automatycznie 
nadmuchiwanych kamizelek ratunkowych o wyporności 150 N w formie odrębnego przedmiotu albo zintegrowanych z olejakiem. Należy 
przeprowadzać regularne kontrole służące ustaleniu, czy PFD nie zostały uszkodzone i czy butla gazowa jest odpowiednio zamocowana. 
Nadmuchiwane kamizelki ratunkowe są również dostępne w wersji z wbudowaną uprzężą bezpieczeństwa, do której można szybko 
podpiąć linę bezpieczeństwa.

LINA BEZPIECZEŃSTWA
Należy nosić linę bezpieczeństwa, np. przypiętą za pomocą pierścienia przesuwnego do napowietrznej liny rozciągniętej nad pokładem. 
Jeżeli jest to możliwe, najlepszym rozwiązaniem jest przytroczenie napowietrznej liny do wyłącznika silnika, aby zagwarantować 
wyłączenie silnika w momencie znacznego obciążenia liny.

DRABINKA ZABURTOWA
Zamontowanie stałej drabiny na rufie lub drabiny sznurowej, którą można ściągnąć z nadburcia za pomocą talrepu, zapewni osobie 
kierującej statkiem możliwość powrotu na pokład nawet po wypadnięciu za burtę.

RADIOPŁAWA EPIRB I OSOBISTY NADAJNIK RADIOLOKACYJNY
Wyposażenie statku w radiopławę EPIRB zapewni możliwość automatycznego nadania sygnału służącego do wezwania pomocy 
i przekazania informacji na temat lokalizacji w momencie przewrócenia się statku do góry dnem lub jego zatonięcia. Osobisty nadajnik 
radiolokacyjny, który można nosić na sobie, ułatwia służbom poszukiwawczo-ratowniczym zlokalizowanie danej osoby w wodzie.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE RADIOPŁAWA EPIRB LUB OSOBISTY NADAJNIK 
RADIOLOKACYJNY ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE.

URZĄDZENIA KONTROLNE
Należy zainstalować dodatkowe urządzenia kontrolne w miejscu umożliwiającym sterowanie statkiem z poziomu pokładu. Należy 
upewnić się, że urządzenia kontrolujące wciągarkę/kołowrót linowy są łatwo dostępne, i rozważyć zainstalowanie dodatkowego 
mechanizmu zatrzymania awaryjnego.

SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA
Należy upewnić się, że wszystkie elementy sprzętu bezpieczeństwa są w dobrym stanie i są łatwo dostępne.

STREFA PRACY
Strefa pracy powinna być wolna od wszelkich przedmiotów, które mogą doprowadzić do potknięcia się lub upadku.

NÓŻ
Należy mieć przy sobie nóż, aby w razie potrzeby móc łatwo uwolnić się w przypadku zaplątania się w liny.

POGODA
Przed wyruszeniem w morze, a następnie w regularnych odstępach czasu podczas rejsu należy sprawdzać prognozę pogody.

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
 � Przed opuszczeniem przystani należy sprawdzić działanie radia i poinformować lokalną radiostację straży przybrzeżnej o swoich 

zamiarach: gdzie planuje się prowadzić operacje połowowe oraz kiedy zamierza się powrócić do przystani.
 � W trakcie rejsu należy utrzymywać regularny kontakt z radiostacją straży przybrzeżnej i statkami znajdującymi się w pobliżu.
 � Zawsze należy poinformować osobę pozostającą na lądzie o tym, gdzie się płynie oraz kiedy zamierza się wrócić.

KONSERWACJA
Statek powinien być utrzymany w dobrym stanie, ponieważ nie można pozwolić sobie na wystąpienie awarii. Od tego zależy Twoje 
życie!

OCENA RYZYKA
Należy przeprowadzić szczegółową analizę stanu statku i zastanowić się nad sposobami poprawy jego bezpieczeństwa.

Zob. incydent opisany w module IV: 14. Samotny połów.
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1. WSZYSCY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZEŃSTWO

W KIERUNKU KULTURY OPARTEJ NA BEZPIECZEŃSTWIE

ZMIANA PODEJŚCIA DO ZAGROŻEŃ
Załoga może składać się z zaledwie jednej osoby pracującej samotnie lub z pięciu lub sześciu członków 
załogi. Niezależnie od liczebności załogi, wszyscy jej członkowie muszą dysponować wiedzą i doświadczeniem 
niezbędnymi do bezpiecznego wykonywania ich pracy, aby zagwarantować swoje własne bezpieczeństwo, 
bezpieczeństwo innych osób, a także bezpieczeństwo innych statków.
Sektor rybołówstwa to sektor, którego pracownicy są w największym stopniu narażeni na niebezpieczeństwo – 
liczba wypadków śmiertelnych w tym sektorze jest ponad 30-krotnie wyższa niż analogiczna liczba wśród 
zwykłej populacji pracującej. Rybacy muszą zmienić swoje podejście, odchodząc od nastawienia zawierającego 
się w stwierdzeniu „Ta praca zawsze była niebezpieczna” w kierunku podejścia: „Mogę sprawić, by moja praca 
była bezpieczniejsza”.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Utonięcie wskutek wypadnięcia za burtę przy próbie uzyskania dostępu do zewnętrznej części burty, wciągnięcia przez narzędzia 
połowowe lub zmycia z pokładu przez dużą falę.

 � Utonięcie przy wchodzeniu na pokład statku.
 � Przeciążenie lub przewrócenie statku przy próbie uwolnienia narzędzia, które zaczepiło się o dno morskie.
 � Utonięcie wskutek zalania statku przez fale.
 � Zgon lub uraz spowodowany maszyną lub narzędziami połowowymi.
 � Poślizgnięcia, potknięcia i upadki.
 � Urazy pleców spowodowane ręcznym przemieszczaniem ładunków.
 � Urazy/choroby wywołane obróbką ryb.
 � Uszkodzenie słuchu wskutek narażenia na wysoki poziom hałasu.

ŚRODKI KONTROLI

 � Noszenie odpowiednich indywidualnych urządzeń wypornościowych podczas pracy na pokładzie.
 � Odbycie kursów szkoleniowych w zakresie:

 y przetrwania na morzu;
 y gaszenia pożarów;
 y pierwszej pomocy;
 y wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie;
 y ręcznego przemieszczania ładunków.

 � Zmiana podejścia do zagrożeń związanych z rybołówstwem poprzez odejście od zwykłej akceptacji zagrożeń na rzecz 
podejmowania aktywnych wysiłków w celu przeciwdziałania zagrożeniom.
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2. SZKOLENIE

UDZIAŁ W SZKOLENIU PRZYPOMINAJĄCYM

„SZKOLENIE, JAKIE ODBYŁEM W TRAKCIE KURSU, URATOWAŁO MI ŻYCIE”
Kursy szkoleniowe są organizowane w większości państw, dlatego też zdecydowanie zaleca się, aby rybacy 
ukończyli kursy wymienione poniżej. Kursy te mają praktyczny charakter i warto wziąć w nich udział, ponieważ 
zapewniają one możliwość uzyskania wiedzy na temat tego, w jaki sposób bezpiecznie wykonywać pracę 
i radzić sobie w sytuacjach wyjątkowych.

KURSY

Kurs przetrwania na morzu
Przedmiotowy kurs ma kluczowe znaczenie dla każdego rybaka.
Każdy rybak powinien ukończyć go, zanim w ogóle wejdzie na pokład statku, ponieważ dotyczy on wszelkich kwestii związanych 
z przeżyciem.
Jest to kurs praktyczny, a jego część odbywa się w wodzie (zazwyczaj na basenie), co pozwala uzyskać rzeczywiste 
doświadczenia związane z noszeniem kamizelki ratunkowej oraz z trudnościami we wchodzeniu na tratwę ratunkową.
Uczestnicy kursu dowiadują się, jak skorygować pozycję tratwy ratunkowej, jeżeli po jej nadmuchaniu okaże się, że jest 
odwrócona do góry dnem, oraz co zrobić po wejściu na tratwę ratunkową.
W trakcie kursu omawia się również kwestie związane z hipotermią i szokiem termicznym oraz kwestie związane 
z postępowaniem w sytuacji wypadnięcia człowieka za burtę.

Kurs gaszenia pożarów
Odpowiedzialność za ugaszenie pożaru na morzu spoczywa na członkach załogi! Dlatego też członkowie załogi muszą wiedzieć, 
jak to zrobić.
W trakcie kursu omawia się kwestie związane z ogniem; istotne aspekty dotyczące: paliwa, energii cieplnej i powietrza, oraz 
sposoby wykorzystania ich właściwości do gaszenia ognia.
Co zrobić w przypadku wykrycia pożaru, jak odizolować źródło ognia, jak postępować w przypadku pożaru w siłowni, jak 
korzystać z gaśnic oraz do czego służą poszczególne rodzaje gaśnic.
Na kursie omawia się kwestie zapobiegania pożarom i umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie gaszenia 
różnego rodzaju pożarów.

Kurs pierwszej pomocy
Ukończenie podstawowego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy umożliwia podjęcie właściwych działań w przypadku, gdy 
członek załogi dozna obrażeń lub zachoruje na morzu.
W ramach tego szkolenia porusza się kwestie związane z zestawem pierwszej pomocy, wzywaniem pomocy przez radio, 
sprawdzaniem kluczowych funkcji życiowych u nieprzytomnej ofiary oraz przeprowadzaniem resuscytacji krążeniowo-
oddechowej (RKO).

Kurs wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie
Podczas kursu omawia się incydenty, do których doszło w trakcie operacji połowowych, nieprzewidziane sytuacje oraz działania 
podejmowane w celu poradzenia sobie z tymi sytuacjami.
Kurs zapewnia informacje na temat stateczności, załadunku statku oraz efektu powierzchni swobodnej wywoływanego przez 
wodę i ryby znajdujące się na pokładzie.
Podkreśla się znaczenie systemów alarmowych ostrzegających o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej 
w procesie ostrzegania przed zalaniem oraz porusza się kwestie związane z przeprowadzaniem oceny ryzyka.
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3. OBAWY I UMIEJĘTNOŚCI

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

„NA STATKU RYBACKIM NIE MA MIEJSCA DLA OSÓB, KTÓRE NIE WIEDZĄ, CO ROBIĄ”
Poszczególne osoby mają różne umiejętności i doświadczenie i należy wziąć to pod uwagę przy organizowaniu 
pracy na statku.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

II-1. Operacje na statku rybackim (Saba Nordstrom © Unia Europejska).

 � Osoby młode mające niewielkie doświadczenie.
 � Osoby młode lub osoby starsze dysponujące 

ograniczoną siłą fizyczną.
 � Osoby niezaznajomione z danym statkiem lub 

metodą połowową.
 � Osoby niepełnosprawne.
 � Bariery językowe.
 � Zmęczenie.

ŚRODKI KONTROLI

 � Choć w większości prawodawstw dopuszcza się możliwość wykonywania pracy przez osoby poniżej 18. roku życia, zatrudnianie 
takich osób w sektorze rybołówstwa nie jest zalecane. W przypadku osób młodych należy przeprowadzić ocenę, aby ustalić, jakie 
środki bezpieczeństwa powinno się zastosować w ich przypadku.

 � Podobna ocena powinna zostać przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich osób niepełnosprawnych, aby ustalić ich potrzeby oraz 
ograniczenia. Dotyczy to następujących rodzajów niepełnosprawności: niedosłuch, ograniczona zdolność posługiwania się kończyną.

 � Bariery językowe mogą nie stanowić problemu w trakcie rutynowych operacji połowowych, ale w przypadku wystąpienia sytuacji 
wyjątkowej mogą one stwarzać zagrożenie dla życia.

 � Należy przeprowadzać ćwiczenia na wypadek sytuacji wyjątkowej, aby przekazać członkom załogi instrukcje na temat 
spoczywających na nich obowiązków.

 � Należy upewnić się, że wszyscy członkowie załogi przeznaczają odpowiednią ilość czasu na odpoczynek.
 � Umiejętności można nabyć na różne sposoby:

 y zdobywając kwalifikacje w trakcie pracy z doświadczonymi osobami dysponującymi odpowiednią wiedzą i pod nadzorem tych 
osób;

 y biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez szkoły, kolegia i stowarzyszenia.
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3.1. OSOBY MŁODE

NALEŻY OBJĄĆ JE NADZOREM

NALEŻY PRZYJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB MŁODYCH
Rybołówstwo to rodzaj działalności, którą często prowadzą całe rodziny; oznacza to, że synowie – a niekiedy 
również córki – podejmują decyzję o zostaniu rybakami, idąc w ślady ojców.
Sytuacja, w której osoba młoda wybiera się na wycieczkę statkiem rybackim ze swoim ojcem (pełniącym rolę 
szypra) w trakcie wakacji szkolnych, jest dopuszczalna, o ile podjęto wszystkie konieczne środki ostrożności. 
Środki te obejmują nadzór nad osobą młodą oraz upewnienie się, że ma ona na sobie odpowiednie PFD przez 
cały okres przebywania na otwartym pokładzie lub w innych stosownych przypadkach. W sytuacji, w której 
pracę na statku wykonują osoby młode, należy jednak wziąć pod uwagę dodatkowe kwestie.

KLUCZOWE KWESTIE, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ
Zatrudnienie osoby młodej wiąże się z różnymi czynnikami, które należy uwzględnić. Przede wszystkim należy zapoznać się 
z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi zatrudniania osób młodych, ponieważ w różnych państwach obowiązują 
różne wymogi w tym zakresie.
Poniżej przedstawiono istotne działania, jakie należy podjąć.

 y Zorganizowanie szkolenia w zakresie przetrwania na morzu przed wypłynięciem osoby młodej w morze.
 y Przeprowadzenie oceny potencjalnego ryzyka, na które może być narażona osoba młoda, przed wypłynięciem w morze. 

W ramach tej oceny należy wziąć pod uwagę ewentualny brak wiedzy, doświadczenia oraz siły fizycznej i psychologicznej 
osoby młodej.

 y Należy upewnić się, że osoba młoda jest odpowiednio przygotowana do wykonywania pracy, jaką zamierza się jej 
powierzyć.

 y Należy upewnić się, że osoba młoda otrzymuje odpowiednie szkolenie oraz jest należycie nadzorowana.
 y Należy upewnić się, że osoba młoda jest odpowiednio wypoczęta.
 y Nie należy zezwalać osobie młodej na wykonywanie zadań, które powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osobę 

dysponującą odpowiednim doświadczeniem.
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3.2. KWESTIE JĘZYKOWE I KULTUROWE

TOLERANCJA

CIERPLIWOŚĆ I ZROZUMIENIE ZE STRONY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZAŁOGI
Pracownicy migrujący są zatrudniani w charakterze członków załogi na statkach rybackich w wielu państwach 
europejskich, ponieważ operatorzy statków napotykają na trudności w znalezieniu osób gotowych do 
wykonywania ciężkiej pracy rybaka w ich kraju.
Zatrudnianie pracowników migrujących jest korzystne dla operatora statku, ponieważ tacy pracownicy 
otrzymują wynagrodzenie o ustalonej wysokości i nie przysługuje im prawo do części połowu, którego 
oczekiwałby pracownik z danego kraju. Członkowie załogi będący migrantami zazwyczaj zamieszkują na statku, 
dlatego też pokrycie kosztów ich zakwaterowania nie jest konieczne. Pracownicy migrujący odnoszą korzyść 
w postaci wynagrodzenia, którego wysokość znacznie przekracza kwotę, jaką mogliby otrzymać w swoim kraju. 
Członkowie załogi będący migrantami są zasadniczo postrzegani jako ciężko pracujący, sprawni rybacy, choć 
praca z migrantami może wiązać się z problemami natury językowej i kulturowej.

CZYNNIKI SOCJOLOGICZNE
Język
Rybołówstwo często sprowadza się do rutynowego wykonywania monotonnych czynności polegających na wydawaniu 
i wciąganiu narzędzi połowowych oraz patroszeniu i sztauowaniu ryb. Nawet jeżeli migrant dysponuje ograniczoną znajomością 
języka narodowego, może skutecznie wykonywać powierzoną mu pracę. Problemy mogą pojawić się w sytuacji, w której coś 
pójdzie niezgodnie z planem, w szczególności w sytuacjach wyjątkowych, kiedy niezdolność do skutecznego przekazania 
informacji może kosztować czyjeś życie.
Bardzo ważne jest zatem rozwieszenie plakatów/znaków opisujących podstawowe procedury, jakie należy stosować 
w sytuacjach wyjątkowych, takich jak wypadnięcie członka załogi za burtę, pożar i opuszczanie statku. Najlepszą metodą uczenia 
się jest praktyka, dlatego też należy przeprowadzać ćwiczenia, aby upewnić się, że wszystkie zainteresowane osoby wiedzą, 
co powinny robić. Należy rozważyć różne sytuacje, do których może dojść przy pracy z wykorzystaniem narzędzi połowowych. 
Pracownikom migrującym należy udzielać porad i demonstrować, jak należy postępować w niebezpiecznych sytuacjach.

Kwestie kulturowe
Ludzie z wszystkich krajów mają tendencję do przyjmowania założenia, że „wszyscy myślą tak samo jak my”, ale 
w rzeczywistości różnice kulturowe sprawiają, że poszczególne osoby mogą zająć odmienne stanowiska w danej kwestii, 
co prowadzi do nieporozumień.
Mowa ciała: Mowa ciała może być interpretowana w odmienny sposób w poszczególnych krajach. Wiele osób chcących 
zasygnalizować przeczenie kręci głowami, ale w niektórych państwach przyjętym sposobem dawania wyrazu postawie 
przeczącej jest uniesienie brody do góry. Kontakt wzrokowy jest uznawany za istotny aspekt – przedstawiciele niektórych kręgów 
kulturowych lubią utrzymywać „kontakt wzrokowy” i traktują unikanie takiego kontaktu jako przejaw pokrętności. W niektórych 
państwach latynoskich i azjatyckich unikanie kontaktu wzrokowego traktuje się jednak jako oznakę szacunku.
Podobnie osoby z niektórych kręgów kulturowych nie czują się komfortowo przy wymienianiu uścisków dłoni. Prowadząc 
rozmowę, każda osoba wyznacza sobie „osobistą przestrzeń” i zachowuje określoną odległość od swojego rozmówcy. Choć 
poszczególne kultury mogą się różnić między sobą, należy przede wszystkim podchodzić z szacunkiem do różnorodności 
i nauczyć się współpracować na rzecz osiągnięcia wspólnych celów.

II-1. Powitanie w kilku językach.
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KLUCZOWE KWESTIE, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ
Skuteczność statku zależy od jakości pracy zespołowej, dlatego też każdy nowy członek załogi musi wpasować się w zespół. 
Operatorzy statków rozważający możliwość zatrudnienia pracowników migrujących powinni zwrócić uwagę na kwestie wskazane 
poniżej.

 � Przed zatrudnieniem danej osoby ustalić, na ile jest ona stanie komunikować się w języku danego kraju.
 � Sprawdzić, jakie szkolenia ukończył pracownik migrujący i jakim dysponuje doświadczeniem. Czy dany pracownik przeszedł 

szkolenie w zakresie przetrwania na morzu? Jeżeli nie, należy zapewnić, aby ukończył takie szkolenie przed wypłynięciem 
w morze.

 � Należy upewnić się, że pracownik jest wyposażony w odpowiedni sprzęt do pracy na morzu oraz w środki ochrony 
indywidualnej (rękawice, obuwie ochronne itp., stosownie do sytuacji). Co istotne, należy upewnić się, że pracownik został 
wyposażony w odpowiednie indywidualne urządzenia wypornościowe (PFD), które są w dobrym stanie i prawidłowo na nim 
leżą.

 � Należy zorganizować pełne ćwiczenia wprowadzające i praktyczne dla pracowników migrujących, aby upewnić się, że są oni 
zaznajomieni z procedurami stosowanymi w sytuacjach wyjątkowych.

 � Należy zapewnić pracownikom migrującym odpowiednią ilość czasu na przyzwyczajenie się do czynności związanych 
z obsługą narzędzi połowowych oraz wyznaczyć doświadczoną osobę do pracy z takimi pracownikami, najlepiej do momentu, 
w którym można będzie uznać, że dany pracownik jest w stanie wykonywać pracę w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

 � Należy przeprowadzić ocenę umiejętności pracowników migrujących oraz wszelkiego ryzyka, na jakie mogą oni narazić siebie 
i innych. Jeżeli przeprowadzenie tej oceny wymaga podjęcia takich działań, jak dalsze szkolenie, nauka języka itp., należy 
niezwłocznie zorganizować takie szkolenie.

Statek rybacki to odizolowane środowisko o małej powierzchni, dlatego też sposób, w jaki członkowie załogi odnoszą się do 
siebie, ma kluczowe znaczenie, ponieważ są oni skazani na ciągłe przebywanie w swojej obecności.
Należy zapewnić, aby wszystkie osoby przebywające na statku wykazywały się wzajemnym zrozumieniem i wyrozumiałością.
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4. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ TO KWESTIA ZDROWEGO ROZSĄDKU

NA POKŁADZIE POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ „SPRZĘT DO PRACY NA MORZU” 
I ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY.
Członkowie załogi muszą być wyposażeni w odzież przystosowaną do warunków pogodowych oraz w środki 
ochrony indywidualnej odpowiednio dostosowane do istniejących zagrożeń i zapewniające ochronę częściom 
ciała narażonym na te zagrożenia.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

Ochrona przed:
 � bryzą morska i wodą ściekającą z narzędzi połowowych;
 � chłodem i gorącem.

Środki chroniące:
 � dłonie, stopy, głowę, oczy – zasadniczo całe ciało.

ŚRODKI KONTROLI – ELEMENTY WYPOSAŻENIA

 � Aby uniknąć przemoczenia, należy zawsze nosić olejaki, ponieważ nawet przy dobrej pogodzie woda będzie ściekała z narzędzi 
połowowych.

 � Przy pracy w bardzo niskiej temperaturze zaleca się korzystanie z wypornościowych kombinezonów termicznych, które pozwolą 
noszącym je osobom utrzymać się na powierzchni wody i ochronią je przed szokiem termicznym spowodowanym kontaktem 
z zimną wodą oraz hipotermią w przypadku, gdyby wypadły za burtę.

 � Gumowe buty stanowią standardowy element wyposażenia rybaków – buty te powinny być wyposażone w noski ochronne 
wykonane ze stali, aby zapewnić ochronę palców stóp w przypadku upuszczenia przedmiotu na stopę.

 � Przy obróbce ryb i przy obsługiwaniu narzędzi połowowych należy nosić wodoodporne rękawice. Wykonywanie czynności takich jak 
splatanie drutów i podobnych czynności wymaga założenia rękawic wykonanych z twardej skóry.

 � W przypadku ryzyka doznania urazu głowy należy nosić kaski ochronne.
 � W przypadku zagrożenia urazem oczu należy pamiętać o założeniu okularów ochronnych lub osłon.

II-2. Podstawowe środki ochrony indywidualnej.

KASK OCHRONNY

OCHRONNIK SŁUCHU

OBUWIE 
OCHRONNE

OKULARY OCHRONNE
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5. INDYWIDUALNE URZĄDZENIA WYPORNOŚCIOWE

TO TWOJE ŻYCIE!

UTRZYMAJ SIĘ NA POWIERZCHNI WODY DOSTATECZNIE DŁUGO, ABY MÓC ZOSTAĆ 
URATOWANYM
Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez MAIB (lata 1992–2006) do trzech najczęstszych przyczyn zgonów na 
małych statkach rybackich zalicza się: wywrócenie się statku do góry dnem (29 %), wypadnięcie osoby za burtę 
(28 %) i zalanie/zatonięcie statku (23 %).
We wszystkich tych przypadkach zgon rybaków następuje wskutek utonięcia, przy czym w wielu przypadkach 
mogliby oni uniknąć śmierci, gdyby mieli na sobie odpowiednie indywidualne urządzenia wypornościowe.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

Istnieją różne przyczyny, dla których osoba przebywająca na statku może znaleźć się w morzu:
 � wypadnięcie za burtę przy wychylaniu się poza reling;
 � poślizgnięcie się lub potknięcie się skutkujące wypadnięciem za burtę;
 � uderzenie napinającymi się kablami/linami lub wyrzucenie przez napinające się kable/liny;
 � ściągnięcie za burtę przez narzędzia połowowe;
 � wywrócenie się statku do góry dnem lub tonięcie statku;
 � zmycie z pokładu przez fale.

W przypadku braku środka zapewniającego dodatkową wyporność osoba przebywająca w wodzie szybko staje się zbyt wychłodzona 
i zmęczona, by utrzymać się na powierzchni wody, wskutek czego tonie.

ŚRODKI KONTROLI

W prawodawstwie niektórych państw przyjęto wymogi, zgodnie 
z którymi:

 � wszystkie osoby przebywające na małych statkach 
o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów muszą mieć 
na sobie indywidualne urządzenia wypornościowe w trakcie 
przebywania na pokładzie.

 � Niezależnie od tego, czy jest to wymagane w stosownych 
przepisach danego państwa, noszenie PFD stanowi bez 
wątpienia najskuteczniejszą metodę poprawy poziomu 
bezpieczeństwa.

 � Badania wykazały, że noszenie PFD zwiększa szanse przeżycia 
w przypadku wypadnięcia za burtę.

 � Informacje na temat wyboru i konserwacji PFD przedstawiono 
w module VI.

Zob. incydent opisany w module IV: 3. Człowiek za burtą 
(tonięcie).

II-2. Automatyczna kamizelka ratunkowa (Jari Leskinen  
© Unia Europejska).
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6. HAŁAS

CHROŃ SWOJE USZY

SZANUJ SWÓJ SŁUCH – KORZYSTAJ Z OCHRONNIKÓW SŁUCHU
Hałas to zanieczyszczenie wywierające wpływ na dobrostan fizyczny i psychiczny osób. Regularne narażenie 
na poziom hałasu przekraczający 80 dB(A) skutkuje ubytkiem słuchu.
Fakt doznania takiego ubytku słuchu może ujawnić się po upływie długiego czasu, być może dopiero po 
przejściu na emeryturę, ale głuchota będzie miała charakter trwały.
Jeżeli dany pracownik musi krzyczeć, aby zostać usłyszanym przez osobę znajdującą się dwa metry dalej, lub 
jeżeli doświadcza dzwonienia w uszach po zakończeniu pracy, świadczy to o istnieniu problemu związanego 
z hałasem.
Wysoki poziom hałasu, np. poziom hałasu w siłowni (powyżej 110 dB(A)), skutkuje uszkodzeniem słuchu po 
zaledwie kilku minutach narażenia na jego oddziaływanie (zob. rysunki poniżej).

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Jeżeli poziom hałasu na statku przekracza 80dB(A), członkowie załogi są narażeni na ryzyko ubytku słuchu.
 � Okresy narażenia na wysoki poziom hałasu kumulują się, co może skutkować trwałym uszkodzeniem słuchu w perspektywie 

długoterminowej.
 � Najczęstszą i najpoważniejszą konsekwencją takiego narażenia jest trwała utrata słuchu lub doświadczanie szumów usznych 

wywołanych hałasem (ból lub dzwonienie w uszach).
 � Członkowie załogi cierpiący na głuchotę mogą doświadczać trudności w prawidłowym zrozumieniu poleceń ustnych.

II-3. Sprzęt generujący hałas na statkach (Seafish, Zjednoczone Królestwo).

Źródło: Hałas na statkach rybackich (na podstawie Seafish, 1988).
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II-4. Jakie poziomy hałasu stwarzają zagrożenie?

140

110

80

80

50

40Lodówka
Niska głośność
Deszcz
Umiarkowana głośność

Budzik
Wysoka głośność
Odkurzacz
Bardzo wysoka głośność

Klakson samochodowy
Skrajnie wysoka głośność

Wystrzał ze strzelby
Bolesny uraz

Poziomy w dB(A)

110 dB(A) – 1 minuta
105 dB(A) – 5 minut

100 dB(A) – 15 minut
95 dB(A) – 50 minut
90 dB(A) – 2 godziny
85 dB(A) – 8 godzin

82 dB(A) – 16 godzin

Maksymalny okres narażenia
w ciągu 24 godzin
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II-5. Typowe poziomy hałasu w poszczególnych częściach statku (Seafish)

90

90

95

115

100
75–83

75–83

100–110

75–83

75–90

Kabina

Siłownia

Mesa

Zakreślone wartości oznaczają najwyższe poziomy hałasu odnotowane na 17 statkach rybackich (na podstawie Seafish, 1988).

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy ocenić sytuację na statku: w sterówce, kajutach i strefach pracy.
 � Jeżeli poziom hałasu jest wysoki (powyżej 80 dB(A)), należy rozważyć możliwość zastosowania prostych rozwiązań, takich jak 

instalacja powłok tłumiących, osłon, wymiana materiału izolacyjnego i korzystanie z ochronników słuchu.
 � W większości siłowni poziom hałasu przekracza 110 dB(A), dlatego też w trakcie pracy w siłowni należy bezwzględnie nosić 

ochronniki słuchu.
 � Kwestie związane z potencjalnymi problemami z hałasem należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania statku, kiedy wdrożenie 

stosownych rozwiązań jest mniej kosztowne.
 � Stosowne porady w tym zakresie można uzyskać od szkutników, inspektorów morskich i dostawców sprzętu.
 � W miejscach, w których poziom hałasu przekracza 85 dB(A), należy zamieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze.
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7. OCHRONA PRZED SŁOŃCEM I ODWODNIENIEM

ZAPOBIEGAJ NOWOTWOROM SKÓRY

CHROŃ SIĘ PRZED POPARZENIEM
Wielogodzinna praca na pokładzie może wiązać się z narażeniem na oddziaływanie intensywnego promieniowania ultrafioletowego 
(UV) generowanego przez słońce, które może powodować uszkodzenia skóry, oparzenia, starzenie się skóry, a w perspektywie 
długoterminowej może doprowadzić do nowotworów skóry. W okresie utrzymywania się wysokich temperatur rybacy muszą również 
podejmować specjalne środki, aby zapobiec odwodnieniu.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

II-3. Skóra pozbawiona ochrony (Goran Kumric © Unia Europejska).

 � Osoby rasy białej są najbardziej narażone na 
ryzyko.

 � Osoby o jasnej, pokrytej piegami skórze, która 
nie pokrywa się opalenizną lub która pokrywa 
się opalenizną dopiero po wcześniejszym 
poparzeniu.

 � Osoby o dużej liczbie pieprzyków.
 � Osoby rude lub jasnowłose.
 � Osoby o jasnym kolorze oczu.
 � Wszystkie osoby przebywające w środowisku, 

w którym panuje wysoka temperatura, są 
narażone na ryzyko odwodnienia.

ŚRODKI KONTROLI

 � Osłonięcie się przed słońcem stanowi najlepszą ochronę.
 � Należy nosić kapelusz zacieniający obszar twarzy i szyi.
 � Filtry przeciwsłoneczne również zapewniają pewien poziom ochrony, o ile 

stosuje się je w odpowiednio dużej ilości i o ile mają dostateczną moc (SPF).
 � Należy monitorować stan swojej skóry – pierwszym niepokojącym objawem 

jest często pojawienie się niewielkiego strupa, który nie znika po upływie 
kilku tygodni.

 � Zmian lub nowo powstałych pieprzyków należy szukać zwłaszcza w okolicy 
nosa, oczu lub na grzbiecie dłoni. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
pieprzyki, które zwiększyły się lub zmieniły wygląd.

 � W przypadku zaobserwowania opisanych powyżej symptomów należy 
zasięgnąć porady lekarza.

 � Wszystkie osoby przebywające na statku powinny pić odpowiednio dużo 
wody w przypadku utrzymywania się wysokich temperatur, a przy wyjątkowo 
upalnej pogodzie powinny również zażywać tabletki soli.

II-4. Ochrona przed zimnem, słońcem i utonięciem (Laurent Markovic  
© Unia Europejska).
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8. PRACA W NISKIEJ TEMPERATURZE

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

PRACA W SKRAJNIE NISKIEJ TEMPERATURZE WYMAGA PODJĘCIA DODATKOWYCH 
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
Praca w bardzo niskiej temperaturze wiąże się ze szczególnymi problemami i wymaga dysponowania 
odpowiednim ubiorem. Zdolność od utrzymania odpowiedniej ciepłoty ciała będzie zależała od temperatury 
powietrza, siły wiatru, temperatury morza i wilgotności. Przebywanie w otoczeniu, w którym panuje niska 
temperatura, może gwałtowanie obniżyć zdolność danej osoby do wykonywania pracy.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Przemoczona odzież.
 � Kontakt z zimnym metalem.
 � Przenikliwy wiatr.
 � Wysoka wilgotność.
 � Alkohol.
 � Niedożywienie.
 � Odmrożenia (nosa, uszu, policzków, palców u rąk i nóg).
 � Hipotermia.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy nosić odpowiednią, wielowarstwową odzież – ubrania powinny być luźne, a zewnętrzna warstwa ubioru powinna być 
nieprzepuszczalna dla wiatru i wody.

 � Idealnym rozwiązaniem jest korzystanie z wypornościowych kombinezonów termicznych.
 � Należy nosić nakrycie głowy, najlepiej czapkę z elementami zasłaniającymi uszy, która zakrywa możliwie największą powierzchnię 

twarzy.
 � Należy zapewnić odpowiednią ochronę dłoni i stóp.
 � Zaleca się noszenie rękawic jednopalcowych zamiast rękawiczek – zawsze należy mieć przy sobie zapasową parę rękawic na 

wypadek przemoknięcia pierwszej pary.
 � Pracę należy wykonywać w odpowiednim tempie, aby uniknąć zbędnego pocenia się.
 � Należy dążyć do częstego organizowania przerw w ogrzewanym pomieszczeniu, w którym można zdjąć odzież wierzchnią.
 � Należy pić dużo ciepłych napojów, przy czym nie mogą to być napoje zawierające kofeinę lub alkohol.
 � W celu ochrony twarzy należy stosować odpowiedniej jakości kremy ochronne.
 � Należy upewnić się, że metalowe uchwyty i rączki zostały pokryte materiałem izolacyjnym.

POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI, KTÓRE DOZNAŁY OBRAŻEŃ WSKUTEK NARAŻENIA 
NA CHŁÓD

 � Poszkodowanego należy przenieść do ciepłego (ale nie gorącego), suchego pomieszczenia, zdjąć z niego mokrą i zimną odzież 
i zawinąć go w koc.

 � Jeżeli doszło do odmrożenia palców, należy zamoczyć je w letniej wodzie.
 � W przypadku odmrożenia nosa, policzków i uszu, odmrożone miejsca należy owinąć czystymi bandażami.
 � Osobie poszkodowanej należy podawać ciepłe (ale nie gorące) napoje.
 � Pęcherzy nie należy przekłuwać; nie powinno się również masować odmrożonych fragmentów skóry.
 � Obrażenia powinien zbadać lekarz.
 � Osobie poszkodowanej nie należy podawać alkoholu.
 � Przy transporcie osoba poszkodowana powinna pozostawać w pozycji leżącej.
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9. KWESTIE ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM

DBAJ O SIEBIE

UTRZYMUJ W DOBRYM STANIE NIE TYLKO STATEK, ALE TAKŻE SIEBIE SAMEGO – 
NIE DAJ SIĘ ZEZŁOMOWAĆ!
Rybołówstwo to ciężka, wymagająca praca, a jej wykonywanie wymaga odpowiedniej sprawności fizycznej. 
W miarę upływu czasu negatywne skutki wykonywania tej pracy zaczną być odczuwalne, dlatego też należy 
nauczyć się odpowiednio oceniać własne możliwości i dbać o swoje zdrowie.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Spożywanie nadmiernej ilości niezdrowego jedzenia (wyłącznie posiłki przygotowywane na patelni).
 � Przejadanie się.
 � Palenie tytoniu.
 � Wysokie ciśnienie krwi.
 � Alkohol i środki odurzające.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy przestrzegać zasad zdrowego żywienia i spożywać odpowiednie 
ilości warzyw i owoców.

 � Należy regularnie monitorować swoją wagę i w razie konieczności 
ograniczać ilość spożywanego jedzenia, aby nie dopuścić do 
wystąpienia nadwagi.

 � Należy rzucić palenie – przyczyni się to do wydłużenia życia 
i zwiększenia sprawności fizycznej oraz pozwoli uzyskać oszczędności!

 � Należy regularnie poddawać się badaniom lekarskim, aby wykryć 
rozwijające się problemy zdrowotne, takie jak problem z wysokim 
ciśnieniem krwi, zdiagnozować je i poddać je leczeniu na wczesnym 
etapie.

 � Niewielu rybakom przychodzi do głowy, aby pić alkohol w trakcie rejsu, 
ale być może warto ograniczyć również ilość alkoholu spożywaną 
w domu.

 � Nie należy przyjmować środków odurzających!

II-5. Należy odżywiać się zdrowo (Hélène Guillut).
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10. STRES I ZMĘCZENIE

ZRÓB SOBIE PRZERWĘ

ZMĘCZENIE TO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY RYZYKO DLA ZDROWIA I RYZYKO 
WYSTĄPIENIA WYPADKU!
Zmęczenie zwiększa ryzyko doznania urazu wśród osób pracujących na pokładzie i stanowi jedną z głównych 
przyczyn wypadków i błędów nawigacyjnych.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

Zmęczenie może być spowodowane:
 � presją czasu;
 � nadmiernym poziomem stresu;
 � przepracowaniem i niedoborami kadrowymi;
 � spaniem przez okres krótszy niż sześć nieprzerwanych godzin;
 � brakiem przynajmniej sześciogodzinnego snu dobrej jakości z uwagi na konieczność pełnienia wachty i hałas generowany przez 

silnik;
 � długotrwałą pracą umysłową lub fizyczną prowadzoną o różnych porach dnia przez wiele dni;
 � zbyt krótkim okresem przerwy między zmianami;
 � brakiem odpowiedniego odpoczynku.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy pamiętać o wpływie zmęczenia na załogę i upewnić się, że członkowie załogi mają odpowiednią ilość czasu na odpoczynek.
 � Zmęczenie może mieć dużo poważniejsze skutki niż tylko utrata czasu przeznaczonego na połów!
 � Muzyka pozwala zmniejszyć poziom zmęczenia.
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11. ZABURZENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

SŁUCHAJ SWOJEGO ORGANIZMU

DBAJ O SWOJE PLECY, SZYJĘ, RĘCE, NOGI I KOLANA
Schorzenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowią drugą po ubytku słuchu najczęściej odnotowywaną 
wśród rybaków chorobę zawodową. W sektorze rybołówstwa powszechne są również bóle kolan i szyi, a także 
problemy z nogami i rękami.
W konsekwencji może to doprowadzić do bólów utrzymujących się przez długi czas, ograniczonej zdolności 
wykonywania codziennych czynności, a nawet konieczności porzucenia zawodu.
Szereg pozycji przyjmowanych w trakcie pracy lub czynności wykonywanych podczas pracy może mieć 
wpływ na kości i mięśnie rybaka w przypadku, gdy będą one powtarzały się w ciągu dnia i gdy dojdzie do ich 
skumulowania na przestrzeni lat.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

II-6. Dobry sprzęt do ręcznego przemieszczania (Dominique Levieil © Unia Europejska).

 � Wielokrotne przemieszczanie ciężkich ładunków 
lub przyjmowanie pozycji wymagających 
zgięcia pleców prowadzi do bólów kręgosłupa.

 � Sortowanie połowu w pozycji klęczącej ma 
wpływ na kolana, a zginanie pleców wpływa 
na kręgosłup.

 � Powtarzanie czynności polegających na 
usuwaniu ryb z sieci, haczyków lub lin 
z przynętą może doprowadzić do bólów mięśni 
dłoni lub ścięgien.

 � Stanie godzinami przy sterze i stanie na 
wibrującym podłożu może prowadzić do 
problemów z krążeniem krwi.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy ocenić specyfikę danej czynności i ograniczyć konieczność ręcznego przemieszczania ładunków do minimum.
 � Należy zasięgnąć porady specjalisty ds. BHP.
 � Należy unikać skręcania i obracania ciała przy podnoszeniu.
 � Należy unikać przyjmowania pozycji klęczącej lub zginania pleców w trakcie pracy.

 y Należy zamontować stoliki do sortowania lub patroszenia ryb.
 y Jeżeli nie można uniknąć przyjmowania pozycji klęczącej, należy korzystać z nakolanników (pianka wypełniająca przestrzeń 

w części olejaka przeznaczonej na nogi stanowi lepsze rozwiązanie niż nakolanniki z elastycznymi mocowaniami).
 y Należy dopilnować, aby pracownicy zmieniali się na poszczególnych stanowiskach pracy, aby uniknąć zbyt długiego wykonywania 

tych samych czynności.
 y Należy wyposażyć sterówkę w miejsce do siedzenia dla sternika.
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12. POŚLIZGNIĘCIA, POTKNIĘCIA, UPADKI ITP.

NALEŻY USUNĄĆ ZAGROŻENIA

POŚLIZGNIĘCIE LUB POTKNIĘCIE MOŻE OKAZAĆ SIĘ BOLESNE DLA WSZYSTKICH!
Statek rybacki to zamknięta, zatłoczona przestrzeń. Stanowi on obszar pracy, który nieustannie się 
przemieszcza i jest często śliski.
Należy przyjąć aktywne podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem i unikać ryzyka, oceniać ryzyko, 
którego nie da się uniknąć, przeciwdziałać ryzyku u jego źródła i zastępować elementy niebezpieczne 
elementami, które nie stwarzają niebezpieczeństwa lub które stwarzają mniejsze niebezpieczeństwo.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Potknięcie się o przeszkodę.
 � Poślizgnięcie się na śliskim pokładzie.
 � Takie potknięcia lub poślizgnięcia mogą doprowadzić do:

 y upadku z wysokości;
 y upadku na maszynę;
 y wypadnięcia za burtę.

Potknięcie lub poślizgnięcie może skutkować doznaniem urazu lub nawet śmiercią.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy fizycznie odseparować strefy pracy od obszarów składowania ładunków za pomocą desek lub innych barier.
 � Należy stosować środki antypoślizgowe na części pokładu stanowiącej strefę pracy.
 � Należy korzystać z obuwia antypoślizgowego.
 � W odpowiednich miejscach należy zamontować poręcze.
 � Należy unikać składowania sieci lub lin w strefie pracy.
 � Należy systematycznie czyścić pokład po zakończeniu przetwarzania połowu.
 � Należy wdrożyć system utylizacji wnętrzności ryb i innych odpadów z ryb na każdym stanowisku patroszenia.
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13. OBSŁUGA POŁOWU

UŁATW SOBIE ZADANIE

PAMIĘTAJ O SWOICH PLECACH I BĄDŹ ŚWIADOMY INNYCH ZAGROŻEŃ
Wielu rybaków doświadcza problemów z kręgosłupem, ponieważ nie korzysta z prawidłowych technik 
podnoszenia ładunków lub próbuje podnosić zbyt ciężkie ładunki.
Inne problemy są związane z pracą w pomieszczeniach o niskim suficie, pracą z maszynami, takimi jak 
taśmociągi i podnośniki, korzystaniem z substancji chemicznych przy obróbce krewetek i przestrzeganiem 
ogólnych zasad bezpieczeństwa w ładowni na ryby.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Powtarzające się ręczne przemieszczanie 
ładunków.

 � Podnoszenie ciężkich ładunków.
 � Niedostateczny stopień mechanizacji.
 � Niezadowalający stan strefy pracy.
 � Korzystanie z taśmociągów i podnośników 

bez odpowiednich osłon lub mechanizmu 
zatrzymania awaryjnego.

 � Reakcja alergiczna na substancje 
przeciwutleniające, w których zanurza się 
krewetki.

 � Zagrożenia w ładowni na ryby.

II-7. Prawidłowa organizacja ułatwia przemieszczanie ciężarów (Saba Nordstrom 
© Unia Europejska).

ŚRODKI KONTROLI

 � Wszystkie osoby powinny otrzymać instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z technik ręcznego przemieszczania ładunków.
 � W stosownych przypadkach należy zapewnić możliwość skorzystania z mechanicznych środków przemieszczania ładunków, takich 

jak taśmociąg lub podnośnik.
 � Należy przeprowadzić ocenę obszaru, na którym dochodzi do obsługi połowu, i usunąć wszelkie zbędne przeszkody.
 � Należy upewnić się, że członkowie załogi patroszą lub sortują połów na odpowiedniej wysokości roboczej oraz że dysponują 

solidnym oparciem lub mogą skorzystać z poręczy pozwalającej im utrzymać równowagę w trakcie ruchu statku.
 � Należy korzystać z koszy i skrzyń, które nie będą zbyt ciężkie po ich wypełnieniu.
 � Należy upewnić się, że taśmociągi lub podnośniki zostały odpowiednio zabezpieczone, aby nie dopuścić do wciągnięcia w nie 

elementów ubioru. Należy rozważyć zainstalowanie w odpowiednim miejscu mechanizmu zatrzymania awaryjnego.
 � Należy upewnić się, że przy korzystaniu z jakichkolwiek substancji chemicznych podejmowane są odpowiednie środki ostrożności.
 � Należy upewnić się, że ładownia na ryby jest bezpieczna i że została wyposażona w solidnie przymocowaną drabinę wejściową.
 � Należy upewnić się, że na podłodze nie znajdują się żadne przeszkody oraz że na powierzchni podłogi nie występują żadne miejsca, 

w których brakuje gretingu.
 � Należy upewnić się, że oświetlenie jest prawidłowe oraz że przyjęto środki zapewniające możliwość utrzymania skrzyń z rybami 

w odpowiednim miejscu.
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14. PRZETWARZANIE POŁOWU

PRACA NA DOGODNEJ WYSOKOŚCI

NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ DŁONI I DBAĆ O SWOJE CIAŁO
Rany na dłoniach są jednymi z najczęstszych rodzajów urazów w rybołówstwie i należy je traktować poważnie 
ze względu na wysokie ryzyko zakażenia nawet od drobnych skaleczeń.
Ponadto powtarzające się i długotrwałe pozostawanie w niewygodnej i uciążliwej pozycji podczas patroszenia 
ryb może powodować poważne uszkodzenia ramion, barków i kolan.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

II-8. Niebezpieczna praca bez rękawic (Jaana Mettala © Unia Europejska).

 � Korzystanie z ostrych noży bez ochraniaczy na 
dłonie podczas patroszenia ryb.

 � Niskie temperatury zwiększają ryzyko rozcięcia 
dłoni i palców.

 � Praca w niewygodnej pozycji podczas 
patroszenia ryb może skutkować zapaleniem 
ścięgna łokcia lub ramienia lub bólem 
nadgarstka.

 � Patroszenie należy wykonywać w bezpiecznej 
i wygodnej pozycji, najlepiej na stojąco.

 � Patroszenie niektórych gatunków ryb może 
być niebezpieczne (skaleczenia, zapalenie oka, 
alergie).

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy zapewnić odpowiednią ochronę dłoniom (właściwy rodzaj rękawic).
 � Należy dostosować tempo pracy i robić regularne przerwy.
 � Należy dopilnować, aby noże były ostre i czyste.
 � Należy korzystać z odpowiednich noży i rękawic zapewniających mocny uchwyt i ochronę przed skaleczeniami.
 � W miejscu pracy rybaków należy wprowadzić powierzchnie antypoślizgowe.
 � Stół do patroszenia powinien mieć możliwość dostosowywania do różnego wzrostu członków załogi.
 � Należy unikać pozycji klęczącej podczas pracy.

II-9. Bezpieczna praca w rękawicach (Dominique Levieil  
© Unia Europejska).
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15. ZAGROŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

STOSOWANIE ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO LUB INNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 
DO CZYSZCZENIA INSTALACJI ZĘZOWEJ? 
CZYTAJ ETYKIETY. NIE ZAKŁADAJ, ŻE WIESZ WYSTARCZAJĄCO DUŻO, ABY 
ZAPEWNIĆ SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!
Substancje chemiczne często stosuje się do obsługi i konserwacji statku, przy czym wiele z nich może być 
niebezpiecznych. Producent musi dołączyć do produktu kartę charakterystyki, a użytkownik musi upewnić się, 
że ją otrzymał, i dokładnie ją przeczytać.
Oprócz zagrożeń chemicznych na pokładzie mogą również wystąpić zagrożenia biologiczne związane z pewnymi 
gatunkami ryb i innymi stworzeniami morskimi, ponieważ niektóre z nich gryzą, a inne mają trujące kolce. 
Należy nosić rękawice i w razie potrzeby osłonę na twarz.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Substancje chemiczne, jeżeli nie są prawidłowo stosowane, mogą być niebezpieczne:
 y dla oczu,
 y dla skóry,
 y w przypadku przedostania się do dróg oddechowych,
 y w przypadku połknięcia,
 y dla środowiska.

 � Substancje chemiczne mogą generować ciepło skutkujące ewentualnym pożarem.
 � Ukąszenia i użądlenia przez gatunki morskie.
 � Skaleczenie lub zadrapanie spowodowane przez ości lub płetwy ryb może skończyć się 

zakażeniem. SUBSTANCJE CHEMICZNE 
O DZIAŁANIU DRAŻNIĄCYM

OSTRZEŻENIE

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy przeczytać etykiety oraz sporządzić wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych lub je zidentyfikować, dokonać 
podsumowania środków ostrożności i działań, które mają zostać podjęte, oraz poinformować załogę.

 � Należy stosować się do zaleceń, w tym związanych ze środkami ochrony (rękawicami, okularami, maskami itp.).
 � Niebezpieczne substancje chemiczne należy przechowywać oddzielnie.
 � Należy oznaczyć etykietą każdy pojemnik, który różni się od oryginalnego opakowania.
 � Nigdy nie należy mieszać różnych niebezpiecznych substancji chemicznych.
 � Należy zidentyfikować jadowite gatunki ryb oraz stosować odpowiednie rękawice podczas ich patroszenia.
 � Po zakończeniu każdej wachty należy umyć dłonie gorącą wodą z mydłem.
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16. BADANIA LEKARSKIE

PODDAWAJ SIĘ BADANIOM!

UWZGLĘDNIJ SAMEGO SIEBIE W PLANIE KONSERWACJI – JESTEŚ KLUCZOWYM 
ELEMENTEM
Regularnie odwiedzaj lekarza…
…dobrowolnie, jeżeli w danym państwie nie istnieje taki wymóg prawny.
Uwaga: Pracownicy mają prawo do dostępu do nadzoru medycznego w regularnych odstępach czasu, jeżeli 
wyrażą taką wolę.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Rybołówstwo jest wymagającym zajęciem, w wyniku którego może dojść do pogorszenia sprawności fizycznej pracownika, jeżeli 
nie będzie ona dokładnie monitorowana.

 � Wahania wagi, ciśnienia krwi, sprawności fizycznej i psychicznej mogą świadczyć o poważniejszych chorobach.
 � Konieczne jest regularne monitorowanie i doradztwo.

ŚRODKI KONTROLI

Regularne badanie lekarskie nie muszą być wymagane prawem krajowym, ale mimo to są wysoce zalecane, ponieważ:
 � dają pewność co do wystarczającej sprawności, by wykonywać pracę i radzić sobie w sytuacjach wyjątkowych;
 � zmniejszą ryzyko wystąpienia choroby na morzu, gdzie brakuje odpowiedniej opieki medycznej;
 � pozwolą zdiagnozować chorobę we wczesnym stadium, stwarzając najlepszą okazję do skutecznego leczenia.

W Konwencji MOP nr 188 zaproponowano obowiązkowe badania lekarskie dla rybaków.
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17. ZGŁASZANIE URAZÓW I CHORÓB

POINFORMUJ KOGOŚ

Zapobieganie opiera się na doświadczeniu, dlatego osoby odpowiedzialne za politykę prewencyjną potrzebują 
informacji na temat:

 � wypadków, ze szczegółami dotyczącymi okoliczności, w jakich do nich doszło;
 � chorób zawodowych związanych z rybołówstwem.

WYMOGI PRAWNE
 � Zgodnie z przepisami krajowymi zawiadomienie o urazach w miejscu pracy skutkujących co najmniej jednym dniem 

zwolnienia z pracy jest obowiązkowe. Zawiadomienia organu administracji morskiej dokonuje pracodawca.
 � W większości państw obowiązkowe jest również zgłaszanie chorób zawodowych.
 � Takie zobowiązania powinny stanowić podstawę działań prewencyjnych, opieki medycznej i rekompensaty w ramach 

systemów zabezpieczenia społecznego.

ŚRODKI KONTROLI

 � Poza zobowiązaniami prawnymi należy zgłosić wszelkie urazy, do jakich doszło w miejscu pracy, nawet jeżeli nie wynikły z nich 
żadne szkody, wraz z podaniem szczegółowych informacji na temat okoliczności, na potrzeby statystyki i lepszej profilaktyki.

 � Zaleca się również zgłaszanie chorób zawodowych organowi administracji morskiej, nawet jeżeli nie jest to obowiązkowe. Każdy 
lekarz, które dowie się o ewentualnej chorobie zawodowej, powinien zgłosić ten fakt organowi administracji morskiej.

 � Szczegółowa wiedza na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowi podstawę działań prewencyjnych.
 � Zgłoszenie i szczegółowy opis urazu lub skutków choroby to zasadniczy krok do zarejestrowania incydentu i dochodzenia 

rekompensaty prawnej/finansowej.





Moduł III • Operacje połowowe

ZAINSTALOWANIE 
URZĄDZEŃ DO 
ZATRZYMANIA 
AWARYJNEGO

1. POŁÓW WŁOKIEM

1.1. OBSŁUGA ROZPORNICY

1.2. WCIĄGARKI, LINY TRAŁOWE, ŁAŃCUCHY HOLOWNICZE

1.3. PODNOSZENIE WORKA, BĘBNY SIECIOWE I INNE

2. POŁÓW ZA POMOCĄ KLATEK

2.1. UKŁAD I SYSTEM

2.2. WYDAWANIE

2.3. WYBIERANIE

2.4. BLOK ŻURAWIKA, OPRÓŻNIANIE, ZAKŁADANIE PRZYNĘTY 

I SZTAUOWANIE POŁOWU

2.5. NIEDAWNE ZMIANY

3. POŁÓW PRZY UŻYCIU TKANINY SIECIOWEJ/SZNURÓW 

HACZYKOWYCH/PODRYWKI

3.1. SZTAUOWANIE NARZĘDZI I STATECZNOŚĆ

3.2. WYDAWANIE SIECI I LIN

3.3. WYBIERANIE

3.4. USUWANIE RYB, ZAKŁADANIE PRZYNĘTY NA LINY

3.5. PODRYWKA I UKŁADY ZMECHANIZOWANE

4. POŁÓW DRAGĄ I POŁÓW WŁOKIEM ROZPRZOWYM

4.1. STATECZNOŚĆ I ZWALNIAJĄCY MECHANIZM 

BEZPIECZEŃSTWA

4.2. WCIĄGARKI, LINY TRAŁOWE I REGULATORY

4.3. POSŁUGIWANIE SIĘ NARZĘDZIAMI

5. OKRĘŻNICA
5.1. ŁÓDŹ POMOCNICZA

5.2. WCIĄGARKI, KOŁOWROTY LINOWE, ŻURAWIE, LINY 

I WCIĄGNIK WIELOKRĄŻKOWY

5.3. SZTAUOWANIE POŁOWU, STATECZNOŚĆ STATKU 

I SWOBODNE PORUSZANIE SIĘ PO POKŁADZIE STATKU
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1. POŁÓW WŁOKIEM

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! 

CIĘŻKI SPRZĘT, DUŻE OBCIĄŻENIE
Posługiwanie się ciężką rozpornicą, duże obciążenie lin trałowych, zaczepiające się narzędzia oraz wydawanie 
i wybieranie w trudnych warunkach morskich – wszystko to sprawia, że połów włokiem może być bardzo 
niebezpieczny i konieczne jest nieustanne zachowanie dużej ostrożności.
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1.1. OBSŁUGA ROZPORNICY

ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

CIĘŻKA ROZPORNICA, KOŁYSANIE I PRZECHYLANIE STATKU: RAMIONA I RĘCE 
MUSZĄ BYĆ W ODPOWIEDNIEJ ODLEGŁOŚCI!
Organizacja oplatania łańcuchem rozpornicy określanego także mianem „mocowania” na suwnicy musi być 
dobrze przemyślana, zaś operator wciągarki musi upewnić się przed włączeniem wciągarki, że pracownicy 
obsługujący rozpornicę zachowują odpowiednią odległość.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Dłoń lub ramię uwięzione miedzy rozpornicą a statkiem.
 � Dłoń lub ramię uwięzione podczas przesuwania łańcucha przez otwór.
 � Uderzenie kołyszącą się rozpornicą.
 � Włączenie wciągarki przed upewnieniem się, że pracownik obsługujący łańcuch sternika znajduje się w odpowiedniej odległości.

ŚRODKI KONTROLI

OBSŁUGA ROZPORNICY
Należy zapewnić łatwy dostęp do rozpornicy w celu oplecenia jej łańcuchem na suwnicy, w razie potrzeby poprzez zamocowanie 
schodka. Należy zamontować dodatkową wyższą poręcz w celu zapewnienia, aby osoba znajdująca się wysoko nie wypadła za burtę.

OPLATANIE ŁAŃCUCHEM
Nie należy wkładać dłoni ani ramienia w jakiekolwiek otwory, tylko przerzucić łańcuch podczas zabezpieczenia drzwi.

DRZWI WAHADŁOWE NA POKŁADZIE
Czy jest możliwe zawieszenie drzwi wahadłowych zbyt wysoko, co mogłoby skutkować uderzeniem członka załogi, oraz czy mogłaby 
temu zapobiec poręcz zabezpieczająca lub barierka?

LOKALIZACJA UKŁADU STEROWNICZEGO WCIĄGARKI
Operator wciągarki musi znajdować się w odpowiedniej pozycji, aby wyraźnie widzieć przed uruchomieniem wciągarki, czy członkowie 
załogi obsługujący rozpornicę i wykonujący inne operacje znajdują się w bezpiecznej odległości od wciągarki. Jeżeli operator nie może 
dostrzec wszystkich zaangażowanych osób, należy ustanowić jasny system sygnalizowania niebezpieczeństwa.
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1.2. WCIĄGARKI, LINY TRAŁOWE, ŁAŃCUCHY HOLOWNICZE

ZAPOBIEGANIE URAZOM

NIEOSŁONIĘTE WCIĄGARKI I LINY TRAŁOWE GROŻĄ POŚLIZGNIĘCIEM I UPADKIEM
Wystarczy prosta osłona, barierka lub poręcz, aby zapobiec upadkowi na obracającą się wciągarkę lub liny 
trałowe.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Upadek na obracającą się wciągarkę.
 � Zaklinowanie odzieży przez rozszczepienia w linie trałowej i wciągnięcie ich pod krążek linowy lub wciągarkę.
 � Uszkodzenie zużytych elementów skutkujące urazem lub zgonem.
 � Niesprawny punkt holowniczy lub łańcuchy holownicze powodujące uraz lub zgon.
 � Urazy w wyniku przenoszenia lin trałowych podczas połowu tuką.

ŚRODKI KONTROLI

NIEOSŁONIĘTA WCIĄGARKA
Należy upewnić się, że wciągarka jest odpowiednio osłonięta, aby osoba, która spadnie na obracającą się wciągarkę, była bezpieczna. 
Prosta poręcz przed wciągarką może wystarczyć, aby ochronić daną osobę przed poważnymi obrażeniami lub zgonem.

BIEG LIN TRAŁOWYCH
Takie liny – jeśli są nieosłonięte – mogą być niebezpieczne, ponieważ rozszczepiona lina może zahaczyć o olejak członka załogi 
i wciągnąć rękę lub stopę pod krążek linowy. Osłona lub barierka uniemożliwiająca kontakt z obracającą się liną trałową wyeliminuje 
tego rodzaju ryzyko.

ZUŻYTE ELEMENTY I NARZĘDZIA
 � Należy utrzymywać wciągarkę w dobrym stanie, z działającym zatrzymaniem awaryjnym, układem sterowniczym, hamulcami, 

sprzęgłami i kierowaniem na biegu.
 � Należy upewnić się, czy krążki wciągarki, krążki linowe oraz wiszące wielokrążki i szekle są w dobrym stanie.
 � Zużyte elementy i wyposażenie mogą nagle ulec uszkodzeniu, powodując wypadek.
 � Uwaga: Kompetentna osoba musi co roku przeprowadzić kontrolę i badanie wszystkich elementów stosowanych do podnoszenia 

oraz ocenić je zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
Zob. moduł V i załączniki.

ŁAŃCUCHY HOLOWNICZE
Należy upewnić się, że punkt holowniczy, łańcuchy/liny holownicze oraz łańcuchy blokujące są w dobrym stanie oraz że wszyscy 
członkowie załogi zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z przenoszeniem ładunku i stoją w bezpiecznej odległości.

LUŹNA LINA TRAŁOWA
Nie wolno stać na luźnej linie trałowej znajdującej się na pokładzie; w przypadku zerwania łańcucha blokującego może dojść do nagłego 
zaciśnięcia powodującego wyrzucenie członka załogi do góry i być może za burtę.

POŁÓW TUKĄ – PRZENOSZENIE LINY TRAŁOWEJ
 � Należy dopilnować, aby obciążony koniec zarzucanej liny został usztywniony, by zmniejszyć ryzyko urazu podczas rzucania liny 

załodze statku partnerskiego.
 � Członek załogi zwalniający hak odrzutny musi zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z odbiciem haka.
 � Należy korzystać z długiego pręta, aby otworzyć hak odrzutny.
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1.3. PODNOSZENIE WORKA, BĘBNY SIECIOWE I INNE

ZAPOBIEGANIE URAZOM

NIE RYZUKUJ PRZY PRZENOSZENIU POŁOWU NA POKŁAD
Zawieszanie na cięgnach nośnych i podnoszenie worka na pokładzie rzeczywiście stwarza zagrożenie, 
zwłaszcza podnoszenie ciężkich worków na statkach, które zmniejszy także stateczność statków.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Wypadnięcie za burtę przy wychylaniu się poza reling.
 � Uderzenie rozkołysanym workiem.
 � Statek zagrożony wywróceniem do góry dnem przez ciężki ładunek.
 � Członek załogi wciągnięty do bębna sieciowego.
 � Zmiany konstrukcyjne statku wpływające na jego stateczność.

ŚRODKI KONTROLI

ZACZEPIENIE ZA POMOCĄ UCHWYTU Z LINY DO PODNOSZENIA
 � Należy upewnić się, że członkowi załogi nie grozi niebezpieczeństwo podczas wychylania się poza reling w celu zaczepienia za 

pomocą uchwytu z liny do podnoszenia. Czy można wprowadzić zmiany, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas tej operacji?
 � Jeżeli nie da się uniknąć konieczności wychylenia się poza reling, należy włożyć pasy bezpieczeństwa.

PODNOSZENIE WORKA
Należy zapewnić skuteczne środki zapobiegające niebezpiecznemu kołysaniu się worka oraz upewnić się, czy operator wciągarki może 
dostrzec członków załogi obsługujących worek.

DUŻE OBCIĄŻENIA
 � Podnoszenie dużych połowów na pokład może grozić utratą stateczności przez statek, szczególnie jeżeli podnoszony jest ciężki 

worek, gdy statek jest bardzo obciążony rybami znajdującymi się na pokładzie.
 � Ryby znajdujące się na pokładzie muszą być przechowywane w skrzyniach lub zbiornikach, aby uniemożliwić ich przemieszczanie po 

pokładzie i powodowanie przechyłu statku.
 � Nieoczekiwanie duże ładunki w worku włoka, takie jak kamienie lub muł, mogą powodować zbytnie napięcie żurawia masztowego 

i takielunku skutkujące nagłym uszkodzeniem i zranieniem członków załogi. Próby wciągnięcia ciężkiego ładunku na pokład mogą 
skutkować wywróceniem się statku do góry dnem, dlatego, w razie wątpliwości, należy przeciąć sieć, aby zwolnić ładunek.

BĘBEN SIECIOWY
Osoba sterująca bębnem sieciowym musi być w stanie obserwować członków załogi obsługujących sieć, aby móc w razie potrzeby 
natychmiast zatrzymać bęben. W przeciwnym razie konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej kontroli lub zatrzymanie awaryjne przy 
bębnie sieciowym.

STATECZNOŚĆ
Jeżeli elementy takie jak bęben sieciowy i blokada silnikowa zostały zamontowane po uzbrojeniu statku, należy przeprowadzić kontrole 
w celu upewnienia się, że stateczność statku nie została naruszona.

Zob. powiązane incydenty opisane w module IV: 8. Uderzenie rozkołysanym workiem (uraz głowy) oraz 9. Wciągnięcie 
przez bęben sieciowy (uraz ramienia).
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2. POŁÓW ZA POMOCĄ KLATEK

ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

NIE NALEŻY SCHODZIĆ POD WODĘ Z KLATKAMI!
Połów za pomocą klatek stał się bardzo popularną metodą łowienia ryb w przypadku małych statków, jednak 
z uwagi na ryzyko zaplątania się w liny lub uderzenia klatką jest także metodą niebezpieczną dla członków 
załogi.
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2.1. UKŁAD I SYSTEM

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE

NAJBEZPIECZNIEJSZY UKŁAD JEST ZAZWYCZAJ NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY
Należy zastanowić się nad sposobem zorganizowania połowów za pomocą klatek na statku w taki sposób, 
aby załoga mogła pracować bezpiecznie i efektywnie.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Członek załogi zaplątany w linę i pociągnięty za burtę.
 � Uderzenie klatką.
 � Kilka klatek wyciągniętych poza kolejnością, stanowiąc zagrożenie dla załogi.
 � Przeciążenie statku i zatonięcie lub przewrócenie do góry dnem.
 � Praca w pojedynkę.

ŚRODKI KONTROLI

UKŁAD STATKU
 � Należy upewnić się, że układ statku umożliwia bezpieczną i wydajną pracę klatek/więcierzy klatkowych. Należy szukać możliwych 

punktów zaczepienia, o które może się zaczepić lina lub klatka podczas wydawania.
 � Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zaplątania się w linę przez członków załogi, należy rozważyć, czy jest możliwe zamontowanie 

barierki w celu umieszczenia liny w bezpiecznej odległości od miejsca, w którym załoga obsługuje klatki.
 � Należy rozważyć, czy możliwa jest poprawa układu w celu bezpośredniego wydawania klatek z pokładu przez bramkę w pawęży 

lub rampę do wydawania, podczas gdy załoga znajduje się w bezpiecznej odległości z przodu.
Zob. nowa zmiana na kolejnych stronach.

LICZBA KLATEK
Czy liczba klatek w każdym „ciągu” zależy od liczby klatek, które można łatwo i bezpiecznie obsługiwać na dostępnej przestrzeni 
pokładu statku? Czy zmniejszenie liczby klatek w ciągu i obsługiwanie dodatkowych ciągów znacząco zwiększyłoby bezpieczeństwo?

UKŁADANIE KLATEK W STOSY
 � Należy upewnić się, że klatki przygotowano do wydawania i ułożono w taki sposób, aby gwałtowny ruch statku nie spowodował ich 

przewrócenia i nie zakłócił kolejności ich wydawania.
 � Czy statek ma bezpieczny system oznaczania każdej klatki spoza ciągu, która została odstawiona w celu naprawy przed wydaniem?

STATECZNOŚĆ
 � Należy wziąć pod uwagę stateczność statku, w szczególności podczas przenoszenia klatek między nowymi obszarami, gdy istnieje 

duża pokusa, aby przenieść możliwie jak największą liczbę klatek.
 � Ułożenie klatek w wysoki stos i trzymanie na pokładzie dużych ilości ciężkiej liny znacząco wpłynie na stateczność statku i wolną 

burtę.
 � Mocno obciążony statek może wydawać się bezpieczny w sprzyjających warunkach, jednak warunki mogą szybko ulec pogorszeniu; 

statek może nabrać niewielką ilość wody, a zmiana biegów może doprowadzić do przewrócenia do góry dnem!

PRACA W POJEDYNKĘ
Należy wziąć pod uwagę własne bezpieczeństwo podczas ustalania liczby klatek, jaką można obsłużyć.

Zob. na temat samotnych połowów w module I: 18. Praca w pojedynkę.
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2.2. WYDAWANIE

ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

WYDAWANIE KLATEK MOŻE BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE; NALEŻY ZACHOWAĆ 
DUŻĄ OSTROŻNOŚĆ
Należy dążyć do odseparowania załogi od lin; najlepszym rozwiązaniem byłoby stosowanie systemu 
samodzielnego wydawania.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Ściągnięcie za burtę i utonięcie.
 � Zmiażdżenie nogi przez mocne zaciśnięcie się liny.
 � Uderzenie klatką.

ŚRODKI KONTROLI

PLAN DZIAŁANIA
Należy mieć dokładny plan działania określający zadania każdego członka załogi.

WYDAWANIE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH
 � Należy wspólnie z załogą rozważyć sytuacje wyjątkowe, jakie mogą wystąpić, oraz najlepsze sposoby na ich rozwiązanie.
 � Należy zapewnić, aby wszystkie osoby miały na sobie indywidualne urządzenia wypornościowe i były wyposażone w nóż 

umożliwiający im uwolnienie się z liny.

WSZYSCY PRZYGOTOWANI
Po wyrzuceniu boi znakowej i holownika należy upewnić się przed zwolnieniem kotwicy, że wszyscy są przygotowani.

ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ
Należy zachować bezpieczną odległość od lin prowadniczych i trałowych, ponieważ obsługa klatek odbywa się poprzez przechylenie 
przez barierkę.

PRĘDKOŚĆ WYDAWANIA
Czy niewielkie zmniejszenie prędkości wydawania zmniejszyłoby presję spoczywającą na załodze i zwiększyłoby bezpieczeństwo 
wydawania?

Zob. powiązany incydent opisany w module IV: 6. Zaplątanie w buchtę, połów za pomocą klatek (uraz stopy).
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2.3. WYBIERANIE

ZAPOBIEGANIE URAZOM

WRZUCANIE KLATEK JEST PROCESEM POWTARZALNYM, DLATEGO ŁATWO O UTRATĘ 
KONCENTRACJI I UWIĘZIENIE DŁONI PRZEZ LINĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOŁOWROCIE 
LINOWYM

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Dłoń uwięziona w kołowrocie linowym; utrata palców.
 � Przechylenie statku przez kołowrót linowy.
 � Niezatrzymanie kołowrotu linowego skutkuje uderzeniem operatora kotwicą lub klatką.

ŚRODKI KONTROLI

KOŁOWRÓT LINOWY Z ROLKĄ O ROWKU V
 � Należy zapewnić dobry stan krążków linowych i odpowiedni kąt opasania w celu skutecznego chwycenia liny w taki sposób, aby nie 

doszło do nagłego cofnięcia i narażenia załogi na niebezpieczeństwo.
 � Nóż wyrzutnika musi być poprawnie zamontowany w celu zapewnienia opuszczania liny z rowka V krążków linowych.
 � Obsługiwanie części kołowrotu linowego z rowkami V bez noża jest bardzo niebezpieczne, ponieważ lina może omotać i wciągnąć 

dłonie osoby, która wyciąga ją z kołowrotu linowego i nawija na krążek linowy.

KOŁOWRÓT LINOWY TYPU KABESTAN
 � Ten rodzaj kołowrotu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ może szybko dojść do wciągnięcia dłoni operatora 

do bębna nawijającego.
 � Istotne jest zwolnienie tempa w celu poprowadzenia każdej liny trałowej wokół bębna oraz upewnienie się przez operatora, 

że żadna luźna odzież ani rękawy nie zaczepiły się o linę nawijaną wokół bębna.
 � Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie tego rodzaju kołowrotu linowego o wiele bezpieczniejszym kołowrotem z rolkami 

o rowkach V.

KOŁOWRÓT LINOWY Z WIELOMA ROLKAMI
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia lin trałowych wokół krążków linowych, a operatorzy muszą zadbać o to, aby ich 
ubrania nie zostały uwięzione przez liny nawijane na krążkach.

STEROWANIE KOŁOWROTEM LINOWYM
 � Układ sterowniczy musi być w dobrym stanie i łatwo dostępny dla operatora kołowrotu linowego.
 � Należy umieścić osłonę na układzie sterowniczym w celu zapewnienia, aby nie został on przypadkowo uruchomiony lub zaczepiony 

za pomocą narzędzi.
 � Układy sterownicze zapewniające płynną regulację prędkości powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do układów tylko 

zatrzymujących i uruchamiających.

MOC KOŁOWROTU LINOWEGO
 � Zbyt duża moc kołowrotu linowego na małym statku może bardzo łatwo doprowadzić do przechylenia statku, jeżeli klatki utkną 

na dnie morskim.
 � Należy sprawdzić ustawienie zaworu nadmiarowego w układzie hydraulicznym kołowrotu i zmniejszyć moc tak, aby można było 

skutecznie wyciągnąć ciąg klatek bez narażania statku.

NIGDY NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ KOŁOWROTU LINOWEGO BEZ NADZORU
Pozostawienie kołowrotu linowego bez nadzoru jest kuszące, zwłaszcza podczas wyciągania długich lin holowniczych kotwicy lub w celu 
wykonania innych zadań. Zdarza się, że członek załogi wróci zbyt późno, aby zatrzymać kotwicę/obciążnik przed uderzeniem w blok 
żurawika, a gdy próbuje on dosięgnąć układu sterowniczego, rozkołysana kotwica/obciążnik może uderzyć go w głowę.
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2.4. BLOK ŻURAWIKA, OPRÓŻNIANIE, ZAKŁADANIE PRZYNĘTY I SZTAUOWANIE POŁOWU

UWAŻAJ NA KRĘGOSŁUP

KAŻDEGO DNIA W PRACY BĘDZIESZ PRZENOSIĆ TONY KLATEK, WIĘC ZADBAJ 
O WŁASNE CIAŁO; POSTĘPUJ Z KLATKAMI ODPOWIEDNIO
Należy unikać zginania, wyciągania się i skręcania podczas obsługi klatek. Należy przenosić je, trzymając blisko 
klatki piersiowej z wyprostowanymi plecami i odkładać przy zgiętych kolanach.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Urazy pleców i kończyn górnych spowodowane powtarzającym się ręcznym przemieszczaniem ładunków.
 � Ryzyko przewrócenia statku do góry dnem, jeżeli dojdzie do wypełnienia pojemnika wodą lub przesunięcia.

ŚRODKI KONTROLI

BLOK ŻURAWIKA
 � Należy upewnić się, że jest w dobrym stanie i został zamontowany w taki sposób, aby umożliwić wybieranie klatek na pokład przy 

minimalnym ręcznym wysiłku i bez konieczności nadmiernego zginania się, sięgania i przenoszenia przez członka załogi każdej klatki 
nad relingiem.

 � Blok musi skutecznie trzymać linę nawet podczas mocnego kołysania statku. W wyniku niedawnych zmian montuje się szeroki 
bęben o dużej średnicy, przymocowany do nadburcia w celu ułatwienia wybierania klatek na pokład.

 � Klatki można wybierać na pokład bez podnoszenia ręcznego, dzięki czemu operacja wybierania jest bezpieczniejsza 
i efektywniejsza.

Zob. następna strona.

OPRÓŻNIANIE ORAZ ZAKŁADANIE PRZYNĘTY
Klatki należy umieścić na dogodnej wysokości roboczej umożliwiającej usunięcie połowu i ponowne założenie przynęty przy minimalnym 
podnoszeniu i zginaniu, w miarę jak klatka jest przenoszona od bloku/bębna żurawika i układana na stos w pozycji do wydania.

SZTAUOWANIE POŁOWU NA POKŁADZIE
 � Na małych statkach skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne często są sztauowane w pudełkach lub pojemnikach na 

pokładzie. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec przesuwaniu się pojemników przy złej pogodzie lub blokowaniu furt wodnych.
 � Na pojemnikach należy zamontować pokrywy, ponieważ w trudnych warunkach morskich mogą szybko napełnić się wodą 

i ewentualnie spowodować wywrócenie się statku do góry dnem.
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2.5. NIEDAWNE ZMIANY

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE

NIEDAWNE ZMIANY ZAPEWNIAJĄ WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
Jedną z niedawnych zmian jest zamontowanie bramki w pawęży statku w celu umożliwienia bezpośredniego 
wydawania klatek z pokładu. Po rozpoczęciu wydawania hol z boją znakową jest opuszczany i przymocowywany 
do kotwicy, która pozostaje zawieszona nad rufą za pomocą zaczepu obsługiwanego przez talrep.
Koniec ciągu klatek jest przymocowany do kotwicy, a wszyscy członkowie załogi zachowują bezpieczną 
odległość od klatek i liny. Talrep jest zwalniany z pozycji przedniej, uwalniając kotwicę, a klatki są w kolejności 
opuszczane do morza wzdłuż pawęży.
Kolejnym ulepszeniem jest montowanie szerokiego bębna o dużej średnicy na relingu w celu wybierania 
klatek na pokład bez podnoszenia ręcznego. Bębny pionowe powodują zatrzymanie liny nad głównym bębnem 
poziomym, zaś klatki są bezpośrednio wybierane na stół w celu opróżnienia i ponownego założenia przynęty.

III-1. Rozplanowanie statku o długości 9,8 m wyposażonego w bęben do klatek i bramkę w pawęży (na podstawie Seafish, Zjednoczone Królestwo).

Więcierze klatkowe ułożone 
w stosy w celu wydawania

Kołowrót 
linowy

Bęben

Stół

Zawór kontrolny

Maszyna do zakładania przynęty

Bramka 
w pawęży



S
T

R
O

N
A

 8
0 

M
O

D
U

Ł 
III

 •
 O

PE
RA

CJ
E 

PO
ŁO

W
O

W
E

3. POŁÓW PRZY UŻYCIU TKANINY SIECIOWEJ/SZNURÓW HACZYKOWYCH/PODRYWKI

ZAPOBIEGANIE URAZOM

UWAŻAJ NA SIECI I HAKI!
Połowy przy użyciu tkaniny sieciowej, sznurów haczykowych i podrywki rozpatruje się razem ze względu na 
podobny stopień zagrożenia, jaki stwarzają, nawet jeżeli z każdą metodą wiążą się konkretne rodzaje ryzyka.
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3.1. SZTAUOWANIE NARZĘDZI I STATECZNOŚĆ

NALEŻY UNIKAĆ PRZECIĄŻANIA STATKU

NARZĘDZIA SZTAUOWANE NA POKŁADZIE WPŁYNĄ NIEKORZYSTNIE 
NA STATECZNOŚĆ STATKU
Małe statki łatwo przeciążyć i doprowadzić do zbytniego obciążenia górnej części statku.
Należy pomyśleć o ładowaniu.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Narzędzia połowowe sztauowane na pokładzie mogą sprawić, że górna część statku będzie przeciążona, przez co jego stateczność 
może być niewystarczająca.

 � Narzędzia sztauowane na pokładzie mogą blokować furty wodne, przez co statek nie może szybko odprowadzać wody.

ŚRODKI KONTROLI

PRZECHOWYWANIE SIECI/LIN
 � Jeżeli do przechowywania sieci/lin wykorzystuje się pojemniki lub beczki, należy upewnić się, że są zabezpieczone na pokładzie i nie 

będą ślizgać się po pokładzie w warunkach sztormowych, powodując zmniejszenie stateczności statku.
 � Aby nie dochodziło do szybkiego napełniania się pojemników lub beczek wodą skutkującego wywróceniem się statku do góry dnem, 

należy je wyposażyć w odpowiednie otwory spustowe i pokrywy.

SZTAUOWANIE BOI ZNAKOWEJ I KOTWICY
 � Należy zapewnić, aby przechowywano je w miejscu łatwo dostępnym dla członków załogi, bez ryzyka potknięcia i przewrócenia.
 � Należy zadbać, aby nie blokowały widoczności ze sterówki.

FURTY WODNE
 � Należy upewnić się, że elementy znajdujące się na pokładzie nie blokują furt wodnych.
 � Elementy ciężkie należy przechowywać pod pokładem.
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3.2. WYDAWANIE SIECI I LIN

NIE POZWÓL, ABY OPLĄTAŁY CIĘ SIECI LUB LINY

WYDAWANIE ZARÓWNO SIECI, JAK I HAKÓW MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE
Solidne sieci z przędzy jednowłóknowej łatwo zaczepiają się o odzież, zegarki, pierścionki itd., przez co można 
wypaść za burtę. Haki stwarzają oczywiste niebezpieczeństwo, dlatego konieczne jest zachowanie dużej 
ostrożności.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Tkaniny sieciowe zahaczające o odzież lub inne elementy powodujące wypadnięcie członka załogi za burtę.
 � Możliwość zaplątania się w sieć przez członka załogi stojącego na sieci, skutkująca wypadnięciem za burtę.
 � Haki zahaczają o odzież członka załogi, rozrywając ciało lub wbijając się w kość, mogą nawet doprowadzić do wypadnięcia członka 

załogi za burtę.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy zdjąć zegarki i biżuterię oraz nosić odpowiednie rękawice.
 � Brak elementów ułatwiających zahaczenie: należy upewnić się, że odzież nie ma elementów ułatwiających zaczepienie.
 � PFD: należy mieć na sobie dopasowane indywidualne urządzenia wypornościowe, które nie mają wyraźnych elementów 

ułatwiających zaczepienie. Należy usunąć tarlep z przejścia.
 � Należy mieć pod ręką ostry nóż, aby przeciąć narzędzia, jeżeli ktokolwiek zaplącze się w sieć lub zaczepi o hak.
 � Stanie na sieci: od pracy na pokładzie lepszym rozwiązaniem jest wydawanie sieci z pojemników, ponieważ członek załogi nie może 

wtedy stanąć na sieci.
 � Zsuwnia wydająca: zniweluje ryzyko zaczepienia podczas wysuwania z pojemnika, ponieważ sieci będą wyciągane pionowo, a nie 

przeciągane w poprzek.
 � Wydawanie ręczne: należy unikać wydawania przy użyciu lin. O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem jest położenie haczyków 

z przynętą na zwoju liny i użycie zsuwni wydającej lub wysunięcie lin z pojemnika za pomocą drążka do wydawania.
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3.3. WYBIERANIE

ZAPOBIEGANIE URAZOM

SPRAWNY SPRZĘT DO WYBIERANIA JEST WYDAJNIEJSZY I BEZPIECZNIEJSZY
Należy upewnić się, że kołowrót linowy jest w dobrym stanie i nadaje się do wykonania danej operacji.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Dłoń lub ramię uwięzione w kołowrocie linowym.
 � Ponowne zsunięcie się narzędzia do morza i zranienie członków załogi.
 � Narzędzia porozrzucane na pokładzie.
 � Nieskuteczne układy sterownicze.

ŚRODKI KONTROLI

KOŁOWRÓT SIECIOWY
Istnieją różne rodzaje kołowrotu sieciowego, począwszy od bębna obrotowego o prostej konstrukcji po bardziej złożone egzemplarze 
wyposażone w wiele bębnów lub taśmociągi. Ważne jest, aby osłony pozostawały na swoim miejscu w celu ochrony członków załogi.

KOŁOWRÓT LINOWY
Zazwyczaj korzysta się z kołowrotu linowego z rolkami o rowkach V lub wielokołowego kołowrotu. W przypadku kołowrotu z rolkami 
o rowkach V ważne jest posiadanie sprawnego noża wyrzutnika, w przeciwnym razie lina nie wysunie się z krążków linowych i owinie się 
wokół kołowrotu, stwarzając poważne zagrożenie dla członków załogi.

PONOWNE ZSUNIĘCIE DO MORZA
W przypadku połowów przy użyciu tkaniny sieciowej i sznurów haczykowych nagłe zsunięcie się narzędzia do wody może doprowadzić 
do zranienia załogi. Ważne jest utrzymywanie kołowrotu linowego w dobrym stanie i niewyciąganie go niezamierzenie.

PROWADNICA LINY
Jeżeli korzysta się z prowadnicy liny lub wiszących wielokrążków w celu wprowadzenia sieci lub lin na pokład, muszą one skutecznie 
trzymać narzędzie nawet przy dużym kołysaniu statku, w przeciwnym razie narzędzie może ślizgać się po pokładzie, zagrażając załodze. 
Jeżeli nie korzysta się z prowadnicy liny, kołowrót linowy musi być w stanie z łatwością nawijać zgodnie ze spustem narzędzia.

UKŁADY STEROWNICZE
 � Układ sterowniczy musi być w dobrym stanie i łatwo dostępny dla operatora kołowrotu linowego. Należy zadbać o to, aby nie doszło 

do przypadkowego uruchomienia układu sterowniczego lub połowu za pomocą narzędzi.
 � Układy sterownicze zapewniające płynną regulację prędkości powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do układów tylko 

zatrzymujących i uruchamiających.
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3.4. USUWANIE RYB, ZAKŁADANIE PRZYNĘTY NA LINY

REGULARNIE ODPOCZYWAJ

POWTARZALNE ZADANIA MOGĄ BYĆ NIE TYLKO NUŻĄCE
W wyniku czynności wymagających ciągłego chwytania i manewrowania palcami i nadgarstkami może 
dochodzić do urazów układu mięśniowo-szkieletowego.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Urazy układu mięśniowo-szkieletowego w wyniku wydostawania ryb z oczek sieci.
 � Urazy twarzy i oczu spowodowane latającymi hakami.
 � Urazy układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane hakami z przynętą.

ŚRODKI KONTROLI

USUWANIE RYB
Usuwanie ryb z sieci lub haków jest zadaniem osób wykwalifikowanych, które wymaga chwytania i manewrowania przy użyciu palców. 
Czynność ta, powtarzana tysiące razy każdego dnia, stwarza ryzyko urazu układu mięśniowo-szkieletowego. Zaleca się robienie 
regularnych przerw poprzez wprowadzenie rotacji członków załogi przy różnych zadaniach.

URZĄDZENIE DO ROZŁADOWANIA RYB
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia urazu oka lub twarzy 
spowodowanego „latającymi hakami”, które mogą utknąć 
w pierścieniach urządzenia, a następnie wystrzelić z dużą prędkością, 
gdy dojdzie do zerwania „przyponu”, należy założyć osłonę na twarz.

ZAKŁADANIE PRZYNĘTY NA LINY
Istnieje ryzyko wystąpienia urazu układu mięśniowo-szkieletowego 
ze względu na rodzaj intensywnej pracy wymagającej użycia 
palców i nadgarstków. Zaleca się częste robienie krótkich przerw, 
pracę w wygodnej pozycji, która pozwoli uniknąć zginania się, oraz 
ogrzewanie rąk poprzez zanurzanie ich co pewien czas w ciepłej 
wodzie. Należy dokładnie myć ręce, aby chronić je przed zakażeniami 
spowodowanymi przez przynętę.

III-1. Przemieszczanie ryb (Dimitrios Damalas © Unia Europejska).
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3.5. PODRYWKA I UKŁADY ZMECHANIZOWANE

ZAPOBIEGANIE URAZOM

MASZYNY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE; MASZYNY Z HAKAMI, ZACHOWAJ 
OSTROŻNOŚĆ

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Zranienie hakiem.
 � Uraz układu mięśniowo-szkieletowego.
 � Uraz spowodowany przez maszynę.

ŚRODKI KONTROLI

PODRYWKA
 � Należy upewnić się, że rolki do zwijania podrywki lub zwijaki używane do połowu makreli są prawidłowo zamontowane na 

wysokości, która umożliwia członkom załogi ich wygodną i bezpieczną obsługę.
 � Przynęty i haki znajdujące się na pokładzie lub nad górną krawędzią nadburcia stanowią oczywiste zagrożenie dla członków załogi.
 � Jeżeli osłony lub barierki są uzasadnione względami praktycznymi, należy je zamontować.
 � Elektroniczne rolki do zwijania podrywki muszą mieć elementy sterownicze zatrzymujące, do których osoba obsługująca rolki ma 

łatwy dostęp.

SYSTEMY ZMECHANIZOWANE/ELEKTRONICZNE
 � Zmechanizowane elektroniczne systemy stosowania podrywki mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które przeszły 

szkolenie z bezpiecznego użytkowania takich urządzeń.
 � Podczas korzystania z urządzenia konieczne jest stosowanie osłon i odłączenie go od źródła zasilania podczas czyszczenia lub 

konserwacji.

ZMECHANIZOWANE POŁOWY TAKLAMI OCEANICZNYMI
 � Może to być prosty system wykorzystujący przypadkową przynętę lub całkowicie zmechanizowany system, który za pomocą 

precyzyjnej maszyny zakłada przynęty na haki; wybiera i usuwa ryby; czyści haki i układa je na relingu, aby były gotowe do 
wydawania.

 � Niezależnie od tego, czy jest to system prosty czy złożony, istotne jest przeszkolenie załogi z obsługi takiego systemu, sposobu 
jego czyszczenia i zagrożeń związanych z jego użytkowaniem.
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4. POŁÓW DRAGĄ I POŁÓW WŁOKIEM ROZPRZOWYM

UTRZYMUJ STATECZNOŚĆ

NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, ABY UTRZYMAĆ RÓWNOWAGĘ 
I STABILNOŚĆ
Połów dragą i włokiem rozprzowym są rozpatrywanie razem, ponieważ podczas obu rodzajów połowu 
wykorzystuje się żurawie masztowe w celu podnoszenia za burtę, a następnie holowania ciężkich narzędzi 
połowowych na każdą burtę statku. (Wyjątek stanowią te statki, które prowadzą połowy dragą lub włokiem 
rozprzowym z suwnicy umieszczonej na rufie).
Głównym problemem przy tego rodzaju połowach jest utrzymanie stateczności statku. Waga narzędzi 
połowowych jest znaczna, dlatego należy zadbać o to, aby ciężar na statku był równomiernie rozłożony.
Problemy pojawiają się, gdy dragi lub sieci stają się zbyt ciężkie z powodu kamieni lub gdy narzędzia zaczepią 
się o dno morskie. Należy unikać zbyt dużego obciążenia rozłożonego nierównomiernie na statku.

III-2. Statek do połowów dragą (Sara Monteiro © Unia Europejska).
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4.1. STATECZNOŚĆ I ZWALNIAJĄCY MECHANIZM BEZPIECZEŃSTWA

UTRZYMUJ STATECZNOŚĆ

KONTROLUJ STATECZNOŚĆ I ZWALNIAJĄCY MECHANIZM BEZPIECZEŃSTWA
Stateczność statku musi zostać skontrolowana przez wykwalifikowanego inżyniera budowy okrętów podczas 
pierwszego uzbrojenia statku w celu prowadzenia połowów dragą lub włokiem rozprzowym.
Jeżeli poziom stateczności jest niewystarczający, może dojść do wywrócenia statku do góry dnem.

ŚRODKI KONTROLI

STATECZNOŚĆ
Połów włokiem rozprzowym lub dragą wymaga podnoszenia ciężkich narzędzi przez żurawie masztowe, co skutkuje wystąpieniem 
znaczących sił wywracających na statku. Konieczne jest prawidłowe skontrolowanie stateczności podczas uzbrajania statku 
wykorzystywanego do tego rodzaju połowów. Wszystkie osoby sterujące statkiem muszą zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw 
związanych z nierównomiernym obciążeniem i konieczności unikania sytuacji, w której praca przy użyciu narzędzi połowowych jest 
prowadzona na pustym statku.

URZĄDZENIA ZWALNIAJĄCE MECHANIZM BEZPIECZEŃSTWA
Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo w sytuacji, gdy narzędzia zaczepią się o dno morskie, należy zamontować na żurawiu maszynowym 
urządzenie zwalniające mechanizm bezpieczeństwa w celu przeniesienia obciążenia z jednego końca żurawia na drugą stronę 
statku. Zazwyczaj takie urządzenia zwalniają wielokrążek trałowy wzdłuż przewodu do nadburcia, znacznie zmniejszając tym samym 
prawdopodobieństwo wywrócenia statku do góry dnem.

NARZĘDZIA SPLĄTANE NA DNIE MORSKIM
 � Przy próbie uwolnienia splątanych narzędzi należy upewnić się, że wszystkie osoby zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa 

związanego z nierównomiernym obciążeniem statku skutkującego jego wywróceniem się do góry dnem.
 � Należy zakładać kamizelki ratunkowe, zamykać luki i drzwi oraz informować straż przybrzeżną.
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4.2. WCIĄGARKI, LINY TRAŁOWE I REGULATORY

MONTUJ OSŁONY

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE
Należy zamontować osłony lub barierki, wymienić zużyte elementy i upewnić się, że operator wciągarki ma 
możliwość obserwowania, co się dzieje na pokładzie.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Upadek członka załogi na obracającą się wciągarkę lub zahaczenie odzieżą o linę trałową i wciągnięcie dłoni lub stopy pod krążek 
linowy.

 � Awaria zużytego elementu skutkująca urazami lub zgonem.
 � Włączenie wciągarki przed upewnieniem się, że członek załogi znajduje się w bezpiecznej odległości, skutkujące urazem lub 

zgonem.

ŚRODKI KONTROLI

PRACA NIEOSŁONIĘTEJ WCIĄGARKI/LINY TRAŁOWEJ
 � Należy upewnić się, że wciągarka jest odpowiednio osłonięta, aby osoba, która spadnie na poruszającą się wciągarkę, była 

bezpieczna. Prosta poręcz przed wciągarką może wystarczyć, aby ochronić daną osobę przed poważnymi obrażeniami lub zgonem.
 � Nieosłonięte liny trałowe mogą być niebezpieczne, ponieważ rozszczepiona lina może zahaczyć o olejak danej osoby i wciągnąć 

rękę lub stopę pod krążek linowy.
 � Osłona lub barierka uniemożliwiająca kontakt z obracającą się liną trałową wyeliminuje tego rodzaju ryzyko.

ZUŻYTE ELEMENTY I NARZĘDZIA
Należy utrzymywać wciągarkę w dobrym stanie, z działającym zatrzymaniem awaryjnym, układem sterowniczym, hamulcami, 
sprzęgłami i kierowaniem na biegu. Należy upewnić się, czy krążek wciągarki, krążki linowe, żurawie masztowe, sztagi, wiszące 
wielokrążki, szekle i liny trałowe są w dobrym stanie. Zużyte elementy i wyposażenie mogą nagle ulec uszkodzeniu, powodując 
wypadek.

Uwaga: Kompetentna osoba musi co roku przeprowadzić kontrolę i badanie wszystkich elementów stosowanych do 
podnoszenia oraz ocenić je zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem roboczym. (Zob. moduł VI). Znaki muszą być umieszczone 

w widocznym miejscu, aby wskazywać kierunek przemieszczania.

LOKALIZACJA UKŁADU STEROWNICZEGO WCIĄGARKI
 � Operator wciągarki musi znajdować się na odpowiednim stanowisku sterowniczym, aby wyraźnie widzieć przed uruchomieniem 

wciągarki, czy członkowie załogi obsługujący włok rozprzowy/dragi i wykonujący inne operacje znajdują się w bezpiecznej odległości 
od wciągarki. Jeżeli operator nie może dostrzec wszystkich zaangażowanych osób, należy ustanowić jasny system sygnalizowania 
niebezpieczeństwa.

 � Układ sterowniczy wciągarki musi mieć osłonę i zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, np. wciąganiem liny/sieci lub 
zahaczeniem o odzież członka załogi.
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4.3. POSŁUGIWANIE SIĘ NARZĘDZIAMI

ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

PILNUJ CIĘŻKICH NARZĘDZI I NIE SIĘGAJ ZBYT DALEKO
Dla bezpieczeństwa załogi należy cały czas pilnować ciężkich narzędzi. Należy zachować ostrożność podczas 
sięgania za burtę.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Członek załogi uderzony przez ciężkie 
kołyszące się lub przesuwające narzędzia.

 � Wypadnięcie za burtę przy wychylaniu się 
poza reling.

 � Uderzenie rozkołysanym workiem lub dragą.
 � Ryzyko wywrócenia się statku do góry dnem 

w wyniku dużego obciążenia.

III-3. Posługiwanie się narzędziami (Laurent Markovic © Unia Europejska).

ŚRODKI KONTROLI

OGRANICZANIE RUCHU
 � Należy zapewnić skuteczne środki ograniczania ruchu włoka rozprzowego/drag, aby zapobiec kołysaniu się, toczeniu lub sunięciu 

ciężkich narzędzi po pokładzie i ranieniu członków załogi.
 � Należy unieruchomić narzędzia, aby mieć pewność, że członkowie załogi mogą dokonać napraw bez ryzyka odniesienia urazu.

ZACZEPIENIE ZA POMOCĄ UCHWYTU Z LINY DO PODNOSZENIA
 � Należy upewnić się, że członkowi załogi nie grozi niebezpieczeństwo podczas wychylania się poza reling w celu zaczepienia za 

pomocą uchwytu z liny do podnoszenia. Czy można wprowadzić zmiany, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas tej operacji?
 � Jeżeli nie da się uniknąć konieczności wychylenia się poza reling, należy włożyć pasy bezpieczeństwa.

PODNOSZENIE WORKA/DRAGI
 � Należy zapewnić skuteczne środki zapobiegające kołysaniu się worka i zagrażaniu załodze podczas jego podnoszenia w celu 

opróżnienia.

ZBYT DUŻE OBCIĄŻENIE
 � Czy zauważysz, gdy włoki/dragi będą zawierały zbyt duże obciążenie (muł lub kamienie itd.)? Duże obciążenie może spowodować 

awarię żurawia masztowego, który może wyrządzić szkodę członkom załogi. Próby wciągnięcia ciężkiego ładunku na pokład mogą 
skutkować utratą stateczności, grożącą wywróceniem się statku do góry dnem.

 � Należy zachować szczególne środki ostrożności i poinstruować członków załogi o zachowaniu bezpiecznej odległości przed 
rozpoczęciem operacji wciągania ciężkiego ładunku.

Zob. powiązany incydent opisany w module IV: 11. Zbyt silne wychylenie się przy opróżnianiu dragi (wypadnięcie za burtę).
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5. OKRĘŻNICA

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

DUŻE SIECI, DUŻE POŁOWY, DUŻE RYZYKO!
Korzystanie z okrężnicy do połowu gatunków pelagicznych stwarza ryzyko, że ilość ryb w sieci może zagrozić 
statkowi. Wyciąganie dużej sieci z dużą ilością ryb i obciążenie związane z wybieraniem będzie stanowiło realne 
zagrożenie dla członków załogi.

Zob. incydent opisany w module IV: 4. Połów w celu zwiększenia zysków (wywrócenie do góry dnem).

III-4. Statek do połowów okrężnicą (Sara Monteiro © Unia Europejska).
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5.1. ŁÓDŹ POMOCNICZA

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

OPERACJE Z UDZIAŁEM ŁODZI POMOCNICZEJ SĄ NIEBEZPIECZNE
Spuszczanie i wyciąganie łodzi może być niebezpieczne dla wszystkich zaangażowanych osób, a członkowie 
załogi obsługujący łódź znajdują się w niebezpieczeństwie podczas przechodzenia na łódź lub na statek. 
Ponadto w przypadku takiej małej łodzi istnieją oczywiste zagrożenia związane z warunkami pogodowymi 
na morzu.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Zerwanie przewodów/lin lub zakleszczenie w wielokrążkach podczas spuszczania łodzi pomocniczej ze statku lub wciągania jej 
na statek grozi obrażeniami członków załogi.

 � Wypadnięcie za burtę podczas przechodzenia na łódź pomocniczą lub na statek.
 � Wywrócenie się łodzi pomocniczej do góry dnem z powodu warunków pogodowych na morzu.

ŚRODKI KONTROLI

 � Należy odpowiednio wyposażyć statek, aby zapewnić bezpieczne opuszczenie i wciągnięcie łodzi pomocniczej. Wciągarki, suwnice 
do podnoszenia oraz wszystkie przewody, liny, krążki linowe, wielokrążki itd. należy utrzymywać w dobrym stanie.

 � Aby ułatwić bezpieczne wejście na pokład łodzi pomocniczej i bezpieczne zejście z tej łodzi, należy zamontować odpowiednią 
platformę lub drabinę umożliwiającą członkom załogi bezpieczne wejście i zejście z łodzi.

 � Poręcz lub słupek umieszczony na odpowiedniej wysokości na łodzi pomocniczej zapewniający podporę dla ręki pozwoli danej 
osobie odzyskać równowagę po wejściu na łódź.

 � Podczas wchodzenia danej osoby na pokład łodzi pomocniczej lub podczas schodzenia z tej łodzi osoby przebywające w sterówce 
lub na pokładzie łodzi pomocniczej powinny zwrócić szczególną uwagę na tę osobę, aby móc podjąć natychmiastowe działanie, 
gdyby wypadła za burtę.

 � Wszystkie osoby pracujące na pokładzie statku, zwłaszcza osoby obsługujące łódź pomocniczą, muszą mieć na sobie indywidualne 
urządzenia wypornościowe.

 � Między statkiem a łodzią pomocniczą musi istnieć łączność radiowa.
 � Należy wyposażyć łódź pomocniczą w przedziały mające taki wypór hydrostatyczny, aby nawet podczas zalania nie doszło do 

utonięcia łodzi.

III-5. Statek do połowów okrężnicą wyposażony w łódź pomocniczą (Jean-Noël Druon © Unia Europejska).
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5.2. WCIĄGARKI, KOŁOWROTY LINOWE, ŻURAWIE, LINY I WCIĄGNIK WIELOKRĄŻKOWY

ZACHOWAJ DUŻĄ OSTROŻNOŚĆ

OPERACJE WYBIERANIA I PODNOSZENIA
Operacje wymagające użycia wciągarek, kołowrotów linowych, żurawi itd. są zazwyczaj przyczyną poważnych 
wypadków przy pracy. W przypadku operacji z użyciem okrężnicy ilość przeniesionych ryb, zarówno za pomocą 
kaszorka z sieci, jak i w pojemnikach podczas rozładunku, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia takich 
wypadków.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Zerwanie liny lub awaria wciągnika wielokrążkowego pod ładunkiem, skutkujące zrzuceniem ładunku i zranieniem członków załogi.
 � Zerwanie lin podczas wciągania ładunku i zakleszczenie we wciągarce lub kołowrocie linowym.
 � Wciągnięcie ubrań lub kończyn pod krążki linowe, kołowroty linowe lub bębny.
 � Upuszczenie ładunku podczas podnoszenia skutkujące śmiercią lub zranieniem członków załogi.

ŚRODKI KONTROLI

KONSERWACJA
 � Należy prowadzić regularne kontrole całego sprzętu i wszystkich lin oraz utrzymywać je w dobrym stanie.
 � Należy wymienić liny, które uległy zużyciu.
 � Należy regularnie sprawdzać stan lin wystawionych na działanie promieni słonecznych i wymieniać je w razie potrzeby.
 � Należy upewnić się, że cały sprzęt podnośnikowy jest odpowiednio dostosowany do ciężaru podnoszonego ładunku. (Zob. sekcje 

dotyczące sprzętu roboczego w module VI).

ŚRODKI STOSOWANE NA STATKU
 � Zamontowanie w razie potrzeby poręczy lub barierek, aby zapobiec wypadnięciu danej osoby na wciągane liny/przewody lub sprzęt.
 � Zamontowanie kołowrotu linowego z samonastawną okrężnicą, aby zapobiec sytuacji, w której członek załogi zostaje wciągnięty do 

kołowrotu linowego.
 � Podnoszenie bębnów służących do suszenia w bezpiecznej odległości od nadburcia zmniejsza zagrożenie dla członków załogi.
 � Zamontowanie łączności wewnętrznej między sterówką a kluczowymi obszarami na pokładzie w celu zapewnienia dobrej, wyraźnej 

komunikacji.
 � Zamontowanie w maszynach pokładowych elementów sterowniczych umożliwiających zatrzymanie awaryjne.
 � Zamontowanie w maszynach pokładowych znajdujących się w sterówce elementów sterowniczych umożliwiających zatrzymanie 

awaryjne.
 � Zamontowanie układów sterowniczych, które zapewniają płynną regulację prędkości, a nie tylko odpowiadają za zatrzymanie lub 

uruchomienie.

ŚRODKI STOSOWANE PRZEZ ZAŁOGĘ
 � Noszenie indywidualnych urządzeń wypornościowych (PFD) podczas pracy na pokładzie.
 � Noszenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej: olejaków, rękawic, obuwia roboczego i kasku ochronnego.
 � Zakaz noszenia biżuterii, łańcuszków, kolczyków, zegarków itd., które mogą się zaplątać w sieć.
 � Zachowanie bezpiecznej odległości podczas operacji, jeżeli nie bierze się w nich bezpośredniego udziału.
 � Zakaz stania pod zawieszonym ładunkiem.
 � Zakaz zasłaniania operatorowi widoku na wciągarkę lub żuraw.
 � Zwracanie uwagi na to, co dzieje się na pokładzie, ponieważ chwila nieuwagi może mieć katastrofalne skutki.
 � Należy upewnić się, że zna się wszystkie stosowane sygnały ręczne.
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5.3. SZTAUOWANIE POŁOWU, STATECZNOŚĆ STATKU I SWOBODNE PORUSZANIE SIĘ 
PO POKŁADZIE STATKU

NALEŻY UNIKAĆ PRZECIĄŻANIA STATKU

KONTROLUJ STATECZNOŚĆ I FURTY WODNE
Możliwe jest złowienie dużych ilości ryb, a obszar wymagany do ich sztauowania może zająć całą dostępną 
przestrzeń na statku. Ważne jest, aby mieć na uwadze stateczność statku i bezpieczeństwo załogi, która ma 
ograniczone możliwości poruszania się po statku wypełnionym zbiornikami lub pojemnikami z rybami.

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE

 � Przeciążenie, zmniejszenie długości wolnej burty 
i wywrócenie statku do góry dnem.

 � Wystąpienie efektu powierzchni swobodnej na 
pokładzie; wywrócenie się statku do góry dnem.

 � Niewłaściwe umiejscowienie i zabezpieczenie 
pojemników; wywrócenie się statku do góry dnem.

 � Ograniczone swobodne przemieszczanie załogi; 
poślizgnięcia, potknięcia i upadki.

 � Członkowie załogi stojący na pokrywach pojemników 
znajdują się powyżej ochrony zapewnianej przez reling 
nadburcia.

 � Niewystarczające oświetlenie we wszystkich częściach 
pokładu.

III-6. Duża ilość ryb, ale jaka stateczność?  
(Sara Monteiro © Unia Europejska).

ŚRODKI KONTROLI

 � Szyprowie muszą znać nośność statku w stosunku do jego stateczności i nie dopuszczać do jego przeciążenia. Jeżeli nie są 
dostępne poprzednie rejestry bezpiecznych operacji, konieczna jest ocena stateczności.

 � W przypadku rozważania zwiększenia nośności lub zastosowania nowej metody sztauowania, np. pojemników, należy przeprowadzić 
ocenę stateczności w celu zweryfikowania, czy dany statek będzie miał odpowiednią stateczność.

 � Zbiorniki na pokładzie powinny mieć przegrody, aby zapobiec powstaniu „efektu powierzchni swobodnej” w odniesieniu do ryb. Także 
ładownie powinny być wyposażone w przegrody.

 � Pojemniki należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić im ślizganie, powodujące w rezultacie wywrócenie się statku 
do góry dnem.

 � Należy utworzyć bezpieczne trasy do poruszania się, aby załoga miała bezpieczny dostęp do głównych części statku.
 � Należy zamontować liny bezpieczeństwa, jeżeli 

załoga znajduje się powyżej wysokości relingu.
 � Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie we 

wszystkich częściach statku.

III-7. Ryby sztauowane w pojemnikach  
(Themistoklis Papaioannou © Unia Europejska).





Moduł IV • Autentyczne zdarzenia

NIE UCZ 
SIĘ NA 

WŁASNYCH 
BŁĘDACH

1. RUTYNA MOŻE PROWADZIĆ DO NADMIERNEJ PEWNOŚCI 

SIEBIE | OSADZENIE NA MIELIŹNIE

2. CZĘŚCI ZAMIENNE | WYWRÓCENIE SIĘ DO GÓRY DNEM 

TRAWLERA DO POŁOWÓW DRAGĄ

3. CZŁOWIEK ZA BURTĄ | UTONIĘCIE

4. POŁÓW W CELU ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW | WYWRÓCENIE 

SIĘ STATKU DO GÓRY DNEM

5. NIEDOBÓR SNU | OSADZENIE NA MIELIŹNIE

6. ZAPLĄTANIE W BUCHTĘ (POŁÓW ZA POMOCĄ KLATEK) | 

URAZ STOPY

7. SILNIK, SERCE STATKU | ZALANIE, WYWRÓCENIE SIĘ 

STATKU DO GÓRY DNEM I ŚMIERĆ

8. UDERZENIE ROZKOŁYSANYM WORKIEM | URAZ GŁOWY

9. WCIĄGNIĘCIE PRZEZ BĘBEN SIECIOWY | URAZ RAMIENIA

10. MONITOROWANIE POZIOMU PALIWA | OSADZENIE 

NA MIELIŹNIE

11.  ZBYT SILNE WYCHYLENIE SIĘ PRZY OPRÓŻNIANIU DRAGI! 

| WYPADNIĘCIE ZA BURTĘ

12. KONTROLA STATECZNOŚCI | ZALANIE, WYWRÓCENIE SIĘ 

STATKU DO GÓRY DNEM I ŚMIERĆ

13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | POŻAR W SIŁOWNI

14. SAMOTNY POŁÓW? – NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

14.1. UWIĘZIENIE POD WCIĄGARKĄ | URAZY CIAŁA

14.2. ZAGINIĘCIE SZYPRA
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1. RUTYNA MOŻE PROWADZIĆ DO NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE | OSADZENIE 
NA MIELIŹNIE

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

KORZYSTAJ Z PLANÓW PODRÓŻY
Błędy ludzkie są przyczyną wielu wypadków, zwłaszcza dotyczących nawigacji. Wiatr i fale mogą oddziaływać 
na statek, dlatego należy korzystać ze wszystkich dostępnych środków, aby mieć pewność, że jest się we 
właściwym miejscu!

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Jedenastometrowy trawler pracował na Morzu Czarnym gdzie duża delta ma rozległy płytki obszar, sięgający około 15 km od 
brzegu. Statkiem od wielu lat sterował ten sam szyper, który spełnił wszystkie wymogi urzędowe.
Silne fale, ale normalna podróż: Pewnego wieczoru statek wypłynął o godzinie 22.00 z ośmioosobową załogą na pokładzie. 
Fale miały prędkość około pięciu węzłów; panowała ograniczona widoczność. Po czterech godzinach połowów statek wyruszył 
w drogę powrotną do przystani; widoczność poprawiła się, jednak fale nadal były wysokie. Cała załoga znajdowała się w kabinie, 
z wyjątkiem szypra, który przebywał w sterówce.
Znajome otoczenie: Statek znajdował się niedaleko portu i po godzinie szyper zauważył latarnię morską przy przystani. 
Z uwagi na dobrą znajomość obszaru wyłączył echosondę i skierował statek w stronę przystani. Gdy statek znajdował się już 
dość blisko przystani, osiadł na mieliźnie.
Nadano sygnał „MAYDAY” i lokalna straż przybrzeżna bezpiecznie przetransportowała całą załogę. Koszty niesienia pomocy, 
naprawy statku i stracony czas były jednak duże.

ZAGROŻENIA
Nadmierna pewność 
siebie szypra.
Wyłączenie urządzeń.
Silne fale.

ŚRODKI ZARADCZE
Plany podróży.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Korzystanie podczas planowania podróży ze wszystkich dostępnych urządzeń w celu śledzenia pozycji.
 � Doświadczenie i urządzenia elektroniczne mogą się uzupełniać, jednak całkowite poleganie tylko na jednym z nich może mieć 

katastrofalne skutki.
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2. CZĘŚCI ZAMIENNE | WYWRÓCENIE SIĘ DO GÓRY DNEM TRAWLERA DO POŁOWÓW 
DRAGĄ

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

WYPATRUJ WSZYSTKICH MOŻLIWYCH PROBLEMÓW!
Starannie przeanalizuj możliwe sytuacje w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian na statku 
i przeprowadź ocenę ryzyka w odniesieniu do operacji połowowych, aby przygotować się na wszelkie trudności, 
jakie mogą wystąpić. Nawet w sprzyjających warunkach pogodowych „nieplanowane wstrzymanie ruchu statku” 
może skutkować wywróceniem się statku do góry dnem.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Mniej niż dwunastometrowy trawler rufowy/półokrągły trawler do połowów dragą przegrzebków znajdował się w posiadaniu 
rodziny od 20 lat, był w dobrym stanie i przynosił zyski.
Znajomość zasad bezpieczeństwa: Właściciel był zaznajomiony z zasadami bezpieczeństwa i nalegał, aby nadmuchiwane 
kamizelki ratunkowe były łatwo dostępne w sterówce oraz aby cała załoga przeszła kursy bezpieczeństwa. Na statku 
zamontowano czteroosobową tratwę ratunkową wyposażoną w hydrostatyczny mechanizm zwolnienia oraz system lokalizacji, 
który co godzinę wysyła dane na temat pozycji statku i kursu. System lokalizacji zawierał również cztery osobiste alarmy noszone 
przez członków załogi; alarm miał wysyłać ostrzeżenie, w przypadku gdyby członek załogi wypadł za burtę.
Wprowadzone zmiany: Statek był olinowany zarówno do połowów trawlerem rufowym, jak i połowów dragą, przy czym 
podczas ostatniego przejścia na połowy dragą dwa główne wielokrążki liny trałowej zastąpiono mniejszymi krążkami 
zwężkowymi.
Sprzyjające warunki pogodowe: Statek płynął w przybliżeniu dziewięć godzin w kierunku łowiska i poławiał w bardzo 
sprzyjających warunkach pogodowych z niewielką falą martwą. Fale miały prędkość około dwóch węzłów, niekiedy osiągając 
prędkość czterech węzłów. Szyper jednak wielokrotnie pływał na tym obszarze, a połów był udany. O godzinie 16.30 dragi 
uderzyły o nierówne podłoże i statek zwolnił. Zwiększono obroty silnika, jednak wkrótce dragi zaczęły zaczepiać o podłoże. 
Za każdym razem szyper manewrował statkiem i udawało się odczepić narzędzia.
Nieplanowane wstrzymanie ruchu statku: O godzinie 16.35 lewa draga wstrzymała ruch, szyper zwrócił statek w lewą 
stronę, przyjmując 20° przechył boczny statku. Szyper włączył bieg jałowy, jednak przechył boczny statku uległ zwiększeniu 
pod wpływem silnych fal, a przód statku nadal obracał się w lewą stronę. W tym momencie żuraw lewoburtowy znajdował się 
już pod wodą, a żuraw prawoburtowy stale się podnosił wraz ze wzrostem przechyłu bocznego statku na lewą stronę. W tej 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji szyper nie pomyślał o skorzystaniu z mechanizmu szybkiego uwalniania, w wyniku czego 
doszłoby do zrzucenia wielokrążków zamontowanych na żurawiu na burtę statku i zmniejszenia przechyłu.
Pogorszenie sytuacji: O godzinie 16.38 prawoburtowa lina trałowa zaplątała się wokół słupa podpierającego bom ładunkowy, 
co spowodowało kołysanie się bomu w lewą stronę. W tym samym czasie siedem worków zawierających przegrzebki zsunęło 
się blisko luku na lewej burcie. Szyper zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i spróbował uwolnić obie liny trałowe z bębnów 
wciągarki. Lina trałowa łącząca szekle nie chciała jednak przejść przez niedawno zmienione wielokrążki. Aby przeciąć liny 
trałowe, uruchomiono palnik do cięcia gazowego, jednak przechył boczny statku wzrósł do 45°, powodując gwałtowne zalanie 
pomieszczenia z sieciami przez otwarty luk.
Załoga wyskoczyła do wody, a szyper próbował dostać się do sterówki, aby nadać sygnał „Mayday”. Niestety, mikrotelefon VHF 
spadł, zanim udało mu się to zrobić, i szyper nie mógł dosięgnąć przycisku DSC. Udało mu się dosięgnąć podręcznego radia VHF, 
jednak stracił je przed dokończeniem nadawania sygnału „Mayday”. Nie widząc żadnego innego rozwiązania, szyper wskoczył do 
wody, aby dołączyć do załogi.
Brak kamizelek ratunkowych: Żaden z członków załogi nie miał kamizelki ratunkowej ani indywidualnych urządzeń 
wypornościowych, ponieważ zabrakło czasu na ich zabranie ze sterówki, gdzie były składowane. Po około pięciu minutach 
przebywania w wodzie napompowała się tratwa ratunkowa i zaczęła unosić się na wodzie. Członkom załogi udało się dopłynąć 
do tratwy ratunkowej i wejść na nią. Zajęło im to około 20–25 minut, a następnie zaczęli sprawdzać sprzęt i integralność tratwy 
ratunkowej zgodnie z instrukcjami przekazanymi podczas kursu przetrwania na morzu.
Uratowani dzięki nadajnikowi radiolokacyjnemu: Z powodu zatonięcia statku automatyczny nadajnik radiolokacyjny 
znajdujący się na pokładzie nie nadał cogodzinnego sygnału o pozycji statku. O fakcie tym poinformowano straż przybrzeżną, 
która zaalarmowała lokalną łódź ratunkową, która przebywała na tym obszarze. Pomoc przybyła o godzinie 17.57 i wszyscy 
członkowie załogi wyszli cało z wypadku.
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ZAGROŻENIA
Nieodpowiednie części zamienne 
(wielokrążek włoka o zmniejszonym 
wlocie).

ŚRODKI ZARADCZE
Statek wyposażony w radiopławę EPIRB 
i sprzęt ratunkowy.
Służby ratownicze przybywające na czas.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Incydent ten pokazuje, jak szybko „nieplanowane wstrzymanie ruchu statku” może prowadzić do wywrócenia się statku 

do góry dnem i zatonięcia nawet w sprzyjających warunkach pogodowych.
 � Należy zawsze starannie analizować ewentualne konsekwencje zmian wprowadzonych w narzędziach połowowych.
 � Należy przeprowadzić ocenę ryzyka ewentualnych zagrożeń oraz rozważyć, w jaki sposób można im sprostać.
 � Należy rozważyć wczesne wykorzystanie systemów szybkiego uwalniania, ponieważ spowodowałoby to znaczne 

zmniejszenie ładunku wywracającego statek.
 � Podczas pracy na pokładzie należy nosić indywidualne urządzenia wypornościowe, ponieważ w sytuacji awaryjnej nigdy nie 

ma czasu na zabranie ich ze sterówki.
 � Dzięki tratwie ratunkowej wyposażonej w mechanizm automatycznego uwalniania załoga mogła czekać na przybycie służb 

ratunkowych.
 � Radiopława EPIRB lub, jak w tym przypadku system zgłaszania lokalizacji, stanowi kluczowy sprzęt do powiadamiania służb 

ratunkowych.
 � Należy zadbać o to, aby woda nie przedostawała się przez otwarty luk – na morzu lub gdy nie jest używany, luk powinien 

pozostawać zamknięty.
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3. CZŁOWIEK ZA BURTĄ | UTONIĘCIE

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

ZAWSZE NOŚ INDYWIDUALNE URZĄDZENIA WYPORNOŚCIOWE!
Nikt nie przypuszcza, że podczas przygotowywania się do wejścia do portu w sprzyjających warunkach 
pogodowych może dojść do utraty życia!

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Tuż przed wschodem słońca niedaleko wybrzeża Kadyzu (23 mile) statek prowadzący połowy niewodem sztauował narzędzia 
połowowe i przygotowywał się do wpłynięcia do najbliższego portu, gdy jeden z członków załogi wypadł za burtę. Przypuszcza 
się, że rybak dokonał nieudanej próby przejścia ze statku na bączek pomocniczy, czego nie zauważyli ani szyper, ani załoga. Kilka 
minut później (10.15) załoga zauważyła zniknięcie rybaka, jednak było już za późno, aby go uratować, mimo bardzo dobrych 
warunków pogodowych panujących w tym rejonie. Rybak nie miał na sobie obowiązkowej kamizelki ratunkowej.

ZAGROŻENIA
Brak PFD.
Przechodzenie przez mężczyznę na bączek nie było 
nadzorowane.

ŚRODKI ZARADCZE
Należy powiadomić o swoich zamiarach innych członków załogi, jeżeli wykonuje się niebezpieczną operację.
Należy nosić PFD.
Służby ratownicze przybywające na czas.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
Przed wpłynięciem do portu każde przejście na bączek jest niebezpieczne, jeżeli nie uwzględni się następujących działań: 

 � Zmniejszenia prędkości lub zatrzymania statku przed próbą przejścia.
 � Zawsze należy nosić indywidualne urządzenia wypornościowe.
 � Przynajmniej jeden członek załogi musi mieć kontrolę wzrokową nad osobą próbującą wejść na bączek.
 � Jeżeli to możliwe, należy korzystać z komunikacji radiowej między bączkiem a statkiem.
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4. POŁÓW W CELU ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW | WYWRÓCENIE SIĘ STATKU DO GÓRY DNEM

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

NIEPRZEMYŚLANE ZMIANY CZĘSTO POWODUJĄ NOWE PROBLEMY!
Starannie przeanalizuj możliwe sytuacje w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian na statku 
i przeprowadź ocenę ryzyka w odniesieniu do operacji połowowych, aby przygotować się na wszelkie trudności, 
jakie mogą wystąpić.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Okrężnica o długości 14 metrów od około 15 lat prowadziła z powodzeniem połowy sardeli europejskiej na Morzu Czarnym. 
Dochodowa działalność gospodarcza: w poprzednim roku firma odnotowała obfite połowy sardeli, a statek zarobił znaczne kwoty, 
które szyper/właściciel zainwestował w wydłużenie statku do 16,99 m.
Delikatna decyzja: Kolejny sezon nie rozpoczął się dobrze, ponieważ ławice sardeli były nieliczne i rozproszone. Po kilku 
nieudanych połowach szyper postanowił wydłużyć sieć, aby móc prowadzić połowy na większym obszarze i tym samym złowić 
więcej ryb.
Nadchodząca burza: Załoga rozpoczęła olinowanie większej sieci w przystani. Olinowanie zajmuje kilka dni, jednak ze względu 
na burzę prognozowaną w ciągu następnych czterech dni czas poświęcony na połów nie zostałby stracony. Po pięciu dniach sieć 
była gotowa, a ponieważ prędkość wiatru spadła, szyper postanowił spuścić ją do morza mimo silnych fal.
Powrót do połowów: O godzinie 16.05 statek opuścił port z ośmioma członkami załogi na pokładzie. Północny wiatr schłodził 
morze, dzięki czemu ławice sardeli były większe. Za pomocą echosondy szyper znalazł dużą ławicę i dał sygnał do wydania 
sieci. Był to wyścig z innymi łodziami, ponieważ pierwszy statek przybijający do portu otrzymałby najwyższą cenę za sardele. 
O godzinie 18.00 zwolniono małą łódkę, a statek okrążył ławicę za pomocą sieci. Ławica była duża, a szyper cieszył się, że 
rozszerzył sieć, aby móc ją złowić. Nie docenił jednak głębokości, na jakiej pływała ławica.
Wybieranie: O godzinie 18.15 uruchomiono kołowrót linowy w celu wybrania sieci, której zawartość załoga sztauowała na lewej 
burcie. Mała łódź holowała statek z dala od sieci od strony lewej burty, zaś fale uderzały od strony północnej.
Sieć uwięziona w śrubie napędowej: Po kilku minutach sieć zaklinowała się w śrubie napędowej statku, co umknęło uwadze 
załogi statku ze względu na duże fale uderzające o statek. Ostatecznie sieć spowodowała zatrzymanie śruby napędowej 
i zgaśnięcie silnika. Przód statku obrócił się w lewą stronę, a fale uderzały o boki statku z obu stron. Szyper nakazał załodze 
obsługującej małą łódź zmianę kierunku statku, jednak bez powodzenia.
Zbyt duży ładunek: Zebrany połów był zbyt ciężki, a duży ładunek umieszczono na bomie ładunkowym, który nagle się złamał. 
Statek przechylił się na prawą stronę, a sieć, która zakleszczyła się po lewej stronie, przesunęła się na prawą stronę, zwiększając 
przechył boczny statku. Siła, z jaką fala uderzyła w statek, spowodowała naruszenie jego stateczności i wywrócenie do góry 
dnem.
Brak kamizelek ratunkowych: Szyper i załoga nie mieli czasu na włożenie kamizelek ratunkowych, przez co wpadli do morza, 
nie mając nic, co pomogłoby im utrzymać się na powierzchni. Mała łódź zwolniła linę holowniczą i ruszyła na pomoc siedmiu 
członkom załogi.
Śmierć szypra: Ósmy członek załogi, szyper, zaginął i nigdy nie został odnaleziony.
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ZAGROŻENIA
Zwiększanie rozmiarów sieci w celu zwiększenia zysków także wiąże się z podwyższonym ryzykiem.
Nikt z załogi nie nosi PFD.
Silne fale.

ŚRODKI ZARADCZE
Przeprowadzenie oceny ryzyka przed dokonaniem zmian i po ich wprowadzeniu.
Wszyscy członkowie załogi muszą nosić PFD.
Upewnienie się, że ćwiczenia na wypadek sytuacji wyjątkowej są przeprowadzane regularnie.
Służby ratownicze przybywające na czas.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Należy upewnić się, że statek jest dostosowany do warunków.
 � W przypadku dużych fal łatwo może dojść do wywrócenia się statku do góry dnem.
 � Po utracie zasilania statek jest zdany na łaskę fal!
 � Należy zawsze starannie analizować ewentualne konsekwencje zmian wprowadzonych w narzędziach połowowych oraz 

pamiętać o nieprzekraczaniu ładowności statku.
 � Należy przeprowadzić ocenę ryzyka operacji połowowych oraz określić ewentualne zagrożenia i sposób ich przezwyciężenia.
 � Wszystkie osoby powinny były mieć na sobie indywidualne urządzenia wypornościowe.
 � Należy regularnie prowadzić szkolenia i ćwiczenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach wyjątkowych.
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5. NIEDOBÓR SNU | OSADZENIE NA MIELIŹNIE

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

WSZYSCY, NAWET RYBACY, POTRZEBUJĄ ODPOCZYNKU!
Zmęczenie może być przyczyną zgonu. Nawet jeżeli nikt nie zginie ani nie zostanie poważnie ranny, 
konsekwencje dużego zmęczenia, wypadku lub zaśnięcia za sterem mogą być bardzo kosztowne i skutkować 
utratą dużej ilości czasu przeznaczonego na połów. Kilka godzin poświęconych na sen może stanowić dobrą 
inwestycję.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Dylemat: Szyper dziesięciometrowego statku zaprojektowanego w celu obejścia obowiązujących przepisów, który 
wykorzystywano do połowu krewetek, był świadkiem podczas sprawy w sądzie, na którą musiał się stawić w ciągu dnia. Ze 
względu na rozpoczęcie sezonu krewetkowego musiał jednak uczestniczyć w połowach na morzu, gwarantujących dobre zarobki. 
Oprócz szypra zatrudnionego przez właścicieli statku na łodzi przebywało jeszcze trzech członków załogi. Dwóch członków załogi 
było cudzoziemcami, trzeci zaś był zięciem szypra.
Presja czasu: Aby wywiązać się ze wszystkich zobowiązań, szyper postanowił stawić się w sądzie w ciągu dnia, zaś nocą udać 
się na połów. W ciągu dnia udało mu się przespać dwie godziny i mimo że właściciele statku zdawali sobie sprawę z sytuacji, nie 
zrobili nic, aby zmniejszyć ilość pracy spoczywającą na szyprze.
Stało się nieuniknione: Po czterech dniach szyper zasnął w sterówce podczas powrotu statku do przystani po całonocnym 
rejsie. Cała załoga znajdowała się na pokładzie ochronnym i sortowała krewetki, autopilot był włączony, zaś statek przepłynął tor 
wodny prowadzący do portu – używany przez promy szybkobieżne – i uderzył w dobrze oznakowaną skałę pół mili od przystani.
Nikt nie został ranny, ale koszty były wysokie: Na szczęście nikt nie został ranny, a statek utknął w skale. Statek został 
poważnie uszkodzony i w związku z naprawą był wyłączony z eksploatacji przez wiele tygodni.

ZAGROŻENIA
Nadmierne obciążenie pracą skutkujące zmęczeniem.
Okres połowu i właściciel wywierający presję na szypra.
Brak zamontowanego alarmu.

ŚRODKI ZARADCZE
Plan prac powinien uwzględniać odpowiednią ilość czasu na odpoczynek przed wypłynięciem w jakikolwiek rejs połowowy.
Wszyscy członkowie załogi muszą nosić PFD.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Zmęczenie to stan, którego nie można ignorować. Chroniczne zmęczenie narasta, co stwarza zagrożenie dla wszystkich 

znajdujących się na statku.
 � System alarmu mógłby zapobiec incydentowi, jednak nie jest w stanie zastąpić odpowiedniego odpoczynku.
 � Właściciele statku zdawali sobie sprawę z presji wywieranej na szypra, mimo to pozwolili mu kontynuować połów, nie robiąc 

nic, aby zmniejszyć ilość spoczywających na nim obowiązków. Można było zatrudnić dodatkowego szypra.
 � Brak odpoczynku skutkował naprawą statku i utratą czasu przeznaczonego na prowadzenie połowów. Niewiele brakowało, 

aby doprowadził również do utraty życia.
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6. ZAPLĄTANIE W BUCHTĘ (POŁÓW ZA POMOCĄ KLATEK) | URAZ STOPY

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

UWAŻAJ NA BUCHTĘ!
Wydawanie klatek jest czynnością naprawdę niebezpieczną.
Należy uważać na liny rozrzucone na pokładzie!

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Zaplątanie w linę: Dwóch członków załogi rozpoczęło wrzucanie ciągu klatek, gdy nagle stopa jednego z nich zaplątała się 
w buchtę. Mężczyzna zaczął krzyczeć, gdy lina pociągnęła go na burtę statku, a szyper przebywający w sterówce szybko włączył 
bieg wsteczny, aby odciążyć linę. Dzięki temu mężczyzna, któremu groziło realne niebezpieczeństwo wyrzucenia za burtę, został 
pochwycony przez innego członka załogi. Ten drugi uwolnił stopę mężczyzny z liny, gdy szyper manewrował statkiem, tak aby 
odciążyć linę utrzymującą klatki.
Ranny, ale bezpieczny: Mężczyzna miał mocno posiniaczoną stopę i musiał zostać przewieziony transportem powietrznym 
w celu otrzymania pomocy medycznej. W momencie wypadku żaden z mężczyzn (na pokładzie) nie miał na sobie indywidualnych 
urządzeń wypornościowych.

ZAGROŻENIA
Brak oddzielnego miejsca do przechowywania lin.
Nikt z załogi nie nosi PFD.

ŚRODKI ZARADCZE
Utrzymywanie przez szypra w polu widzenia wszystkich operacji prowadzonych na pokładzie.
Przeprowadzanie oceny ryzyka w celu rozważenia zabezpieczeń na pokładzie (należy zamontować barierkę oddzielającą załogę 
od lin).
Wszyscy członkowie załogi muszą nosić PFD podczas pracy na pokładzie.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Rybak ten przeżył i może opowiedzieć historię o tym, jak został pochwycony przez buchtę podczas wydawania klatek.
 � Szybka reakcja szypra i członka załogi uratowała życie mężczyźnie.
 � Konieczne jest opracowanie planu działania na statku w celu odseparowania członków załogi od niebezpieczeństwa.
 � Należy opracować plan działania na wypadek wystąpienia takiej sytuacji awaryjnej.
 � Podczas pracy na pokładzie należy mieć na sobie indywidualne urządzenia wypornościowe.
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7. SILNIK, SERCE STATKU | ZALANIE, WYWRÓCENIE SIĘ STATKU DO GÓRY DNEM I ŚMIERĆ

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

CIĄG ZDARZEŃ LUB MOŻE CIĄG BŁĘDÓW?
Przy złych warunkach atmosferycznych na morzu nie ma miejsca na błędy. Awaria silnika może prowadzić do 
zalania, wywrócenia się statku do góry dnem i śmierci.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Podczas drogi powrotnej z rejsu połowowego w złych warunkach atmosferycznych doszło do awarii silnika i utraty zasilania.
Wywrócenie się statku do góry dnem: Pozbawiony zasilania statek dryfował bokiem do fal, silnie kołysząc się na morzu 
i będąc zalewanym przez ogromne ilości wody, których nie dało się wypompować. Gdy ilość wody naruszyła stateczność statku, 
nastąpiło jego wywrócenie się do góry dnem.
Utonięcie: Tylko jeden z czterech mężczyzn na pokładzie był w stanie dopłynąć do brzegu, pozostali trzej utonęli. Nikt z załogi 
nie włożył kamizelki ratunkowej, zaś dwa z trzech kół ratunkowych znajdujących się na statku były przymocowane i nie unosiły się 
na wodzie!

ZAGROŻENIA
Brak planu konserwacji silnika.
Brak możliwości zakotwiczenia statku.
Nikt z załogi nie nosi PFD.
Brak jakiejkolwiek możliwości zastosowania kotwicy morskiej do podnoszenia dziobu w kierunku wiatru.

ŚRODKI ZARADCZE
Opracowanie harmonogramu konserwacji silnika i wdrażanie go.
Umieszczenie na pokładzie tratwy ratunkowej i sprzętu ratującego życie.
Wszyscy członkowie załogi muszą nosić PFD.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
Początkowa awaria silnika doprowadziła do poważniejszej sytuacji, w wyniku której zginęły trzy osoby. Prawdopodobnie 
pierwszym popełnionym błędem była niewłaściwa konserwacja silnika, która skutkowała jego awarią. Wnioski, które należy 
wyciągnąć, są następujące:

 � należy regularnie poddawać konserwacji silnik i powiązany sprzęt;
 � wszystkie osoby muszą mieć na sobie indywidualne urządzenia wypornościowe;
 � kotwica lub dryfkotwa powinny być łatwo dostępne i gotowe do użycia;
 � należy zapewnić, aby furty wodne znajdowały się w bezpiecznej odległości oraz aby wszystkie rozpornice i luki wodoszczelne 

były zamknięte;
 � należy umieścić na pokładzie pompę awaryjną i mieć personel przeszkolony w jej użytkowaniu;
 � należy wyposażyć statek w tratwy ratunkowe i inny sprzęt ratujący życie.
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8. UDERZENIE ROZKOŁYSANYM WORKIEM | URAZ GŁOWY

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

KONTROLOWANIE ROZKOŁYSANYCH ŁADUNKÓW
Zawieszone ładunki, jeżeli nie są zabezpieczone, mogą spowodować poważny wypadek, nawet przy 
sprzyjających warunkach pogodowych.

IV-1. Rozkołysany worek (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Unia Europejska).

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Trzyosobowa załoga trawlera rufowego o długości 14 m prowadziła połowy homarca w odległości 20 mil od wybrzeża. 
Sprzyjające warunki pogodowe: późnym czerwcowym popołudniem przy bardzo dobrej pogodzie na morzu załoga wybierała sieci 
po raz ostatni tego dnia. Szyper przebywał w sterówce, z której kontrolował górny bęben sieciowy, zaś dwóch członków załogi 
znajdowało się na pokładzie, aby obsługiwać włok. Ponieważ było oczywiste, że zebrany połów będzie mały (około 150 kg), włok 
był po prostu zawieszony na bębnie sieciowym, a worek (worek włoka) zawieszony nad pokładem od strony bębna sieciowego. 
Gdy worek wisiał między bębnem a pokładem połowowym, jeden z dwóch członków załogi wszedł na pokład, aby zwolnić węzeł 
worka włoka w celu opróżnienia połowu na pokład.
Nieprzewidziany incydent: Morze było gładkie i spokojne, a statek praktycznie nie kołysał się na wodzie, jednak fala dziobowa 
wywołana przez przepływający trawler spowodowała nieoczekiwany ruch statku, w wyniku którego rozkołysany worek z rybami 
uderzył mężczyznę, przewracając go do tyłu. Mężczyzna uderzył mocno głową o nadburcie i stracił przytomność. Następnie 
zdiagnozowano u niego uraz czaszki.
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ZAGROŻENIA
Nieoczekiwana fala wywołana przez przepływający 
w pobliżu trawler.

ŚRODKI ZARADCZE
Ostrzeżenie osób pracujących na pokładzie o każdym 
przepływającym statku.
Noszenie środków ochrony indywidualnej i PFD.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Przed odpłynięciem należy zabezpieczyć każdy ładunek, który może ulec przemieszczeniu w wyniku ruchu statku.
 � Należy zamontować odpowiednie środki ograniczające kołysanie worka.
 � System taki jak hak z gaflem przesuwnym umożliwia otwarcie worka włoka z odległości.
 � W trudnych warunkach pogodowych należy opuścić worek na pokład przed jego otwarciem.
 � Podczas pracy na pokładzie trawlera lub trawlera do połowów dragą zawsze należy mieć na sobie kask ochronny, który 

ochroni głowę przed upadkiem lub uderzeniem.
 � Przy dobrej pogodzie sternik musi ostrzec załogę o ewentualnych nagłych ruchach statku wywołanych przez przepływający 

statek.
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9. WCIĄGNIĘCIE PRZEZ BĘBEN SIECIOWY | URAZ RAMIENIA

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

ZATRZYMANIE AWARYJNE I LOKALNE URZĄDZENIE STERUJĄCE
Jeżeli operator nie widzi wyraźnie członków załogi pracujących w pobliżu bębna sieciowego, należy zamontować 
lokalne urządzenie sterujące lub mechanizm zatrzymania awaryjnego w miejscu łatwo dostępnym dla 
zaangażowanych osób.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Statek, 14-metrowy trawler rufowy z pokładem ochronnym, kierowany przez pięcioosobową załogę, prowadził od dwóch dni 
połowy, gdy o godzinie 6 rano, tuż przed wschodem słońca, doszło do incydentu.
Młody członek załogi: Szyper nadzorował z mostka pracę bębna sieciowego podczas wyciągania włoka. Czterech członków 
załogi znajdowało się na pokładzie połowowym, dwóch po każdej stronie bębna, nakierowując włok na bęben. Młody członek 
załogi, z jedynie dwumiesięcznym doświadczeniem, przebywał na lewej burcie z innym członkiem załogi. Uznano, że tego rodzaju 
zadanie nie jest szczególnie trudne ani niebezpieczne, tak więc nie przywiązano wagi do braku doświadczenia młodego członka 
załogi.
Zaplątanie w sieci: Podczas wkręcania perty i cumy dziobowej włoka na bęben i przeciągania sieci dłoń młodego członka 
załogi zaplątała się w sieć, która bardzo mocno napięła się pod ciężarem: w ten sposób sieć pociągnęła mężczyznę w kierunku 
bębna.
Nieświadomość zaistniałej sytuacji: Szyper ze względu na hałaśliwe otoczenie nie słyszał krzyków, a z uwagi na słabą 
widoczność panującą na pokładzie połowowym nie zatrzymał od razu bębna. W rezultacie młody członek załogi złamał rękę.

ZAGROŻENIA
Słaba widoczność ze stanowiska 
sterowania.
Hałaśliwe otoczenie.

ŚRODKI ZARADCZE
Zamontowanie lokalnego mechanizmu awaryjnego zatrzymania.
Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i ostrzeganie przed 
niebezpieczeństwem.
Nadzorowanie i wspieranie niedoświadczonej załogi.
Wyposażenie sterówki i załogi pokładowej w urządzenia komunikacyjne.
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WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI

W odniesieniu do statku:
 � jeżeli bęben sieciowy jest sterowany ze sterówki, członkowie załogi muszą być dobrze widoczni podczas obsługi narzędzi 

połowowych;
 � powinna istnieć dobra komunikacja między sterówką i pokładem;
 � jeżeli widoczność ze sterówki jest ograniczona, w pobliżu bębna sieciowego należy zamontować dodatkowe urządzenie 

sterujące, z którego operator będzie miał dobrą widoczność.

W odniesieniu do załogi:
 � załoga nie powinna wydawać sieci zbyt blisko bębna sieciowego; jeżeli taka interwencja jest konieczna, należy wyznaczyć do 

tego zadania doświadczonego członka załogi;
 � mechanizm awaryjnego zatrzymania należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym dla osób uczestniczących 

w wydawaniu sieci;
 � pojemność bębnów powinna być dostosowana do nawijanych na nie sieci;
 � na etapie projektowania statku należy w pełni uwzględnić aspekty akustyczne i oświetleniowe;
 � należy poinstruować i przekonać załogę, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma drobnych zadań podczas operacji 

z zastosowaniem narzędzi połowowych.
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10. MONITOROWANIE POZIOMU PALIWA | OSADZENIE NA MIELIŹNIE

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

PRZED WYRUSZENIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ PALIWA!
Sprawdź poziom paliwa i upewnij się, że wystarczy go na planowaną podróż wraz z odpowiednim zapasem 
na wypadek wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji i konieczności wydłużenia rejsu. Należy upewnić się, że gdy 
silnik będzie potrzebny, nie zabraknie w nim paliwa.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Dwóch wykwalifikowanych nurków pracujących na dziewięciometrowej łodzi uczestniczyło w połowach brzuchonogów i ręcznym 
zbiorze ślimaków z rodziny rozkolcowatych z wykorzystaniem powietrza dostarczanego z powierzchni. Nurkowie prowadzą 
intensywny styl życia, jednak sezon przebiegał pomyślnie, a poprzedniego dnia złowili 300 kg brzuchonogów w porcie. Kolejnego 
dnia spotkali się w porcie i o 7 rano wyruszyli w kierunku łowiska oddalonego o około trzy godziny od portu.
Paliwa w zbiorniku miało wystarczyć na jeden dzień, a oprócz tego na pokładzie znajdował się również zapasowy zbiornik 
niepodłączony do silnika. Mężczyźni zakotwiczyli łódź i rozpoczęli przygotowania do nurkowania.
Tylko jeden mężczyzna nurkował w danym czasie, drugi doprowadzał powietrze. Tego dnia spodziewano się silnych wiatrów, 
jednak po kilku godzinach łowienia obaj mężczyźni postanowili łowić w bardziej skalistym miejscu blisko nabrzeża.
Większe spalanie paliwa: Dotarcie do tego miejsca zajęło im trzy godziny, po czym na zmianę schodzili pod wodę. Do 
godziny 17.35 niebo się zachmurzyło, a miejsce, w którym łowili, było w dużym stopniu narażone na silny wiatr. Za pomocą 
węża powietrznego mężczyzna przebywający na statku zasygnalizował drugiemu mężczyźnie, aby wypłynął na powierzchnię. 
W tym samym czasie z powodu wyczerpania paliwa zgasł silnik, a do pustego zbiornika przedostało się powietrze przez 
przewód paliwowy. Mężczyzna napełnił zbiornik zapasowym paliwem, jednak nie mógł uruchomić silnika z powodu konieczności 
spuszczenia powietrza z przewodu paliwowego.
Pełzanie kotwicy: Nurek wrócił na powierzchnię i wspiął się na łódź, którą zaczęło znosić na skały. Mężczyźni próbowali skrócić 
kotwicę, jednak rosnące fale powodowały pełzanie kotwicy i uderzanie statku o skały. Nurkom udało się nadać sygnał „MAYDAY” 
na VHF, po czym wskoczyli do morza i dopłynęli do brzegu. Żadnemu z mężczyzn nic się nie stało.

ZAGROŻENIA
Zmiany rejsu połowowego bez odpowiedniego uwzględnienia paliwa silnikowego.

ŚRODKI ZARADCZE
Zamontowanie wskaźnika poziomu paliwa.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Należy monitorować poziom paliwa i pilnować, aby silnik zawsze miał zapas paliwa. (Wiele wezwań alarmowych wysyłanych 

jest ze statków, na których skończyło się paliwo lub na których doszło do zanieczyszczenia paliwa).
 � Należy regularnie sprawdzać i czyścić filtry paliwa.
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11.  ZBYT SILNE WYCHYLENIE SIĘ PRZY OPRÓŻNIANIU DRAGI! | WYPADNIĘCIE ZA BURTĘ

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

UWAŻAJ NA SWOJE STOPY NA POKŁADZIE
Nadburcia i relingi zapewniają skuteczną ochronę przed wypadnięciem za burtę tylko wtedy, gdy wszystkie 
operacje można wykonać, stojąc na obu stopach na pokładzie.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Szybkie połowy: Trzyosobowa załoga na 13-metrowym trawlerze/trawlerze do połowów dragą prowadziła połowy 
przegrzebków w zatoce Saint Brieuc. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zarządzania rybołówstwem na tym obszarze, połowy 
są dozwolone przez bardzo krótki okres każdego dnia – tylko 45 minut – co prowadzi do pośpiesznego wykonywania operacji 
wybierania/opróżniania/wydawania dragi.
Sztauowanie dragi na relingu: W grudniu, późnym rankiem, statek holował dwie dragi „Britton”. Dragi te składały się 
z metalowej ramy wyposażonej w noże, które rozgrzebywały dno morskie, oraz worka do zbierania przegrzebków. Po wybraniu 
na powierzchnię dragę przeniesiono na burtę statku i sztauowano z nożami na górze nadburcia, zaś worek z przegrzebkami 
sztauowano poza nadburciem.
Pokonanie dużej odległości: Aby opróżnić połów jeden z członków załogi wspinał się zwykle na dragę w celu przymocowania 
przewodu podnoszącego na dnie, by podnieść połów i rozładować go na pokładzie. W trakcie tej czynności mężczyzna pracował 
bez zabezpieczenia, a jego stopy nie miały żadnego oparcia. Tego konkretnego poranka nieoczekiwany ruch statku spowodował 
wypadnięcie mężczyzny za burtę.
Na szczęście nikt nie został ranny: Na szczęście podczas wybierania dragi silnik pracował na zwolnionym sprzęgle, 
a członek załogi miał na sobie PFD. Jego współpracownikom udało się zatem szybko wciągnąć mężczyznę na pokład i całe 
zdarzenie nie miało dramatycznych konsekwencji.

ZAGROŻENIA
Brak środków umożliwiających bezpieczne opróżnienie worków.

ŚRODKI ZARADCZE
Zapewnienie odpowiednich środków umożliwiających podniesienie worków w celu opróżnienia.
Należy nosić PFD.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � O ile umożliwia to konstrukcja statku i mechanizm podnoszący, należy korzystać z drag opróżnianych od dołu.
 � W przypadku gdy można korzystać tylko z drag opróżnianych od góry, lina dźwigowa powinna rozciągać się od spodu worka 

do dostępnego punktu na górze dragi, tak aby można było bezpiecznie przymocować przewód podnoszący.
 � Zawsze należy mieć na sobie odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Na statku należy umieścić urządzenia 

wypornościowe oraz plan ratowania na wypadek wypadnięcia za burtę.
 � Należy unikać wymogów dotyczących zarządzania rybołówstwem, które wywierają silną presję czasową skutkującą 

pośpiesznym wykonywaniem operacji.
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12. KONTROLA STATECZNOŚCI | ZALANIE, WYWRÓCENIE SIĘ STATKU DO GÓRY 
DNEM I ŚMIERĆ

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

CZY W NASTĘPSTWIE WPROWADZONYCH ZMIAN STATEK ZACHOWAŁ 
STATECZNOŚĆ?
Zwiększenie ciężaru na pokładzie, np. dodanie suwnicy, większej wciągarki lub bębna sieciowego, zmniejszy 
stateczność statku. Podobnie trzymanie narzędzi połowowych na pokładzie, zwłaszcza jeżeli układane są 
wysoko, zmniejszy zdolność statku do przeciwdziałania wywróceniu się do góry dnem. Zawsze należy mieć 
na uwadze stateczność statku i nie pozwolić na nadmierne zwiększenie wagi narzędzi znajdujących się na 
pokładzie.

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Obsługa klatek na małym statku: Trzyosobowa załoga statku TWS o długości 8,29 m, uzbrojonego zarówno do 
prowadzenia połowów za pomocą klatek, jak i połowów włokiem, pracowała przy klatkach na południowym wybrzeżu Irlandii. 
Warunki pogodowe były umiarkowane, z wiatrem o sile 4–5 stopni przy umiarkowanym stanie morza. Około godziny 15.00, po 
wybraniu trzech ciągów klatek i wciągnięciu ich na pokład, statek wyruszył w drogę w celu wrzucenia klatek na nowych łowiskach.
„Przechyla się”: Oprócz trzech ciągów klatek układanych po trzy wzwyż na lewej burcie, na statku znajdowało się również 
około dziewięć pudełek krabów układanych po dwa lub trzy wzwyż na prawej burcie. Jeden z członków załogi krzyknął ostrzeżenie 
„przechyla się”, następnie szyper wyłączył silnik i wyszedł ze sterówki. Statek przechylał się na lewą stronę, a załoga chwyciła 
kilka klatek i rzuciła na prawą burtę, próbując przywrócić równowagę statku. Udało im się przenieść około czterech klatek, 
gdy członek załogi krzyknął kolejne ostrzeżenie: „wyskakujcie, wywraca się”, po czym chwycił dwa indywidualne urządzenia 
wypornościowe (PFD) ze sterówki dla siebie i szypra. Trzeci członek załogi miał już na sobie PFD.
Przewrócenie: Członek załogi ubrany w PFD złapał się kołowrotu linowego do wybierania klatek umieszczonego na prawej 
burcie, gdy statek przewrócił się na lewą stronę, i udało mu się wspiąć na kadłub, unikając zamoczenia. Pamięta, że widział 
szypra i drugiego członka załogi w pobliżu sterówki, gdy doszło do wywrócenia statku do góry dnem; obaj mężczyźni mieli 
założone na ramionach PFD. Członek załogi wypłynął na powierzchnię i dzięki pomocy współpracownika wspiął się na odwrócony 
kadłub, jednak szypra nigdzie nie było widać.
Cztery godziny na kadłubie: Dwóch członków załogi siedziało na kadłubie statku przez około cztery godziny, statek stopniowo 
tonął, począwszy od rufy. Około godziny 19.00 nie mogli już siedzieć na kadłubie i musieli wskoczyć do wody. Obaj mieli na sobie 
PFD, obwiązali się liną i wykorzystali kilka boi z sieci w celu dodatkowego zwiększenia zdolności utrzymywania się na powierzchni 
wody. Tratwa ratunkowa znajdująca się na statku nie wypłynęła na powierzchnię w tym czasie.
Poszukiwania i ratownictwo: O godzinie 17.54 lokalna stacja wodnego pogotowia ratunkowego poinformowała Morskie 
Ratownicze Centrum Koordynacyjne o spóźnieniu statku, po czym wysłała helikopter na poszukiwania i nadała sygnał „PAN-
PAN” o godzinie 18.08. O godzinie 18.41 sygnał „PAN-PAN” zmieniono na „MAYDAY” oraz rozpoczęto na pełną skalę misję 
poszukiwawczo-ratowniczą, koncentrującą się na obszarze, na którym statek był ostatnio widziany.
Ratunek ze strony statku rybackiego: O godzinie 21.34 załoga statku rybackiego dostrzegła dwóch mężczyzn 
przebywających w wodzie i wciągnęła ich na pokład. Następnie przetransportowano ich na łódź ratunkową, a wreszcie karetką do 
szpitala. Niestety, jeden z mężczyzn, który był w bardzo ciężkim stanie po wyłowieniu, nie przeżył.
Całonocne poszukiwania: Poszukiwania szypra trwały całą noc, jednak nie udało się go odnaleźć. Wrak statku zlokalizowano 
po wycieku i szczątkach, jakie pojawiły się na powierzchni.
Śmierć miejscowego nurka: Niestety, dwa dni później bardzo doświadczony miejscowy nurek stracił życie w wypadku 
nurkowym podczas poszukiwania szypra.
Wydobycie statku: W ramach operacji ratowniczej wydobyto statek w celu zbadania przyczyny wypadku.
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ZAGROŻENIA
Zmiany wpływające na stateczność statku wprowadzone bez zgody władz.
Zbyt duża liczba klatek.
Brak zwalniaka hydrostatycznego dla radiopławy EPIRB i tratwy ratunkowej.
Odłączony system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej.

ŚRODKI ZARADCZE
Przeprowadzenie oceny stateczności statku w przypadku wprowadzenia zmian.
Upewnienie się, że sprzęt ratowniczy może być łatwo zwolniony.
Należy nosić PFD.
Upewnienie się, że system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej jest sprawny.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
W odniesieniu do statku:
Z przeprowadzonego dochodzenia wyciągnięto następujące wnioski:

 � Na wywrócenie się statku do góry dnem wpłynęło kilka czynników:
 y statek był przeciążony ciężką wciągarką, sieciami, sprzętem do połowów włokiem, dużą liczbą klatek i połowem;
 y w momencie wypadku statek miał bardzo małą stateczność;
 y załoga nie wykryła wody gromadzącej się w przedziale maszynowym w wyniku wycieków operacyjnych, ponieważ system 

alarmowy ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej był odłączony.
 � Zmiany na statku wprowadzono po kontroli zgodności z irlandzkim kodeksem postępowania. Organ nadzorujący nie został 

jednak powiadomiony o tych zmianach, dlatego wystąpił czynnik zagrażający stateczności.
 � Nagłe wywrócenie się statku do góry dnem nie pozostawiło czasu na wysłanie wiadomości radiowej, uruchomienie tratwy 

ratunkowej ani włączenie radiopławy EPIRB.
 � Uwolnienie radiopławy EPIRB i tratwy ratunkowej pozwoliłoby ocalić życie większej liczbie osób.
 � Wszyscy członkowie załogi powinni być wyposażeni w indywidualne środki ochrony podczas pracy na pokładzie.
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13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | POŻAR W SIŁOWNI

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

CZY TWOJE ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE SĄ ODPOWIEDNIE?
Czy urządzenia i instalacje elektryczne są sprawne? Czy zamontowano czujniki dymu i czujniki pożarowe? Czy 
ustanowiono przepisy i przeprowadzono szkolenia z zakresu gaszenia pożaru i podejmowania właściwych 
działań?

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Załoga drewnianej łodzi do połowu więcierzem klatkowym (statku do połowów klatkami) o długości 11,6 m, transportującej 
więcierze klatkowe na nowy obszar, po wybraniu i sztauowaniu 370 więcierzy klatkowych na pokładzie przygotowywała się 
do wyciągnięcia ostatniego ciągu 90 więcierzy klatkowych, gdy odkryła pożar w siłowni.
Brak systemu alarmowego: Statek nie był wyposażony w czujniki pożarowe i czujniki dymu, dlatego pożar zauważono 
dopiero, gdy dym przedostał się do części mieszkalnej z siłowni. Gdy szyper otworzył w sterówce luk prowadzący do siłowni, 
uderzył w niego gęsty, gryzący dym, który natychmiast wypełnił sterówkę.
Otwarty luk prowadzący do części mieszkalnej: Szyper natychmiast zamknął luk prowadzący do siłowni, a dwóch 
członków załogi opuściło część mieszkalną przez sterówkę, jednak pozostawili luk otwarty, przez co sterówka nadal wypełniała 
się dymem. Uniemożliwiło to szyprowi skorzystanie z radia VHF i uzyskanie dostępu do rac stosowanych w sytuacjach 
awaryjnych.
Opuszczenie statku: Szyper nie był pewien co do skali pożaru, uznał jednak, że nie da się go opanować. Niepokoiły go butle 
gazowe sztauowane na pokładzie powyżej poziomu ognia, nie mógł ich jednak usunąć ze względu na wszystkie więcierze 
klatkowe ułożone w stosy wokół sterówki. Tratwę ratunkową sztauowano na dachu sterówki, przez co załoga musiała wspiąć się 
na szczyt więcierzy klatkowych, aby ją opuścić. Na szczęście morze było bardzo spokojne, dlatego udało im się tego dokonać bez 
upadku. Kamizelki ratunkowe przechowywano w części mieszkalnej i nie można było ich wydostać z powodu dymu.
Powiadomienie straży przybrzeżnej: Szyper ponownie spróbował wejść do sterówki, aby skorzystać z radia, jednak było 
to niemożliwe z powodu dymu. Na szczęście udało mu się skorzystać z telefonu komórkowego i powiadomić straż przybrzeżną 
o tym, że wspólnie z dwoma członkami załogi przenoszą się na tratwę ratunkową.
Ratunek ze strony statku rybackiego: Straż przybrzeżna zaalarmowała statki pływające po tym obszarze, a najbliższy 
statek rybacki szybko przypłynął po trzech mężczyzn. Łódź do połowów za pomocą więcierzy klatkowych została odholowana 
do portu, gdzie lokalna straż pożarna weszła na pokład statku i ugasiła pożar.
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ZAGROŻENIA
Nieprawidłowo konserwowana instalacja elektryczna.
Brak czujników pożarowych i czujników dymu.
Pozostawienie otwartych luków.
Ograniczony dostęp do tratwy ratunkowej.
Niesprawna instalacja tryskaczowa.
Załoga nie była zaznajomiona z lokalizacją sprzętu przeciwpożarowego.

ŚRODKI ZARADCZE
Upewnienie się, że załoga wie, jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych, i przeprowadzanie ćwiczeń.
Wdrożenie właściwego planu utrzymania.
Należy nosić PFD.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � W dochodzeniu wykazano, że pożar został prawdopodobnie wywołany przez wadliwą instalację elektryczną oraz że 

przeciążenie spowodowało zapalenie się okablowania na drewnianej grodzi między siłownią a częścią mieszkalną.
 � Uznano, że instalacje elektryczne znajdujące się na statku były w złym stanie.
 � Gdyby w siłowni i części mieszkalnej zamontowano wykrywacze ognia/dymu, pożar prawdopodobnie zostałby wykryty 

wcześniej i załoga mogłaby mieć czas na jego ugaszenie.
 � Pozostawienie otwartego luku do części mieszkalnej sprawiło, że dym mógł dalej wypełniać sterówkę i uniemożliwiał 

uzyskanie dostępu do radia.
 � Nie można polegać na telefonach komórkowych w celu wezwania służb ratowniczych, ponieważ bardzo często sygnał nie jest 

dostępny.
 � W siłowni została zamontowana wodna instalacja tryskaczowa, jednak ani szyper, ani załoga nie potrafili jej obsługiwać.
 � Instalacja tryskaczowa była zasilana przez pompę do zmywania pokładu wyposażoną w zawór do wyboru między instalacją 

tryskaczową a myciem pokładu. Uchwyt zaworu znajdował się jednak w części mieszkalnej i faktycznie stwierdzono, że był 
ustawiony w pozycji do mycia pokładu.

 � Liczba więcierzy klatkowych układanych wokół statku uniemożliwiła dostęp do zaworu instalacji tryskaczowej, butli gazowych 
i utrudniła opuszczenie tratwy ratunkowej.

 � Liczba więcierzy klatkowych wniesionych na statek i ułożonych wysoko nad pokładem znacząco naruszyłaby stateczność 
statku.

 � Kamizelki ratunkowe powinny znajdować się w miejscu łatwo dostępnym na wypadek sytuacji awaryjnej.
 � Podczas pracy na pokładzie należy nosić indywidualne urządzenia wypornościowe (PFD).
 � Szyper i załoga nie byli zaznajomieni ze statkiem i nie znali wyposażenia statku. Szyper i załoga powinni byli wspólnie 

omówić sytuacje awaryjne i upewnić się, że wiedzą dokładnie, jaki sprzęt jest dostępny i gdzie jest on umieszczony.
 � Należy przeprowadzić ćwiczenia w celu upewnienia się, że wszystkie urządzenia są sprawne i cała załoga wie, jak należy 

postępować.
 � Należało przeprowadzić oceny ryzyka.
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14. SAMOTNY POŁÓW? – NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

NIE UCZ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH

NIE MA OSÓB DO POMOCY – WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE! 
BĄDŹ GOTOWY I WYKONAJ ZADANIE PRAWIDŁOWO!
Pracy w pojedynkę nigdy nie można uznać za bezpieczną, jednak jeżeli naprawdę trzeba ją wykonać, należy 
przygotować i wyposażyć statek tak, aby maksymalnie zwiększyć jego bezpieczeństwo.
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14.1. UWIĘZIENIE POD WCIĄGARKĄ | URAZY CIAŁA

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Drewniany statek o długości 9,98 m prowadził połowy krewetek włokiem, gdy mający duże doświadczenie szyper, który pracował 
w pojedynkę, został wciągnięty przez wciągarkę.
Układ statku: Statek miał sterówkę umieszczoną z przodu wraz z zamontowaną nad nią wciągarką i bębnem sieciowym 
skierowanym ku rufie od sterówki z układem sterowniczym umieszczonym z przodu wciągarki. Wciągarka zasilana była przez 
mały oddzielny silnik wysokoprężny.
Drugie wybranie: Szyper wciąż sortował połów z pierwszego wybrania, gdy ponownie uruchomił proces wybierania; po 
ustawieniu wciągarki na wybieranie wrócił na rufę wciągarki, aby dokończyć pakowanie połowu do skrzynek.
Mężczyzna stracił równowagę nad skrzynką ryb i upadł na lewą linę trałową, rękaw jego olejaka zaczepił o łączącą szeklę liny 
trałowej, po czym mężczyzna został wciągnięty przez wciągarkę. Rękaw od mankietu do szyi został uwięziony przez linę trałową 
nawiniętą na wciągarkę. Mężczyzna był przygnieciony do pokładu pod wciągarką, ale na szczęście ładunek znajdujący się na 
wciągarce spowodował zgaśnięcie małego silnika; cierpiący z bólu szyper był uwięziony pod wciągarką.
Mężczyzna przeleżał uwięziony dziewięć godzin. Gdy zaczęło się ściemniać, zdał sobie sprawę, że statek może zostać zniesiony 
na skały. Pomoc by nie nadeszła, dlatego rozpaczliwie ponowił starania, aby się uwolnić i ostatecznie udało mu się rozerwać 
olejak, uwalniając najpierw głowę, a następnie resztę ciała. Mężczyzna miał urazy ramienia, twarzy i żeber, jednak udało mu się 
dotrzeć do sterówki i wezwać pomoc.
Wkrótce przypłynęła łódź ratunkowa i przetransportowała szypra do szpitala. Mężczyźnie udało się w pełni wrócić do zdrowia.
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14.2. ZAGINIĘCIE SZYPRA

INCYDENT I KONSEKWENCJE
Szyper z 17-letnim doświadczeniem w połowach klatkami pracował w pojedynkę na statku o długości 6,24 m przystosowanym 
do tego rodzaju połowów. Statek pracował na wschodnim wybrzeżu Szkocji i korzystał z floty lub ciągu 20 klatek. O godzinie 
7.30 statek opuścił przystań w celu dokonania codziennych połowów, o godzinie 9.30 szyper rozmawiał ze swoją żoną za 
pośrednictwem VHF i to był ostatni kontakt, jaki nawiązano ze statkiem.
Zaniepokojona żona: Gdy rybak nie wrócił późnym popołudniem, jego żona skontaktowała się z innym rybakiem, aby 
dowiedzieć się, czy nie dysponuje on jakimikolwiek informacjami. Po próbie nawiązania łączności ze statkiem za pośrednictwem 
VHF i telefonu komórkowego zaalarmowano straż przybrzeżną.
Zauważone światło: Jeden z rybaków zgłosił, że dostrzegł światło od strony wschodniej, które miał zamiar zbadać; w tym 
kierunku wysłano również łódź ratunkową. Okazało się, że światło dochodziło z zaginionego statku, jednak nikogo nie było na 
pokładzie.
Zakotwiczenie za pomocą klatek: Klatka zakleszczyła się na lewej górnej krawędzi nadburcia od przodu sterówki, a lina 
przywiązana do klatki spuszczona była do wody. Rybak wyciągnął linę na swój statek i wybrał 17 klatek, które znajdowały się 
w wodzie. Ciało szypra nie było jednak uwięzione linami.
Dalsze poszukiwania: Statek odholowano do portu; poszukiwania szypra prowadzono do godziny 23.00 oraz kontynuowano 
następnego dnia do godziny 16.00, gdy je zakończono.
Ciało szypra nie zostało odnalezione. Mężczyzna zwykle nie nosił kamizelki ratunkowej ani żadnych innych indywidualnych 
urządzeń wypornościowych.

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI
 � Oba opisane incydenty ukazują, jak wielkie niebezpieczeństwo wiąże się z prowadzeniem połowów w pojedynkę; brak osób, 

które mogłyby udzielić pomocy, oraz niemożność poinformowania kogokolwiek o tym, że potrzebna jest pomoc. Jesteś zdany 
tylko na siebie!

 � Szyper uwięziony pod wciągarką miał dużo szczęścia, że udało mu się ujść z życiem i że może opowiedzieć, co się zdarzyło.
 � Ustawienie wciągarki na wybieranie a następnie kontynuowanie sortowania połowu miało zaoszczędzić rybakowi czas, jednak 

uniemożliwiało mu w razie potrzeby szybkie dotarcie do układu sterowniczego.
 � Pokład był zatarasowany pojemnikami do sortowania połowu, co doprowadziło do utraty równowagi przez szypra.
 � W przypadku drugiego incydentu szczegóły nie są znane; podejrzewa się, że szyper wypadł za burtę lub został wypchnięty za 

burtę przez klatkę podczas wydawania.

NIGDY NIE WYPŁYWAJ NA POŁÓW SAM, JEŻELI JEDNAK ZDECYDUJESZ SIĘ 
NA PRACĘ W POJEDYNKĘ, PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU WSZYSTKICH ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI.
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1. WPROWADZENIE

OCENA RYZYKA

Dlaczego jest konieczna? Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy, należy zastanowić się nad ewentualnymi 
zagrożeniami lub niebezpieczeństwami oraz podjąć wszelkie działania mające na celu 
zapobieganie tym zagrożeniom lub zapewnienie ochrony przed nimi. Taka procedura znana 
jest jako ocena ryzyka; pracownicy przeprowadzają ją nieformalnie i bez przerwy, dokonując 
osądu i oceniając warunki pracy. Przeprowadzenie oficjalnej oceny ryzyka w formie pisemnej 
jest wymagane na mocy europejskiej dyrektywy ramowej, dlatego państwa wprowadziły 
przepisy dotyczące przeprowadzania ocen ryzyka we wszystkich miejscach pracy, w tym 
w sektorze rybołówstwa.

Kto odpowiada za 
przeprowadzenie oceny 
ryzyka?

W przypadku zatrudniania pracowników za zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy 
odpowiada pracodawca, który musi przeprowadzić ocenę ryzyka, aby sprawdzić 
i zweryfikować, czy dane miejsce pracy jest bezpieczne.

Kto odpowiada za 
przeprowadzenie oceny 
ryzyka w odniesieniu do 
statku rybackiego?

W przypadku sektora rybołówstwa miejscem pracy jest statek, a rolę pracodawcy często 
pełni szyper. Szyper nie musi być właścicielem statku – w takim przypadku za zapewnienie 
przeprowadzenia oceny ryzyka odpowiada właściciel. Szyper jako osoba odpowiedzialna 
za funkcjonowanie statku jest najbardziej odpowiednią osobą do przeprowadzenia 
oceny ryzyka, jednak ogólna odpowiedzialność spoczywa na właścicielu jako na osobie 
kontrolującej sposób zarządzania statkiem.

Czy rybaka pracującego na 
zasadzie udziału w zyskach 
z połowów uznaje się za 
osobę zatrudnioną?

W wielu przypadkach rybacy pracują na statku na zasadzie otrzymywania udziału 
w zyskach statku. Na podstawie przepisów krajowych państw członkowskich UE można 
ich zaklasyfikować jako pracowników na potrzeby ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 
Niezależnie od ich klasyfikacji zgodnie z przepisami krajowymi, dobrą praktyką jest 
uznanie ich za pracowników na potrzeby ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dlatego osoba/
organizacja posiadająca kontrolny pakiet udziałów statku powinna objąć tych pracowników 
wszystkimi środkami zapobiegawczymi i ochronnymi.
Dana osoba/organizacja musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka.

Rybak pracujący 
w pojedynkę (działalność 
na własny rachunek)

Rybak, który jest właścicielem statku i pracuje w pojedynkę, musi przeprowadzić ocenę 
ryzyka. Jeżeli steruje statkiem na polecenie innej osoby, która jest jego właścicielem, 
wówczas ta osoba jest odpowiedzialna za miejsce pracy tego rybaka i musi przeprowadzić 
ocenę ryzyka.
Jeżeli jest to statek rybaka i tylko on na nim pracuje, ocena ryzyka jest obowiązkowa, ze 
względu na bezpieczeństwo rybaka i każdej osoby, która związana byłaby z utrzymaniem 
statku lub po prostu przechodziłaby przez ten statek, aby dostać się na inną łódź.
Jeżeli rybak pracuje w pojedynkę, ważne jest, aby pamiętał o przepisach bezpieczeństwa 
(zob. moduł I, sekcja 18).
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2. PODSTAWOWE POJĘCIA

PODSTAWY OCENY RYZYKA

Ocena ryzyka może być złożona lub dość prosta i konkretna, w zależności od tego, co jest właściwe w danej 
sytuacji. Rybołówstwo jest niebezpiecznym zajęciem, ponieważ miejsce pracy znajduje się na morzu, jednak 
ocena ryzyka powinna być prosta i zrozumiała. Uproszczona ocena ryzyka zawiera różne terminy opisane 
poniżej.

ZAGROŻENIE

WSZYSTKO, CO MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWSTANIA SZKODY

Prawie każdy element można uznać za niebezpieczny, jednak rozsądne podejście umożliwi rozpoznanie 
rzeczywistych zagrożeń, a nie ekstremalnych przypadków.

Do zagrożeń można zaliczyć:
 � przeszkody grożące potknięciem;
 � śliską powierzchnię pokładu;
 � brak poręczy;
 � pozostawienie otwartych luków;
 � brak możliwości obserwowania członków załogi obsługujących narzędzia połowowe przez operatora wciągarki;
 � możliwość wypadnięcia za burtę;
 � obsługę połowu;
 � słabe oświetlenie w siłowni;
 � zaśnięcie za sterami statku;
 � duży poziom hałasu;
 � niedoświadczonego członka załogi;
 � dużą ilość narzędzi na pokładzie.

RYZYKO

POŁĄCZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA POWSTANIA SZKODY I OSZACOWANIA, 
JAK POWAŻNA BYŁABY TAKA SZKODA
Zdarzenie, które ma bardzo poważne konsekwencje skutkujące trwałym uszkodzeniem ciała lub śmiercią, mimo że prawdopodobieństwo 
wystąpienia takiego zdarzenia jest bardzo małe, stanowi poważniejsze zagrożenie niż zdarzenie, którego wystąpienie jest bardzo 
prawdopodobne, jednak nie powoduje zbyt wielkiej szkody. Należy zdawać sobie sprawę z istnienia poważnych zagrożeń.
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KONSEKWENCJE

W JAKI SPOSÓB ZAGROŻENIE MOŻE SPOWODOWAĆ SZKODĘ I KTO MOŻE 
UCIERPIEĆ?
Konsekwencje mogą być różne, poślizgnięcie/potknięcie/upadek może skutkować kilkoma siniakami, ale także nawet śmiercią.
Należy zastanowić się nad tym, jakie zdarzenia są w uzasadnionym stopniu możliwe; potknięcie w pobliżu wciągarki może skutkować 
upadkiem danej osoby na wciągarkę.

Na małym statku rybackim istnieje prawdopodobieństwo, że zagrożona będzie cała załoga lub tylko jedna 
osoba, która pracuje w danym miejscu, np. inżynier.

Zagrożenie może stanowić niebezpieczeństwo dla każdej osoby przechodzącej przez pokład, w tym członków 
załogi z innych statków.

ŚRODKI KONTROLI

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO?
Jakie zabezpieczenia zostały wprowadzone? Do zabezpieczeń można zaliczyć:

 � poręcze:
 � osłony;
 � sprzęt ochronny;
 � instrukcje;
 � szkolenia;
 � różne metody pracy;
 � nowoczesne wyposażenie;
 � profesjonalną kontrolę stateczności
 � itd.

DALSZE DZIAŁANIA

RZECZY, KTÓRE ZAMIERZASZ ZROBIĆ, ABY OGRANICZYĆ POZOSTAŁE ZAGROŻENIA
Po rozważeniu zagrożeń i środków kontroli (zabezpieczeń), które wprowadzono w celu zmniejszenia zagrożenia lub ochrony przed tym 
zagrożeniem, należy zastanowić się, czy ryzyko nadal istnieje i czy uzasadnia podjęcie dalszych działań.

OCENA RYZYKA – CEL

Celem oceny ryzyka jest zapewnienie, aby warunki panujące w miejscu pracy sprzyjały bezpieczeństwu wszystkich zaangażowanych 
osób.
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3. PIĘĆ ETAPÓW OCENY RYZYKA W ODNIESIENIU DO DANEGO STATKU

ETAP 1  � Należy przejść się po statku i sporządzić listę zagrożeń.
 � Należy sprawdzić zagrożenia przedstawione we wszystkich modułach niniejszego poradnika.
 � Należy zaangażować załogę w rozpoznawanie zagrożeń.

Należy mieć na uwadze bezpieczeństwo całej 
załogi

Rozważenie potencjalnych zagrożeń na 
statku

ETAP 2  � Należy uwzględnić wszystkie prawdopodobne zdarzenia.
 � Należy pamiętać o każdym młodym lub niedoświadczonym członku załogi.

Czy jest ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy 
z potencjalnego niebezpieczeństwa 
stwarzanego przez dane zagrożenie?

Należy określić konsekwencje: kto może 
ucierpieć i w jaki sposób.

ETAP 3  � Należy unikać ryzyka; należy ocenić wszystkie zagrożenia, których nie można uniknąć.
 � Należy przyjąć dobrą praktykę i przestrzegać uznanych norm (np. krajowych wymogów prawnych).

Czy wprowadzone zabezpieczenia są 
wystarczające i rozsądne?

Ocena ryzyka – czy istniejące środki kontroli 
są odpowiednie?

ETAP 4  � Należy sporządzić ocenę ryzyka w formie pisemnej i przekazać ją wszystkim członkom załogi.
 � Należy skorzystać z prostego formularza i postępować zgodnie ze schematem przedstawionym 

w niniejszym poradniku.

Należy wziąć pod uwagę poważne zagrożenia, 
a nie te nieistotne.

Należy odnotować swoje ustalenia!

ETAP 5  � Przegląd oceny ryzyka należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku.
 � Należy dokonać przeglądu w trybie pilnym, jeżeli: na statku wprowadzono zmiany, przyjęto nową metodę 

połowową lub zmieniono załogę.
 � Należy sporządzić oddzielną ocenę ryzyka dotyczącą przypadków szczególnych (np. osób młodych, osób 

niepełnosprawnych, kobiet w ciąży).

Im szybciej dokona się przeglądu oceny 
ryzyka, tym lepiej!

Należy dokonać przeglądu oceny ryzyka 
i w razie potrzeby wprowadzić do niej zmiany.
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4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DLA BEZPIECZEŃSTWA STATKU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Opracowanie spójnej ogólnej polityki bezpieczeństwa jest nie tylko wymogiem prawnym zgodnie z przepisami UE, ale także 
ważnym prewencyjnym środkiem bezpieczeństwa.
Poniżej przedstawiono przykładową politykę; istotne jest wypełnienie dokumentu podobnego do niniejszego dokumentu w celu 
ukazania zaangażowania osób kierujących statkami w zapewnienie bezpieczeństwa i wskazania osoby odpowiedzialnej za 
realizowanie i wspieranie polityki w tym zakresie.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – PRZYKŁAD
Oświadczenie dotyczące polityki na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
Oświadczenie dotyczące polityki na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do statku brzmi następująco:

Naszym celem w ramach ogólnej polityki jest:
 � zapewnienie odpowiedniej kontroli zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikających z wykonywanej przez nas pracy;
 � konsultowanie się z naszymi pracownikami/załogą w sprawach mających wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo;
 � zapewnienie i konserwacja bezpiecznych maszyn i urządzeń;
 � zapewnienie warunków do bezpiecznego obchodzenia się z substancjami i ich stosowania;
 � zapewnienie informacji, instrukcji i nadzoru nad pracownikami/załogą;
 � upewnienie się, że wszyscy pracownicy/załoga mają kompetencje do wykonywania przydzielonych im zadań oraz 

organizowanie dla nich odpowiednich szkoleń;
 � zapobieganie wypadkom i przypadkom zachorowań związanym z pracą;
 � utrzymanie warunków w miejscu pracy sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników; oraz
 � w razie potrzeby prowadzenie przeglądu i rewizji tej polityki w regularnych odstępach czasu.

Podpis:
Data:
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5. SPORZĄDZANIE OCENY RYZYKA

ZALECENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA FORMULARZA
Identyfikacja zagrożeń: Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest wspólne obejście statku z załogą i omówienie niebezpiecznych 
miejsc na statku.
Skojarzenie ryzyka: Każde zagrożenie wiąże się z co najmniej jednym rodzajem ryzyka, a najprawdopodobniej kilkoma. Ryzyko 
oznacza sposób, w jaki dane zagrożenie może doprowadzić do wyrządzenia szkody załodze i statkowi.
Środki kontroli: Ograniczenie ryzyka jest głównym celem oceny ryzyka, a wdrożenie środków kontroli stanowi jego najbardziej 
istotną część.
Kontrole należy przeprowadzać w następującej kolejności:
Zabezpieczenia: Mogą to być zabezpieczenia fizyczne lub dorozumiane, np. zabezpieczenie urządzenia oznacza zabezpieczenie 
fizyczne, natomiast wyznaczenie załodze bezpiecznego obszaru do przebywania podczas wydobycia narzędzi oznacza 
zabezpieczenie dorozumiane.
Szkolenia i procedury: Ten rodzaj kontroli polega na upewnieniu się, że wszyscy członkowie załogi pracują w bezpiecznych 
warunkach i odbyli odpowiednie szkolenie; w tym przypadku za środek kontroli można uznać listy kontrolne.
Środki ochrony indywidualnej: Odzież noszona w celu ochrony danej osoby przed urazami umożliwiająca także bezpieczną 
obsługę urządzeń, np. rękawice utrzymujące dłonie w cieple i zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie oraz okulary 
ochronne umożliwiające noszącej je osobie obserwowanie wykonywanego zadania.
Oznaczenia: Oznaczenia to nie tylko znaki, które odczytujemy; pomalowanie części pokładu na jasny kolor może oznaczać, 
że nie należy stawać w danym miejscu. O wiele łatwiej jest unikać przeszkód oznaczonych jasnymi, wyraźnymi kolorami 
na wysokości głowy, niż tych oznaczonych kolorami ciemnymi.
Numer strony: Korzystanie z podręcznika jako odniesienia w celu wybrania zalecanych środków kontroli i odniesienia 
do numeru strony w żółtej kolumnie.

Uwaga: Należy zauważyć, że te oraz inne formularze przedstawione w poradniku nie stanowią ostatecznego podejścia, według którego 
należy przeprowadzić własną ocenę ryzyka. Formularze mogą jednak pomóc dostrzec zagrożenia i oszacować konsekwencje. Zalecamy 
dostosowanie formularzy i ich wypełnienie do własnych szczególnych potrzeb.
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6. WYTYCZNE W ZAKRESIE MINIMALNEJ OCENY RYZYKA

UWAGA WSTĘPNA
Niniejsza sekcja zawiera przykładową listę kontrolną i wytyczne w zakresie oceny ryzyka występującego na statku. Zawiera także 
opis szesnastu obszarów/zadań/działań (zob. tabele poniżej). Aby dokonać oceny ryzyka w odniesieniu do statku i sposobu jego 
prowadzenia, należy skorzystać z listy kontrolnej i wytycznych.
Należy wziąć pod uwagę każde „Możliwe zagrożenie”, a jeżeli nie dotyczy to danego przypadku, należy postawić znak „X”.
Po zakończeniu oceny ryzyka należy postawić znak „√” w danym polu.
Puste pole oznacza, że ocena wymaga uwagi.
Należy uwzględnić, że przeprowadzana ocena dotyczy sytuacji na własnym statku, dlatego odpowiednie środki kontroli mogą się 
różnić od sugestii wymienionych w niniejszym podręczniku.

OBSZAR ZADANIE CZYNNOŚĆ

Statek Sterówka Połów włokiem

Załoga Kajuty/kambuz Połów za pomocą klatek 

Procedury stosowane 
w sytuacjach wyjątkowych Pomieszczenie siłowni

Połów przy użyciu tkaniny 
sieciowej/sznurów haczykowych/

podrywki 

Wchodzenie na pokład statku 
i opuszczanie pokładu statku Obsługa połowu Połów dragą i połów włokiem 

rozprzowym 

Odzież Splątane narzędzia i naprawa 
narzędzi Praca na statku 

Prace konserwacyjne 
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OCENA RYZYKA W OPARCIU O PORADNIK

 Do oceny

 Sporządzono

 Nie dotyczy

ZAGROŻENIE RYZYKO ŚRODKI KONTROLI NR 
STRONY

Wchodzenie na pokład 
statku i opuszczanie 
pokładu statku

Utonięcie – wypadnięcie za burtę
Uraz – upadek z drabiny 

Pozostanie trzeźwym przez cały 
czas, przebywanie w otoczeniu 
innych osób
Informowanie organu portowego 
o wadliwych drabinach/
oświetleniu
Praca w grupach
Korzystanie z PFD/kamizelek 
ratunkowych

37

Hałas
Ubytek słuchu prowadzący do 
głuchoty

Stosowanie ochronników słuchu
Skrócenie czasu narażenia

54

Wydawanie (połów 
za pomocą klatek)

Utonięcie – pociągnięcie za burtę
Uraz – zaplątanie w linę/
uderzenie klatką

Zaplanowanie bezpiecznego 
systemu pracy
Zachowanie bezpiecznej 
odległości od wciąganych lin
Posiadanie noża na wypadek 
sytuacji awaryjnej
Korzystanie z PFD/kamizelek 
ratunkowych

76

Wciągarki i liny 
trałowe (połów dragą 
i połów włokiem 
rozprzowym)

Uraz w wyniku przygniecenia – 
wciągnięcie pod wciągarkę
Rozcięcia/rozdarcia – 
spowodowane przez 
rozszczepione/splątane liny 
trałowe 

Próbne uruchomienie 
zatrzymania awaryjnego przed 
użyciem
Sprawdzenie łączności między 
układem sterowniczym wciągarki 
a pokładem
Sprawdzenie stanu lin trałowych 
pod kątem rozszczepień/splątań
Zachowanie odległości

88
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OCENA RYZYKA W OPARCIU O PORADNIK

 Do oceny

 Sporządzono

 Nie dotyczy

ZAGROŻENIE RYZYKO ŚRODKI 
KONTROLI

NR 
STRONY

Utrata stateczności 31

Ogólne strefy pracy 33

Pełnienie wacht 34

Kajuty i kambuz 35

Siłownia/Przestrzenie zamknięte 36

Wchodzenie na pokład statku i opuszczanie 
pokładu statku 37

Rejsy rybackie 38

Splątane narzędzia i naprawa narzędzi 39

Prace konserwacyjne 40

Operacje przeprowadzane na plaży 41

Operacje rozładunkowe 42

Praca w pojedynkę 43
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OCENA RYZYKA W OPARCIU O PORADNIK

 Do oceny

 Sporządzono

 Nie dotyczy

ZAGROŻENIE RYZYKO ŚRODKI 
KONTROLI

NR 
STRONY

Nieodpowiedzialne zachowanie 46

Zdolności załogi 47

Obawy i umiejętności 48

Osoby młode 49

Kwestie językowe i kulturowe 50

Szkody materialne 52

Człowiek za burtą 53

Hałas 54

Narażenie na działanie promieni słonecznych 57

Narażenie na niskie temperatury 58

Zły stan zdrowia 59

Stres i zmęczenie 60
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OCENA RYZYKA W OPARCIU O PORADNIK

 Do oceny

 Sporządzono

 Nie dotyczy

ZAGROŻENIE RYZYKO ŚRODKI 
KONTROLI

NR 
STRONY

Uszkodzenia ciała 61

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki 62

Obsługa połowu 63

Przetwarzanie połowu 64

Zagrożenia chemiczne i biologiczne 65

Zdatność do służby 66

Urazy i choroby 67

(Połów włokiem)
• wciągarki, liny trałowe
• łańcuchy holownicze

72

(Połów włokiem)
• podnoszenie worka
• bębny sieciowe itd.

73

Połów za pomocą klatek
• układ i system

75

Połów za pomocą klatek
• wydawanie

76

Połów za pomocą klatek
• wybieranie

77
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OCENA RYZYKA W OPARCIU O PORADNIK

 Do oceny

 Sporządzono

 Nie dotyczy

ZAGROŻENIE RYZYKO ŚRODKI 
KONTROLI

NR 
STRONY

Połów za pomocą klatek
• blok żurawika
• opróżnianie oraz zakładanie przynęty

78

Połów za pomocą klatek
• sztauowanie połowów

78

Połów przy użyciu tkaniny sieciowej, sznurów 
haczykowych, podrywki
• sztauowanie narzędzi
• stateczność

81

Połów przy użyciu tkaniny sieciowej, sznurów 
haczykowych, podrywki
• wydawanie sieci i lin

82

Połów przy użyciu tkaniny sieciowej, sznurów 
haczykowych, podrywki – wybieranie 83

Połów przy użyciu tkaniny sieciowej, sznurów 
haczykowych, podrywki
• usuwanie ryb
• zakładanie przynęty na liny

84

Połów przy użyciu tkaniny sieciowej, sznurów 
haczykowych, podrywki
• podrywka
• układy zmechanizowane

85

Połów dragą i połów włokiem rozprzowym
• stateczność
• przeszkody na dnie morskim

86

Połów dragą i połów włokiem rozprzowym
• wciągarki
• liny trałowe 

88

Połów dragą i połów włokiem rozprzowym
• obsługa narzędzi

89

Okrężnica
• łódź pomocnicza

90

Okrężnica – podnoszenie
• wciągarki, kołowroty linowe, żurawie,
• liny i wciągnik wielokrążkowy

92
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OCENA RYZYKA W OPARCIU O PORADNIK

 Do oceny

 Sporządzono

 Nie dotyczy

ZAGROŻENIE RYZYKO ŚRODKI 
KONTROLI

NR 
STRONY

Okrężnica
• sztauowanie połowów

93

Okrężnica
• stateczność statku

93

Okrężnica
• swobodne poruszanie się po pokładzie 

statku
93
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Moduł VI • Informacje dodatkowe

1 • Indywidualne urządzenia wypornościowe
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1.1. WPROWADZENIE

INDYWIDUALNE URZĄDZENIKA WYPORNOŚCIOWE (PFD)
Są to elementy odzieży lub wyposażenia, które w przypadku ich prawidłowego założenia zapewniają użytkownikowi określony 
poziom wyporności, zwiększając jego szanse na przeżycie. Często terminy „kamizelka ratunkowa” i „PFD” uznaje się za 
wymienne. Należy jednak podkreślić, że kamizelka ratunkowa skonstruowana jest w taki sposób, aby spowodować przekręcenie 
nieprzytomnej osoby w wodzie twarzą do góry.

WYPORNOŚĆ
Wyporność mierzona jest w niutonach (N) i określa zdolność PFD do utrzymania osoby na powierzchni. 10 niutonów odpowiada 
około 1 kilogramowi utrzymywanemu na powierzchni wody.
Wyporność otrzymuje się głównie na dwa sposoby:
1. Wyporność własną uzyskuje się przez zastosowanie materiałów wypornościowych, takich jak piana zamkniętokomórkowa 

w podszyciu elementu odzieży. Wartość zapewnianej wyporności zależy od ilości piany, w związku z czym, aby osiągnąć 
wysoką wyporność, należy wykorzystać dużą ilość piany, która zwiększy wielkość elementu odzieży. Materiały o wyporności 
nieodłącznej prawdopodobnie zapewnią jedynie wyporność wynoszącą 50–80 N, ale wartość ta jest w pełni niezawodna.

2. Wyporność przy nadmuchaniu uzyskuje się przez nadmuchanie dętki, zwykle dwutlenkiem węgla (CO2) z jednej butli. 
Nadmuchiwanie może być aktywowane ręcznie przez pociągnięcie linki lub automatycznie, gdy urządzenie zostaje zanurzone 
w wodzie. Dętkę można również nadmuchać ustnie za pomocą ustnika. Wysoką wyporność można uzyskać dzięki środkom 
nadmuchiwanym, jednak należy poddawać je regularnym kontrolom i konserwacji, aby zapewnić ich niezawodność.

Istnieją cztery europejskie normy dotyczące PFD; na wszystkich musi widnieć oznakowanie CE (EN393399). Normy te zostały 
niedawno zastąpione przez Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) i są obecnie znane jako »ISO 12402«. Poniższy 
rysunek przedstawia graficzny symbol oraz podsumowanie kategorii wyporności.

VI-1. Poziomy wyporności dla PFD (na podstawie RNLI).

Dla sprawnych pływaków 
w pobliżu brzegu lub wybrzeża 
lub w przypadku, gdy pomoc 
znajduje się blisko. Minimalna 
wielkość, ale ograniczone 
wykorzystanie we wzburzonej 
wodzie. Nie należy oczekiwać, że 
środki te zapewnią użytkownikowi 
bezpieczeństwo przez długi 
czas. Niewystarczająca 
wyporność, aby chronić osoby, 
które nie są w stanie poradzić 
sobie samodzielnie. Wymaga 
aktywnego uczestnictwa 
ze strony użytkownika 
i najprawdopodobniej nie 
spowoduje odwrócenia osoby 
w wodzie z pozycji twarzą w dół.

Polecane osobom na 
osłoniętym obszarze morskim 
i w spokojnej wodzie.  
Mogą nie mieć wystarczającej 
wyporności, aby chronić 
osobę, która nie jest w stanie 
poradzić sobie samodzielnie, 
i mogą nie spowodować 
odwrócenia nieprzytomnej 
osoby na plecy, szczególnie 
jeśli osoba ta ma na sobie 
ciężką odzież.

Do ogólnego użytku 
na obszarach morskich 
i w niesprzyjających 
warunkach pogodowych. 
Spowoduje przekręcenie 
nieprzytomnej osoby do 
pozycji bezpiecznej dla dróg 
oddechowych i nie wymaga 
od użytkownika żadnych 
czynności, aby utrzymać 
tę pozycję.

Głównie do użytku na 
obszarach morskich i dla osób 
mających przy sobie ciężkie 
przedmioty, wymagających 
zatem dodatkowej 
wyporności. Również dla osób, 
które mają na sobie odzież 
zatrzymującą powietrze, 
która mogłaby niekorzystnie 
wpłynąć na zdolności 
kamizelki ratunkowej 
w zakresie samoistnego 
przywracania odpowiedniej 
pozycji. Zaprojektowana, 
aby zapewnić uczestnikowi 
utrzymywanie się na 
powierzchni z ustami i nosem 
wysoko nad wodą.

50 100 150 275

KAMIZELKI RATUNKOWEPFD
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1.2. JAKIE ŚRODKI SĄ OBECNIE DOSTĘPNE?

Dostępnych jest wiele produktów, które można uznać za indywidualne urządzenia wypornościowe (PFD). Wszystkie mają wady i zalety, 
które należy rozważyć, aby wybrać PFD w największym stopniu odpowiadający danym warunkom pracy.

1.2.1. KAMIZELKI LUB OCIEPLACZE
Cieszą się popularnością wśród rybaków, ponieważ są łatwe w użyciu, wygodne i wyglądają jak normalne elementy odzieży. 
Są podszyte utrzymującą się na powierzchni wody pianą zapewniającą 50–70 N wyporności, co jest wystarczające, aby utrzymać 
użytkownika na powierzchni, jednak nie zapewni pozycji twarzą do góry, jeżeli straci on przytomność. Zwykle mają one suwak 
i użyteczne kieszenie o odpowiedniej wielkości; są też stosunkowo przystępne cenowo. Zdaniem wielu szyprów są one idealne 
do użytkowania w sterówce, lecz członkom załogi pracującym na pokładzie może być w nich za gorąco przy pracy w warunkach 
wysokiej temperatury.

1.2.2. KAMIZELKI ROBOCZE
Są to zwykle kamizelki przeznaczone do ogólnej pracy w przemyśle, zaprojektowane na wypadek sytuacji, gdy osoba musi pracować 
w miejscach, w których istnieje możliwość wpadnięcia do wody. Do wykonania unoszących się na powierzchni elementów, które 
znajdują się z przodu klatki piersiowej, wykorzystuje się zwykle sztywną pianę; taka kamizelka może zapewnić do 100 N wyporności. 
Mogą być przystępne cenowo, lecz często są zbyt duże i ograniczające ruchy przy ciągłej pracy na statku rybackim.

1.2.3. WYPORNOŚCIOWE KOMBINEZONY TERMICZNE
Kombinezony te mają zdecydowaną przewagę nad wieloma produktami, ponieważ zapewniają ochronę termiczną, co zdecydowanie 
wydłuża czas przeżycia i chroni przed szokiem termicznym w przypadku nagłego zanurzenia w zimnej wodzie. Są wykonane 
z przystosowanego do dużych obciążeń materiału wodoodpornego oraz podszyte pianą zamkniętokomórkową, która zapewnia 50–80 N 
wyporności. Przy rękawach i nogawkach znajdują się rzepy zabezpieczające przez przedostaniem się zimnej wody. Kombinezony są 
wyposażone w kaptur podszyty materiałem termicznym, a przy kapturze, na ramionach i nadgarstkach zwykle umieszczona jest taśma 
odblaskowa.
W wodzie kombinezon zapewnia dobre wsparcie, a użytkownik unosi się na powierzchni w pozycji horyzontalnej. Pływanie jest łatwe 
i również łatwo jest przyjąć w wodzie pozycję pionową przy zachowaniu odpowiedniej odległości od wody do ust, nawet w przypadku 
występowania fal. Jeżeli jednak użytkownik straci przytomność, będzie utrzymywał się na powierzchni w pozycji poziomej „z twarzą do 
góry” lub „z twarzą w dół”. Z tego względu zaleca się zakładanie kombinezonów razem z nadmuchiwaną kamizelką ratunkową w celu 
zapewnienia, aby użytkownik znajdował się w pozycji „z twarzą do góry”, a ze względu na fakt, że wyporność kamizelki ratunkowej musi 
przekraczać wyporność kombinezonu, zalecana jest duża kamizelka o wyporności 275 N.
Rybacy często korzystają z takich kombinezonów w niskich temperaturach, w przypadku których są one idealne. W wysokich 
temperaturach pracującym będzie w nich jednak po prostu za gorąco.

1.2.4. NADMUCHIWANE KAMIZELKI RATUNKOWE

Co należy wiedzieć?
Są to produkty najczęściej brane pod uwagę przez rybaków, ponieważ można zakładać je na wszelką inną odzież, są lekkie i nie 
ograniczają ruchów. Należy jednak rozważyć wiele kwestii przy wybieraniu produktów odpowiednich dla określonych warunków.
Wyporność: 150 N (ISO124023:2006) to wartość zwykle uznawana za wystarczającą dla osoby o średniej budowie w warunkach 
panujących na obszarach morskich. 275 N (ISO124022:2006) to wartość wymagana w przypadku, gdy użytkownik ma na sobie ciężką 
odzież ochronną lub ma przy sobie narzędzia. Tak wysoka wyporność jest niezbędna do zapewnienia, aby nieprzytomna osoba ubrana 
w wypornościowy kombinezon termiczny utrzymywała się na powierzchni wody w pozycji „z twarzą do góry”.
Kamizelka jedno- lub dwukomorowa: Większość nadmuchiwanych kamizelek ratunkowych może być dwukomorowa, z dwoma 
butlami i mechanizmami, zgodnie z wymogami konwencji SOLAS, lub jednokomorowa, z pojedynczą butlą i mechanizmem. Jeżeli 
kamizelka ratunkowa ma być jedyną kamizelką dostępną dla danej osoby na statku, przepisy mogą wymagać, aby była to kamizelka 
dwukomorowa i spełniała wymogi konwencji SOLAS. (Inaczej może być w przypadku statków krótszych niż 12 m). Jeżeli oprócz 
nadmuchiwanej kamizelki ratunkowej na pokładzie znajduje się inna kamizelka ratunkowa wykorzystywana w przypadku opuszczania 
statku, np. kamizelka ratunkowa stosowana jako PFD, dopuszczalna jest kamizelka jednokomorowa.
Dwukomorowe kamizelki ratunkowe są stosunkowo drogie i większość rybaków uzna, że bardziej opłacalne jest posiadanie na potrzeby 
opuszczania statku tanich, utrzymujących się na powierzchni wody kamizelek ratunkowych z piany zamkniętokomórkowej zgodne 
z wymogami konwencji SOLAS niż kupowanie nadmuchiwanej kamizelki ratunkowej do użytku jako PFD.



S
T

R
O

N
A

 1
3

8
M

O
D

U
Ł 

V
I •

 IN
FO

RM
AC

JE
 D

O
D

AT
KO

W
E 

- 
1 

• 
IN

D
YW

ID
U

AL
N

E 
U

RZ
ĄD

ZE
N

IA
 W

YP
O

RN
O

ŚC
IO

W
E

Automatyczna lub ręczna: Większość rybaków będzie wolała mieć kamizelkę ratunkową, która nadmuchuje się automatycznie, gdy 
są oni w wodzie. Automatyczne kamizelki ratunkowe zawsze mają funkcję uruchomienia ręcznego, a także ustnik umożliwiający ustne 
nadmuchanie kamizelki. „Uruchamianą ręcznie” kamizelkę ratunkową można zdefiniować jako kamizelkę, którą należy uruchomić ręcznie 
przez pociągnięcie uchwytu linki.
Uruchomienie ręczne zapobiega możliwości przypadkowego uruchomienia w wyniku zawilgotnienia automatycznego mechanizmu lub 
automatycznego nadmuchania kamizelki ratunkowej w momencie, gdy użytkownik stara się opuścić tonący statek. Uruchomienie ręczne 
nie będzie oczywiście działało, gdy użytkownik jest nieprzytomny!
Mechanizmy rozpuszczalne w wodzie lub hydrostatyczne: Większość automatycznych kamizelek ratunkowych uruchamia się, 
gdy rozpuszczalna w wodzie tabletka (sól) rozpuści się pod wpływem kontaktu z wodą, co umożliwi sprężynowemu tłokowi przekłucie 
butli z gazem i doprowadzi do nadmuchania kamizelki. Mechanizm tego rodzaju może uruchomić się przypadkowo, jeżeli znajduje się 
w warunkach ciągłej wilgoci i nie zostanie odwieszony do wyschnięcia.
Mechanizmy hydrostatyczne nie są podatne na wilgoć i uruchamiają się w wyniku wystąpienia różnicy ciśnienia przy zanurzeniu 
w wodzie. W większości dostępnych produktów najczęściej stosowane są mechanizmy rozpuszczalne w wodzie, a rybacy mogą w łatwy 
sposób przeprowadzić ich kontrolę i konserwację. Mechanizmy hydrostatyczne są dość trudne w instalacji, a ich konserwację musi 
przeprowadzić producent.
Klapy kamizelki: Są mocowane napami, rzepami lub zamkiem błyskawicznym. Klapy kamizelki muszą być solidne, aby chronić, ale 
również elastyczne, aby zapewnić wygodę noszenia kamizelki ratunkowej. W przypadku rybołówstwa szczególnie istotna jest kwestia 
zdolności utrzymywania czystości klap.
Paski: Jeżeli użytkownik nie zapnie mocno i prawidłowo paska kamizelki ratunkowej, kamizelka w wodzie po prostu wypłynie ponad 
ramiona. Sprzączka powinna być łatwa w obsłudze i efektywna w celu zapewnienia, aby pasek nie działał luźno.
Pasy kroczne: Wielu producentów oferuje pasy kroczne, które zapobiegają możliwości wypłynięcia kamizelki ratunkowej ponad 
ramiona i nieuniesienia użytkownika tak, aby jego usta znajdowały się wysoko ponad poziomem wody. Stosowanie takich pasów jest 
zalecane szczególnie w przypadku krótkich (wysoki stan) kamizelek ratunkowych, w których pasek znajduje się powyżej talii, co zwiększa 
możliwość jego przemieszczenia się ku górze.
Butla i mechanizm: Potencjalną usterką, która może wystąpić w przypadku nadmuchiwanych kamizelek ratunkowych, jest 
poluzowanie butli z gazem, co uniemożliwi nadmuchanie kamizelki lub spowoduje jedynie częściowe jej nadmuchanie. Należy 
przeprowadzać regularne kontrole w celu upewnienia się, że butla jest ściśle zamocowana w mechanizmie. W odpowiedzi na powyższy 
problem niektórzy producenci dociskają butlę do odpowiedniego momentu obrotowego, inni instalują butle z mocowaniem bagnetowym, 
a nawet umieszczają plastikowe okienko w wierzchniej warstwie, które umożliwia podgląd butli i mechanizmu.
Podczas wykonywania czynności fizycznych w czasie połowu kamizelki ratunkowe są poddawane wymagającym testom; rybacy muszą 
być świadomi, że butla z gazem może się poluzować, w związku z czym należy regularnie kontrolować kamizelkę.
Konserwacja: Producenci zalecają, aby powierzać im przeprowadzanie gruntownej kontroli i konserwacji co dwanaście miesięcy. 
Nie ma jednak przeszkód, aby konserwację nadmuchiwanej kamizelki ratunkowej stosowanej jako PFD przeprowadzał rybak zgodnie 
z instrukcjami producenta. Jeżeli kamizelka zostanie nadmuchana niezamierzenie, użytkownik powinien być w stanie przygotować 
ją do ponownego użycia. Dokonując zakupu kamizelki ratunkowej, należy zaopatrzyć się również w przynajmniej jeden dodatkowy 
zestaw do ponownego naładowania. Zestawy te zawierają wymienną butlę z gazem, nową tabletkę rozpuszczalną w wodzie i wszelkie 
elementy niezbędne do ponownego udostępnienia kamizelki ratunkowej do użytku po tym, jak została nadmuchana. Konserwacja 
hydrostatycznych kamizelek ratunkowych jest trudnym zadaniem, w związku z czym należy je w tym celu wysłać do producenta.
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1.2.5. KAMIZELKI RATUNKOWE

Na co należy zwrócić uwagę?
Wygoda: Czy kamizelka ratunkowa będzie wygodna w użytkowaniu podczas pracy? Należy przymierzyć kamizelkę ratunkową, aby 
sprawdzić, czy jest wygodna. Ocieranie wokół szyi jest często występującym problemem, który może rozwiązać założenie koszulki 
z kołnierzykiem. Inny potencjalny problem stanowi możliwość wbijania się butli i mechanizmu przy pochylaniu lub wychylaniu podczas 
pracy.
Sprzączka paska: Należy sprawdzić, czy zapinanie paska nie będzie sprawiało trudności. Wiele kamizelek ratunkowych jest 
wyposażonych w sprzączkę z zapięciem typu „pętla w pętlę”; mogą być one jednak dość trudne do zapięcia w przypadku zmarznięcia 
rąk i wymagają dokładnej regulacji paska po zapięciu. Obsługa sprzączek zamykanych po zatrzaśnięciu lub wciśnięciu jest łatwiejsza 
i szybsza, a pasek nie wymaga regulacji. Należy sprawdzić, czy sprzączka i mechanizm regulujący dobrze ściskają pasek, ponieważ 
problem luźnego paska jest dość powszechny.
Elementy ułatwiające zahaczenie: Należy wybrać kamizelkę ratunkową o płaskim profilu, która jest dopasowana i nie wystaje 
zbytnio poniżej paska. Głównym elementem ułatwiającym zahaczenie jest zwykle kulka lub linka służące do uruchomienia ręcznego 
nadmuchiwania, które zazwyczaj znajdują się u dołu kamizelki. W przypadku nadmuchiwania automatycznego możliwe jest 
umieszczenie kulki ręcznego nadmuchiwania pod klapami kamizelki, pomiędzy rzepami lub na dole suwaka. Może oczywiście zaistnieć 
potrzeba wyciągnięcia kulki spod klap kamizelki, lecz jest to bardzo mało prawdopodobne.
Zamek błyskawiczny: Klapy kamizelki są łączone za pomocą rzepów, suwaków lub nap. Rzepy są bardzo skutecznym zapięciem, 
jednak gdy zostaną zabrudzone drobnym piaskiem, odłamkami itp. nie będą się już trzymać równie skutecznie, a klapy kamizelki mogą 
się wówczas odpinać. W sytuacjach, w których kamizelka ratunkowa będzie narażona na znaczne zabrudzenie, zaleca się raczej suwaki 
i napy.
Czyszczenie: W większości operacji połowowych kluczowe znaczenie ma wycieranie klap kamizelki do czysta.
Trwałość: Lekkie kamizelki ratunkowe o cienkich klapach nie będą odporne na ciągłe użytkowanie podczas pracy, ponieważ łatwo 
ulegną porwaniu, a dętka zostanie uszkodzona. W przypadku ciężkiej pracy fizycznej przynajmniej dolna część kamizelki ratunkowej 
powinna być wzmocniona. Można również skorzystać z kompaktowych kamizelek ratunkowych, które są krótkie, a zatem nie mają 
styczności z klatkami.
Światełko i gwizdek: Kamizelki ratunkowe zgodnie z konwencją SOLAS powinny być wyposażone w światełko i gwizdek. 
Indywidualne urządzenia wypornościowe nie muszą spełniać wymogów konwencji SOLAS, jednak zdecydowanie zaleca się wyposażenie 
ich w światełko i gwizdek.

1.2.6. OLEJAKI

Z wbudowaną kamizelką ratunkową
Dostępne są specjalne olejaki w formie koszulki z zakładką lub w formie kurtki wyposażonej w napy zapinające, które można odpiąć, 
aby zrobić miejsce na nadmuchaną kamizelkę ratunkową. W produkcie preferowanym przez rybaków w czasie testów szelki spodni 
olejaka zastąpiono nadmuchiwaną kamizelką ratunkową.
Kamizelka ratunkowa jest szeroka, płaska i umieszona wygodnie na plecach użytkownika. Paski zamocowane do fragmentu spodni 
znajdującego się na klatce piersiowej pomagają dopasować spodnie, które w wodzie działają jako skuteczny „pas kroczny” dla kamizelki 
ratunkowej. Kamizelkę ratunkową i spodnie olejaki można zakupić oddzielnie, dzięki czemu w przypadku zniszczenia spodni możliwe 
będzie doczepienie kamizelki do nowej pary.
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1.3. UWAGI KOŃCOWE

Żaden z produktów, na które zdecydują się rybacy, nie będzie jednak całkowicie nieograniczający i bezproblemowy. Wszystkie produkty 
mogą ocierać obszar wokół szyi, w związku z czym, aby chronić szyję, należy zakładać koszulkę z kołnierzykiem. Rybacy toną nawet 
w ciepłych warunkach pogodowych; w rzeczywistości, większość rybaków tonie właśnie przy takiej pogodzie.
Noszenie PFD jest uciążliwe, jednak przy konsekwentnym stosowaniu można się do nich przyzwyczaić, dzięki czemu ich zakładanie 
przestanie stanowić problem. Należy ostrożnie dokonywać wyboru spośród dostępnych produktów, aby znaleźć produkt odpowiadający 
określonym operacjom połowowym; zaleca się przymierzenie go na olejaki przed dokonaniem zakupu.
Nadmuchiwane kamizelki ratunkowe nie są przedmiotem, o którym można zapomnieć po dokonaniu zakupu; po skorzystaniu z nich 
należy powiesić je, aby wyschły, i regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone lub czy butla z gazem nie uległa poluzowaniu.
Kupując nadmuchiwaną kamizelkę ratunkową, należy również zaopatrzyć się w zestaw do ponownego naładowania, aby móc 
przygotować kamizelkę do ponownego użycia, jeżeli nastąpi nadmuchanie spowodowane uszkodzeniem uchwytu lub zawilgotnieniem 
mechanizmu. (Hydrostatyczne kamizelki ratunkowe nie są podatne na wilgoć, lecz jedynie producent jest w stanie przygotować je do 
ponownego użycia, jeżeli uchwyt zostanie wyciągnięty).
Należy mieć na uwadze, że produkt, z którego korzysta się codziennie podczas pracy na statku rybackim, po pewnym czasie nie będzie 
nadawał się do użytku. Przed założeniem kamizelki ratunkowej należy zawsze sprawdzić ją pod względem zużycia i dopilnować, aby 
była co roku konserwowana przez osobę upoważnioną.
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2.1. WPROWADZENIE

STATECZNOŚĆ
Stateczność to zdolność statku do powrotu do pozycji pionowej w wodzie.
Aby podejmować właściwe decyzje i działania podczas obsługi statku na morzu, niezbędne jest dobre zrozumienie czynników 
ograniczających stateczność.

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (G)
Jest to punkt, w którym całkowita masa statku oddziałuje pionowo w dół, a im niżej położony jest ten punkt, tym bardziej stabilny 
jest statek.

VI-2. Wizualizacja „środka ciężkości”.

Środek ciężkości zmienia się pod wpływem załadunku na statek, a ładunek o dużym ciężarze na wysoko położonej części pokładu 
spowoduje podwyższenie środka ciężkości i zmniejszy stateczność statku. Umieszczenie ładunku pod pokładem spowoduje zwiększenie 
stateczności. Środek ciężkości przesuwa się w kierunku dodanego ciężaru, oddalając się od ciężaru usuniętego, oraz równolegle do 
przeniesionego ciężaru.

VI-3. Co wpływa na zmianę „środka ciężkości”.
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EFEKT POWIERZCHNI SWOBODNEJ
Efekt ten ma miejsce, gdy substancje płynne poruszają się zgodnie z ruchem statku, co powoduje przesunięcie środka ciężkości 
i poważnie wpływa na stateczność.

Jeżeli zbiornik paliwa lub pojemnik ładunkowy są pełne, ich zawartość nie porusza się wraz ze statkiem, zatem środek ciężkości statku 
nie ulega zmianie. Jeżeli zbiornik paliwa lub pojemnik ładunkowy są wypełnione częściowo, ich zawartość porusza się wraz ze statkiem, 
zatem środek ciężkości statku przesuwa się, a stateczność zostaje zmniejszona. Wnętrze zbiorników paliwa jest podzielone, aby 
ograniczyć efekt powierzchni swobodnej.

 

VI-4. Pełny zbiornik: środek ciężkości nie zmienia 
się, gdy statek się kołysze (na podstawie Transport 
Canada, 03/2003).

VI-5. Częściowo pełny zbiornik: środek ciężkości 
przesuwa się w bok, gdy statek się kołysze 
(na podstawie Transport Canada, 03/2003).

Ryby mogą się przemieszczać, a efekt powierzchni swobodnej wystąpi przy dużej ilości ryb na pokładzie albo w ładowni na ryby. Należy 
przetrzymywać ryby w pojemnikach lub w przegrodach, aby uniknąć przemieszczania się ryb i destabilizacji statku.

 

VI-6. Ryby przewożone luzem przemieszczają 
się w podobny sposób jak ciecz, co prowadzi 
do powstania efektu powierzchni swobodnej 
(na podstawie Transport Canada, 03/2003).

VI-7. Przepływ wody na pokładzie skutkuje 
powstaniem efektu powierzchni swobodnej 
(na podstawie Transport Canada, 03/2003).

WOLNA BURTA
Jest to odległość w pionie między wodnicą a pokładem statku przeznaczonym do pracy.

VI-8. Ilustracja przedstawiająca wolną burtę i głębokość zanurzenia (na podstawie FAO, dokument 517).

ZANURZENIE

WOLNA BURTA
POKŁAD
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2.2. ZAGROŻENIA DLA STATECZNOŚCI

2.2.1. MODYFIKOWANIE STATKU LUB MONTAŻ NOWEGO SPRZĘTU
Zmodyfikowanie statku w celu zainstalowania istotnych ciężkich elementów spowoduje podniesienie środka ciężkości i zmniejszy 
stateczność statku.
Aby zainstalować nową suwnicę lub pokład ochronny, bęben sieciowy lub wielokrążek i żuraw, należy najpierw skonsultować się 
z wykwalifikowaną osobą lub inżynierem budowy okrętów. Jedynie oni będą w stanie ocenić wpływ umieszczenia takiego obiektu 
powyżej poziomu pokładu na wolną burtę statku oraz udzielić porady na temat konieczności dokonania zmian lub obliczenia nowej 
stateczności.
Należy również pamiętać, że powolna kumulacja zapasów i wyposażenia wpływa na zwiększenie ciężaru na statku, w związku z czym 
konieczne jest regularne sprzątanie i ostrożna kontrola miejsc, w których przechowywane są ciężkie przedmioty.

Należy dbać, by ciężar był jak najmniejszy.

2.2.2. PRZECIĄŻENIE
Statki rybackie są zwykle przeciążane przez umieszczanie zbyt dużej ilości połowu w ładowni lub nadmiaru ryb na pokładzie. Oba te 
przypadki ograniczają stateczność i znacznie zwiększają możliwość wystąpienia sytuacji, w której statek może wywrócić się do góry 
dnem.
Należy przeanalizować, jaka ilość połowu będzie bezpieczna do przewożenia, i zachować duży margines bezpieczeństwa na wypadek 
złej pogody i zmniejszającego się poziomu paliwa, aby móc bezpiecznie wrócić do portu macierzystego. Jeżeli dostępna jest informacja 
o stateczności, należy sprawdzić warunki ładowania obliczone dla określonej ilości paliwa, zapasów i połowu.
Na pokładzie należy przechowywać jak najmniejszą liczbę elementów i zawsze zabezpieczać je przed przemieszczaniem się. W połowie 
narzędziami biernymi, gdy klatki lub sieci muszą być przeniesione na nowe łowisko, zawsze występuje pokusa umieszczenia narzędzia 
wysoko, aby umożliwić transport jak największej ilości ryb.
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2.2.3. PRZENIKANIE WODY I ZALEWANIE
W warunkach sztormowych fala może wprowadzić na pokład wiele ton wody, co wytworzy efekt powierzchni swobodnej. Ogromnie 
ważne jest zatem, aby jak najszybciej wylać wodę z pokładu. Furty wodne (szpigaty) są niezbędne do usunięcia wody, która dostała się 
na statek, i ograniczenia ryzyka wywrócenia się statku do góry dnem.
Zalanie innego typu może wystąpić poprzez zawory lub orurowanie w przestrzeni wokół silnika lub zalewanie poprzez luki, drzwi i otwory 
wentylacyjne.

Aby uniknąć zagrożenia należy między innymi:
 � unikać warunków, w których łamiące się fale lub fale nadążające mogą spowodować zalanie pokładu wodą;
 � utrzymywać furty wodne otwarte i niczym niezasłonięte;
 � utrzymywać minimalny poziom wody zęzowej oraz stopionego lodu;
 � przed każdym wypłynięciem kontrolować systemy alarmowe ostrzegające o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej 

oraz pompy;
 � utrzymywać luki i drzwi zamknięte oraz pilnować, aby nie znajdowały się przy nich liny, kable i inne przeszkody.

VI-9. Rodzaje fal.

2.2.4. POŁÓW WŁOKIEM I DRAGĄ
Połów włokiem i dragą wymaga podniesienia ciężkiego narzędzia. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ napięcie lin 
trałowych w czasie połowu włokiem lub dragą może drastycznie ograniczyć wolną burtę i podnieść środek ciężkości.

VI-10. Ładunek znajdujący się w linach trałowych wpływa na stateczność.

Fale baksztagoweFale nadążająceFale boczne

Stateczność w czasie połowu dragą lub włokiem
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2.2.5. PODNOSZENIE POŁOWU LUB NARZĘDZI POŁOWOWYCH
Przenoszenie narzędzi połowowych lub połowu na pokład może znacznie zmniejszyć stateczność. Należy mieć na uwadze, że przy 
podnoszeniu za pomocą żurawia masztowego po podniesieniu ładunku ponad powierzchnię wody pełny ciężar ładunku oddziałuje od 
wielokrążka na szczycie żurawia. Ciężar znajduje się wysoko, a także często przesuwa się na bok, co powoduje przechył boczny statku.
Przed podniesieniem ładunku należy rozważyć warunki panujące na statku, stan morza oraz wagę podnoszonego ładunku.

VI-11. Podnoszenie za pomocą żurawia masztowego.

VI-12. Podnoszenie za pomocą suwnicy rufowej.

VI-13. Podnoszenie od strony burty.

Ramię działania dużych ładunków

Połów

Należy wyobrazić sobie 
całość połowu na 
wysokości wielokrążka

Duże podwyższenie 
środka ciężkości

Stateczność podczas podnoszenia połowu

Ramię działania nieprzewidzianego ładunku

Statek odczuwa obciążenie 
w tym miejscu

Podnoszenie połowu na rufie

Ramię działania ładunku

Statek odczuwa obciążenie 
w tym miejscu

Podnoszenie na nadburciu
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2.3. CZTERY KROKI POZWALAJĄCE OCENIĆ STATECZNOŚĆ STATKU

ETAP 1
Należy rozważyć każdy z czynników, który może wpłynąć na stateczność, takich jak:

 � wodoszczelność;
 � efekt powierzchni swobodnej;
 � wolna burta;
 � załadunek;
 � operacje połowowe;
 � inne.

ETAP 2
Należy zgromadzić wszelkie dostępne dane techniczne dotyczące statku, takie jak:

 � plan olinowania;
 � plan ogólny statku;
 � informacja o stateczności;
 � rejestr prac modyfikacyjnych;
 � szczegółowe informacje dotyczące rejestracji statku;
 � pojemność ładowni na ryby, zbiorników paliwa, zbiorników wody;
 � dołączony balast.

Jeżeli informacja o stateczności nie jest dostępna, należy skonsultować się z inżynierem budowy okrętów, który na podstawie 
wszystkich dostępnych informacji jest w stanie obliczyć stateczność statku. Jeśli dostępne informacje nie są wystarczające, 
inżynier budowy okrętów może przeprowadzić „test przechyłowy”, aby ocenić poziom stateczności.

ETAP 3
Należy wyszczególnić najważniejsze obawy dotyczące danego statku:

 � Wodoszczelność/punkty zalewowe: Które części statku stanowią element krytyczny i mogą dopuścić do przedostania 
się wody? Np. drzwi, luki, włazy, świetliki maszynowe, otwory wentylacyjne zamontowane w kadłubie itp. Jakie procedury 
i działania można zastosować, aby zapobiec przedostaniu się wody?

 � Efekt powierzchni swobodnej: W której części statku efekt powierzchni swobodnej mógłby stanowić problem? Np. woda 
uwięziona na pokładzie, ryby przewożone luzem na pokładzie, woda w zęzie, zbiorniki paliwa.

 � Wolna burta: Jakie czynniki mogą zmniejszyć wolną burtę statku i czy istnieją dane techniczne dotyczące limitów 
poziomu wolnej burty? Np. należy rozważyć wolną burtę na rufie, na śródokręciu i na dziobie oraz być świadomym poziomu 
minimalnego.

 � Załadunek: Czy w jakichkolwiek dostępnych informacjach na temat stateczności podane są limity załadunku? Czy określono 
miejsca do sztauowania narzędzi? Załadunek na statku, w postaci transportowanych narzędzi, paliwa, zapasów i połowu, nie 
może przekraczać maksymalnego poziomu wolnej burty.

 � Operacje połowowe: Należy rozważyć, które operacje połowowe będą miały znaczący wpływ na stateczność statku, oraz 
wyszczególnić wszelkie procedury i działania mogące ograniczyć negatywne konsekwencje.
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ETAP 4
Należy sporządzić listę kontrolną zawierającą istotne czynniki dotyczące danego statku oraz przypominającą o działaniach 
i kontrolach, które należy przeprowadzić, aby zapewnić stateczność statku.
W kolumnie poniżej należy dopisać istotne wybrane elementy z etapu 2 i 3. Przy każdej procedurze należy dopisać wszelkie 
instrukcje, zgodnie z którymi należy postępować w przypadku każdego punktu. Należy określić, jakie prace lub kontrole powinny 
być przeprowadzane regularnie. Należy korzystać z listy kontrolnej (tabela poniżej) przypominającej o działaniach, które należy 
podjąć, aby zapewnić bezpieczną stateczność statku.

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI
PROCEDURY

Przed wypłynięciem Przelot statku Połów

Wodoszczelność

Efekt powierzchni 
swobodnej

Wolna burta

Załadunek

Operacje połowowe

Przykładowe scenariusze, które należy rozważyć, obejmują m.in.:
a) opuszczenie portu z pełnym zbiornikiem paliwa oraz zapasami, lecz bez ryb;
b) przebywanie na łowisku z maksymalną ilością połowu;
c) powrót do portu macierzystego z maksymalną/małą ilością połowu i małą ilością paliwa lub zapasów;
d) inne rzeczywiste warunki operacji (np. operacji połowowej).

Podziękowania:
Część treści dotyczących stateczności w niniejszej sekcji opracowano na podstawie informacji opublikowanych przez Maritime New 
Zealand oraz Fishing Industry Safety and Health.
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Moduł VI • Informacje dodatkowe

3 • Pierwsza pomoc

3.1. BADANIE WYPADKÓW

3.2. WZYWANIE POMOCY – SYGNAŁ MAYDAY

3.3. ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

3.3.1. PODSTAWOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

3.3.2. ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY TYPU C

3.4. FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU

NAJWAŻNIEJSZE 
TO WIEDZIEĆ, 

CO ROBIĆ
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1. Należy dbać o własne bezpieczeństwo.
2. Należy spróbować porozumieć się z poszkodowanym przed dotknięciem go.
3. Należy sprawdzić, czy poszkodowany reaguje:

 y czy poszkodowany jest przytomny?
 y czy poszkodowany reaguje na głos?
 y czy poszkodowany reaguje na ból?
 y czy poszkodowany nie reaguje?

Aby sprawdzić stopień przytomności poszkodowanego, należy mocno chwycić jego ramiona i krzyknąć, aby wywołać reakcję. Jeżeli 
poszkodowany nie reaguje na głos ani dotyk, należy uszczypnąć go w płatek ucha lub w grzbiet dłoni, aby sprawdzić, czy reaguje on 
na ból.

Utrata przytomności ma miejsce, gdy przerwane zostanie normalne działanie mózgu.
Stan ten może zagrażać życiu i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
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1. Należy sprawdzić, czy radio jest włączone i czy wybrano ustawienia wysokiej mocy.
2. Należy wybrać odpowiedni kanał (MF DSC, VHF DSC, VHF, kanał 16 lub INMARSAT).
3. Należy nacisnąć przycisk transmisji oraz wolno i wyraźnie powiedzieć:

 y Mayday (powtórzyć 3 razy)
 y This is [Tu] (powtórzyć nazwę statku 3 razy)
 y My Callsign/MMSI is… [Mój sygnał wywoławczy/MMSI to]
 y Mayday (nazwa statku i numer identyfikacyjny)
 y My positions is [Moja pozycja to] (należy podać szerokość i długość geograficzną lub faktyczną odległość od znanego punktu)
 y I require [Potrzebuję] (należy określić rodzaj pomocy, np. „medical assistance” [pomoc medyczna])
 y I have [Mam] (?) persons onboard [osób/osoby na pokładzie]
 y Over [Odbiór] (tj. czekam na odpowiedź)

4. Należy puścić przycisk transmisji i czekać na odpowiedź.
5. W przypadku braku odpowiedzi, należy POWTÓRZYĆ KOMUNIKAT.
W przypadku odebrania tego komunikatu zostanie on przekazany do lekarza w jednym z radiowych centrów porady lekarskiej. 
W zależności od okoliczności i porady lekarza straż przybrzeżna może pomóc zorganizować ewakuację.

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami UE w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej 
na statkach, które to wymagania mają zastosowanie do statków rybackich każdego rozmiaru:

 � na statkach musi znajdować się odpowiedni zestaw pierwszej pomocy;
 � załoga powinna przejść podstawowe szkolenie dotyczące kwestii medycznych i sytuacji wyjątkowych;
 � należy zapewnić dostęp do konsultacji medycznej za pośrednictwem radia;
 � na pokładzie musi znajdować się instrukcja pierwszej pomocy.

W przypadku wystąpienia zdarzenia, gdy dowolna osoba zachoruje lub zostanie ranna, istotne jest, by w pobliżu znajdowała się 
osoba odpowiednio wyszkolona, aby przeprowadzić niezbędne działania do czasu przybycia fachowej pomocy.
Wszyscy członkowie załogi powinni wziąć udział w podstawowym szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy, aby być w stanie 
w razie potrzeby udzielić pomocy innym jej członkom.
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3.3.1. PODSTAWOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

ZAWARTOŚĆ
1. Sześć różnych rodzajów opatrunków
2. Chusteczki nawilżające (do rąk osoby udzielającej pomocy)
3. Gaziki do dezynfekcji ran
4. Plastry okulistyczne
5. Opatrunki w płynie
6. Dwie rolki bandaży
7. Taśma klejąca
8. Nożyczki chirurgiczne
9. Pęseta
10. Agrafki
11. Szczotka do paznokci
12. Torebka strunowa z etykietkami na wypadek ewakuacji do szpitala
13. Sześć trójkątnych bandaży płóciennych
14. Osiem par rękawiczek nitrylowych
15. Folia termiczna/koce ratunkowe
16. Maska do sztucznego oddychania
17. Gaziki opatrunkowe
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3.3.2. ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY TYPU C (4)

(4) Odniesienie do kategorii C dotyczy trzech kategorii, według których możliwa jest klasyfikacja statków zgodnie z obowiązującymi wymogami. Kategorie te 
mają wpływ na listę produktów medycznych, które muszą znajdować się na pokładzie.

WYPOSAŻENIE
1. Ustnik do resuscytacji
2. Samoprzylepny bandaż elastyczny
3. Kompres gazowy
4. Jednorazowe rękawiczki polietylenowe
5. Plastry
6. Bandaż kompresyjny
7. Bandaż lub przylepiec z tlenkiem cynku

LEKI
1. Leki na serce

 y lek przeciwdławicowy
2. Układ żołądkowo-jelitowy

 y lek przeciwwymiotny
 y lek przeciwbiegunkowy

3. Środki przeciwbólowe i przeciwskurczowe
 y środek przeciwbólowy

4. Układ nerwowy
 y lek na chorobę lokomocyjną

5. Leki do użytku zewnętrznego
 y roztwór antyseptyczny
 y preparat na oparzenia

6. Odtrutki

REJESTROWANIE ZDARZENIA
Wypełniony formularz zdarzeniowy jest istotny dla służb ratunkowych. Formularz zdarzeniowy powinien towarzyszyć 
poszkodowanemu, najlepiej w woreczku strunowym, aby nie uległ zamoczeniu. Może być również wymagane sporządzenie kopii 
formularza i dołączenie go do dokumentacji na statku.
Na następnej stronie znajduje się przykładowy formularz zgłoszenia incydentu; kopię takiego formularza należy sporządzić 
i przechowywać na pokładzie wraz z zestawem pierwszej pomocy.
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Kiedy osoba ostatni raz jadła?

Sucha

W normie

Lepka
Wilgotność skóry

Zaczerwieniona

W normie

Blada
Kolor skóry

Bardzo wysoka

Wysoka

W normie

Niska

Bardzo niska
Temperatura

Skóra

SłabeMocneWolneSzybkieW normie
Tętno

Głośny

Płytki

Głęboki

Wolny

Szybki

Zaburzony

W normie
Oddech

Nie odpowiada?

Reaguje na ból?

Czy osoba jest przytomna? 

Zna swoje imię i nazwisko/lokalizację?

Przytomność

NieTakUraz kręgosłupa?

Prawa kostka/stopa

Prawe kolano

Prawe biodro/udo/pośladek

Prawa dłoń/nadgarstek

Prawy łokieć/przedramię

Prawe ramię

Górna część pleców

Lewa kostka/stopa

Lewe kolano

Lewe biodro/udo/pośladek

Lewa dłoń/nadgarstek

Lewy łokieć/przedramię

Lewe ramię

Szyja

W
ys

ok
i

Śr
ed

ni
N

is
ki

Br
ak

 b
ól

u

W
ys

ok
i

Śr
ed

ni
N

is
ki

Br
ak

 b
ól

u

Umiejscowienie urazu i poziom bólu

Krótki opis urazu

Gdzie zdarzenie miało miejsce? (tj. pokład, kambuz, siłownia itp.)

Czas (UTC/GMT/lokalny)Data zdarzenia

2. Na temat zdarzenia

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

Nie

Historia medyczna?

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

Nie

Przyjmuje leki?

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

Nie

Alergie?

Stacjonarny numer telefonu lub numer komórkowy

Adres zamieszkania

Stanowisko 
na pokładzie

RokMiesiącDzień
Data urodzenia

Mężczyzna KobietaPłeć

Imię i nazwisko

1. Na temat osoby poszkodowanej
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Moduł VI • Informacje dodatkowe

4 • Sprzęt roboczy

4.1. WPROWADZENIE

4.2. SYGNAŁY RĘCZNE W PRZYPADKU OPERACJI PODNOSZENIA

4.3. BADANIE, PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI I PROWADZENIE 

REJESTRÓW

4.4. FORMULARZE INSPEKCJI

4.4.1. TRAWLER

4.4.2. STATEK DO POŁOWÓW KLATKAMI

4.4.3. STATEK POŁAWIAJĄCY NIEWYSPECYFIKOWANYMI 

NARZĘDZIAMI SKRZELOWYMI/SZNURAMI HACZYKOWYMI/

WĘDAMI CIĄGNIONYMI

4.4.4. TRAWLER DO POŁOWÓW DRAGĄ LUB WŁOKIEM 

ROZPRZOWYM

4.4.5. OKRĘŻNICA

NALEŻY 
PRZEPROWADZAĆ 

REGULARNE 
KONTROLE

Kiedy osoba ostatni raz jadła?

Sucha

W normie

Lepka
Wilgotność skóry

Zaczerwieniona

W normie

Blada
Kolor skóry

Bardzo wysoka

Wysoka

W normie

Niska

Bardzo niska
Temperatura

Skóra

SłabeMocneWolneSzybkieW normie
Tętno

Głośny

Płytki

Głęboki

Wolny

Szybki

Zaburzony

W normie
Oddech

Nie odpowiada?

Reaguje na ból?

Czy osoba jest przytomna? 

Zna swoje imię i nazwisko/lokalizację?

Przytomność

NieTakUraz kręgosłupa?

Prawa kostka/stopa

Prawe kolano

Prawe biodro/udo/pośladek

Prawa dłoń/nadgarstek

Prawy łokieć/przedramię

Prawe ramię

Górna część pleców

Lewa kostka/stopa

Lewe kolano

Lewe biodro/udo/pośladek

Lewa dłoń/nadgarstek

Lewy łokieć/przedramię

Lewe ramię

Szyja

W
ys

ok
i

Śr
ed

ni
N

is
ki

Br
ak

 b
ól

u

W
ys

ok
i

Śr
ed

ni
N
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Umiejscowienie urazu i poziom bólu

Krótki opis urazu

Gdzie zdarzenie miało miejsce? (tj. pokład, kambuz, siłownia itp.)

Czas (UTC/GMT/lokalny)Data zdarzenia

2. Na temat zdarzenia

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

Nie

Historia medyczna?

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

Nie

Przyjmuje leki?

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

Nie

Alergie?

Stacjonarny numer telefonu lub numer komórkowy

Adres zamieszkania

Stanowisko 
na pokładzie

RokMiesiącDzień
Data urodzenia

Mężczyzna KobietaPłeć

Imię i nazwisko

1. Na temat osoby poszkodowanej
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SPRZĘT ROBOCZY
Jest to wszelki sprzęt stosowany w czasie pracy na pokładzie statku, np.:

 � narzędzia ręczne i elektryczne;
 � drabiny, stałe i przenośne;
 � taśmociągi;
 � windy;
 � wytwornice lodu;
 � wyposażenie kambuza i sterówki;
 � wciągarki;
 � kołowroty linowe;
 � bębny sieciowe;
 � blokady silnikowe, żurawie i ich krążki linowe, wiszące wielokrążki oraz suwnice;
 � sprzęt lądowy wykorzystywany przy wyładunku, taki jak wózki widłowe i maszyny samobieżne.

Wszystkie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie statku muszą zapewnić, aby sprzęt roboczy był:
 � odpowiedni do wykorzystania oraz odpowiadający celom, a także warunkom, w których będzie stosowany;
 � utrzymywany w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie, aby nie zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników;
 � kontrolowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania.

Wszelkie kontrole powinny być przeprowadzane przez kompetentną osobę oraz rejestrowane.

Jeżeli chodzi o sprzęt podnośnikowy, taki jak wciągarki i kołowroty linowe, podlega on szczególnym zabezpieczeniom 
i kontrolom. Sprzęt podnośnikowy musi być:

 � odpowiedni, wystarczająco wytrzymały i stabilny do określonych celów. Ładunek i wszelkie dołączone do niego elementy (np. 
pudełka na ryby, haki itp.) również powinny być odpowiednie;

 � odpowiednio umieszczone lub zainstalowane, aby zapobiec ryzyku urazu, np. spowodowanego upadkiem sprzętu lub ładunku 
na osobę bądź uderzeniem osoby przez sprzęt lub ładunek;

 � oznaczone w widocznym miejscu odpowiednimi informacjami, które należy uwzględnić dla bezpiecznego użytkowania 
tego sprzętu, np. bezpieczne obciążenie robocze. Osprzęt, taki jak paski, zaciski do zawiesia itp., powinien być oznakowany 
w podobny sposób.

Operatorzy muszą dbać o to, aby:
 � operacje podnoszenia były zaplanowane, a także nadzorowane i przeprowadzane w sposób bezpieczny przez kompetentne 

osoby;
 � przed rozpoczęciem operacji przeprowadzona została odpowiednia ocena ryzyka;
 � sprzęt wykorzystywany do podnoszenia ludzi był odpowiednio oznakowany i bezpieczny do tego celu, np. podjęte zostały 

wszelkie środki ostrożności w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka;
 � wszelki wadliwy sprzęt był natychmiast wyłączany z użytkowania.

Do powyższych celów kompetentna osoba musi wykazać się wszechstronną wiedzą na temat sprzętu podnośnikowego i operacji 
podnoszenia. Może to być szyper lub członek załogi, lecz zaleca się skorzystanie z usług osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
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Y4.2. SYGNAŁY RĘCZNE W PRZYPADKU OPERACJI PODNOSZENIA

Rysunki odtworzone dzięki uprzejmości brytyjskiej agencji Maritime and Coastguard Agency

VI-14. Standardowe sygnały ręczne w przypadku operacji podnoszenia.

W PRAWOW LEWO

Sygnalizacja obiema rękami

ODE MNIEDO MNIE

OBRÓT W PRAWOOBRÓT W LEWONIŻEJ

ZATRZYMAĆ 
AWARYJNIEZATRZYMAĆPODNIEŚĆ

Należy ścisnąć i rozluźnić 
pięść, aby zasygnalizować 
„zwiększyć naprężenie” lub 

„przesunąć powoli 
ładunek”

Należy zakończyć 
postępowanie zgodnie 
z moimi instrukcjami

ZAKOŃCZYĆ OPERACJE
Należy postępować 

zgodnie z moimi 
instrukcjami

ROZPOCZĄĆ OPERACJE
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Y 4.3. BADANIE, PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI I PROWADZENIE REJESTRÓW

Zanim możliwe będzie skorzystanie po raz pierwszy z urządzeń podnośnikowych, w tym osprzętu, powinny one zostać skontrolowane 
przez kompetentną osobę. Regularnie użytkowane urządzenia podnośnikowe powinny być również gruntownie kontrolowane co najmniej 
raz w roku pod kątem wszelkich uszkodzeń.
System kontroli powinien zostać opracowany, kontrole – przeprowadzane przez kompetentną osobę, a szczegółowe zapisy 
wprowadzone do rejestru działań konserwacji, który należy udostępniać do inspekcji. Po każdej kontroli lub inspekcji urządzeń 
podnośnikowych należy przedłożyć sprawozdanie właścicielowi statku rybackiego i szyprowi, aby mogli oni podjąć odpowiednie 
działania.
Kontrole obejmują wszelki sprzęt wykorzystywany w operacjach podnoszenia, w tym elementy służące do kotwiczenia, naprawy lub 
wspierania. Należy poddać kontroli również takie elementy, jak łańcuchy, paski, zawiesia, śruby oczkowe itp. Można pominąć sprzęt 
do wybierania (liny trałowe, liny, łańcuchy, ogniwa, szekle itp.), który zwykle wkładany jest do wody, lub jest w niej zanurzony podczas 
połowu. Jeżeli jednak wciągarka włoka lub kołowrót linowy są wykorzystywane przy operacjach związanych z podnoszeniem, należy 
wziąć je pod uwagę.
Zatem, chociaż wciągarka może unieść 5 ton, gdy wykorzystywana jest przy przenoszeniu połowu i podnosi jedynie pół tony 
jednorazowo, należy poddać ją inspekcji i skontrolować jej działanie w warunkach podnoszenia ładunku o wadze pół tony.
Częstotliwość inspekcji będzie zależeć od warunków stosowania i zużycia elementu; w przypadku elementów poddawanych 
intensywnemu użytkowaniu, które może wpłynąć na szybką korozję lub zużycie, rozsądnym okresem są trzy miesiące. W przypadku 
innych elementów możliwym okresem jest sześć miesięcy, lecz na pewno wszystkie elementy powinny być poddawane kontroli 
co najmniej raz w roku.
W poniższej sekcji podano sugerowany formularz inspekcji dla trawlerów, statków do połowów klatkami, statków poławiających 
niewyspecyfikowanymi narzędziami skrzelowymi/sznurami haczykowymi/wędami ciągnionymi oraz trawlerów do połowów dragą/
trawlerów poławiających włokiem rozprzowym oraz okrężnicy. Należy mieć na uwadze, że wykaz elementów nie jest kompletny.
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4.4.1. TRAWLER

POZYCJA

STAN/WYNIK
D: dopuszczalny 

Pn.: potrzeba naprawy/wymiany/dopasowania 
N: naprawiony 

Nd.: nie dotyczy

3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy

Wciągarki, wraz z: siedzeniami, hamulcami, 
sprzęgłami, kierowaniem na biegu, krążkami, 
zaworem kontrolnym i hydrauliką

Krążki linowe i wiszące wielokrążki, w tym 
szekle

Punkt holowniczy, łańcuchy lub liny holownicze, 
łańcuchy blokujące

Żuraw masztowy podnoszący worki lub 
suwnica, w tym: wciągarka, lina, wielokrążek, 
hak szekli, zawór kontrolny i hydraulika

System do podnoszenia, w tym: żuraw 
masztowy, wielokrążki, lina, hak, szekle, haki 
na skrzynie, wciągarka, zawór kontrolny 
i hydraulika

Blokada silnikowa i żuraw

6 miesięcy 12 miesięcy

Bęben sieciowy, w tym: układ sterujący 
i hydraulika

System przemieszczania ryb, taśmociąg, winda 
itp.

Drabina w ładowni na ryby

Elektryczna szlifierka ręczna

Wiertarka elektryczna

Spawalnica

Przenośny generator prądu

Narzędzia służące do palenia i cięcia

12 miesięcy

Narzędzia ręczne i inne

„Wkręcane” śruby szekli

Luźne urządzenia podnośnikowe

Luźne urządzenia podnośnikowe, takie jak wielokrążki łańcuchowe, należy poddać inspekcji przed użyciem i po 12 miesiącach.
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4.4.2. STATEK DO POŁOWÓW KLATKAMI

POZYCJA

STAN/WYNIK
D: dopuszczalny 

Pn.: potrzeba naprawy/wymiany/dopasowania 
N: naprawiony 

Nd.: nie dotyczy

3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy

Kołowrót linowy, w tym: zawieszenie, krążki 
linowe, nóż wyrzutnika, układ sterujący 
i hydraulika

Blok żurawika, w tym: mocowanie, blok i szekla 
żurawika

Rolka przy nadburciu, jeżeli stosowana jest 
zamiast bloku żurawika

Żuraw masztowy podnoszący worki lub 
suwnica, w tym: wciągarka, lina, wielokrążek, 
hak szekli, zawór kontrolny i hydraulika

System do podnoszenia, w tym: żuraw 
masztowy, wielokrążki, lina, hak, szekle, haki 
na skrzynie, wciągarka, zawór kontrolny 
i hydraulika

6 miesięcy 12 miesięcy

Drabina w ładowni na ryby

Elektryczna szlifierka ręczna

Wiertarka elektryczna

Spawalnica

Przenośny generator prądu

Narzędzia służące do palenia i cięcia

12 miesięcy

Narzędzia ręczne i inne

Luźne urządzenia podnośnikowe

Luźne urządzenia podnośnikowe, takie jak wielokrążki łańcuchowe, należy poddać inspekcji przed użyciem i po 12 miesiącach.
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4.4.3. STATEK POŁAWIAJĄCY NIEWYSPECYFIKOWANYMI NARZĘDZIAMI SKRZELOWYMI/
SZNURAMI HACZYKOWYMI/WĘDAMI CIĄGNIONYMI

POZYCJA

STAN/WYNIK
D: dopuszczalny 

Pn.: potrzeba naprawy/wymiany/dopasowania 
N: naprawiony 

Nd.: nie dotyczy

3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy

Kołowrót sieciowy, w tym: zawieszenie, krążek 
chwytający/taśmociąg, mechanizm sterujący 
i hydraulika

Urządzenie do wybierania/układania sieci

Kołowrót linowy, w tym: zawieszenie, krążki 
linowe, nóż wyrzutnika, układ sterujący 
i hydraulika

Prowadnica liny lub blok żurawika, jeżeli są one 
stosowane

System do podnoszenia, w tym: żuraw 
masztowy, wielokrążki, lina, hak, szekle, haki 
na skrzynie, wciągarka, zawór kontrolny 
i hydraulika

6 miesięcy 12 miesięcy

Zwijaki ręczne

Urządzenie do rozładowania ryb

Drabina w ładowni na ryby

Elektryczna szlifierka ręczna

Wiertarka elektryczna

Spawalnica

Przenośny generator prądu

Narzędzia służące do palenia i cięcia

12 miesięcy

Narzędzia ręczne i inne

Luźne urządzenia podnośnikowe

Luźne urządzenia podnośnikowe, takie jak wielokrążki łańcuchowe, należy poddać inspekcji przed użyciem i po 12 miesiącach.
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4.4.4. TRAWLER DO POŁOWÓW DRAGĄ LUB WŁOKIEM ROZPRZOWYM

POZYCJA

STAN/WYNIK
D: dopuszczalny 

Pn.: potrzeba naprawy/wymiany/dopasowania 
N: naprawiony 

Nd.: nie dotyczy

3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy

Wciągarki, wraz z: siedzeniami, hamulcami, 
sprzęgłami, kierowaniem na biegu, krążkami, 
zaworami kontrolnymi i hydrauliką

Żurawie masztowe, w tym: połączenia, krążki 
i liny, krążki umieszczone na końcu żurawia 
masztowego oraz zabezpieczające urządzenia 
zwalniające

Krążki linowe i wiszące wielokrążki, w tym: 
szekle

Żuraw masztowy podnoszący worki lub 
suwnica, w tym: wciągarka, lina, wielokrążek, 
hak szekli, zawór kontrolny i hydraulika

System do podnoszenia, w tym: żuraw 
masztowy, wielokrążki, lina, hak, szekle, haki 
na skrzynie, wciągarka, zawór kontrolny 
i hydraulika

Olinowanie włoka rozprzowego/dragi

Łańcuchy hamujące rozprze (do sztauowania 
i naprawy) 6 miesięcy 12 miesięcy

System przemieszczania ryb, taśmociąg, winda 
itp.

Drabina w ładowni na ryby

Elektryczna szlifierka ręczna

Wiertarka elektryczna

Spawalnica

Przenośny generator prądu

Narzędzia służące do palenia i cięcia

12 miesięcy

Narzędzia ręczne i inne

Luźne urządzenia podnośnikowe

Luźne urządzenia podnośnikowe, takie jak wielokrążki łańcuchowe, należy poddać inspekcji przed użyciem i po 12 miesiącach.
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4.4.5. OKRĘŻNICA

POZYCJA

STAN/WYNIK
D: dopuszczalny 

Pn.: potrzeba naprawy/wymiany/dopasowania 
N: naprawiony 

Nd.: nie dotyczy

3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy

Łódź pomocnicza: stan, silnik, sprzęt 
wykorzystywany w sytuacjach wyjątkowych, 
radio

System spuszczania/wyciągania: liny 
podnoszące, wielokrążki i szekle, wciągarka 
i konstrukcja

Kołowrót linowy, w tym: zawieszenie, krążki 
linowe, nóż wyrzutnika, układ sterujący 
i hydraulika

Rufowy kołowrót linowy: w tym układ 
hydrauliczny i układ sterujący

Przedni kołowrót sieciowy: w tym układ 
hydrauliczny i układ sterujący

Wciągarka kołowrotu linowego: powiązane 
krążki i olinowanie

System wyławiania i wciągarka: w tym żuraw 
masztowy i całe olinowanie

Pompa do ryb: w tym żuraw masztowy i całe 
olinowanie

Krążki transportujące sieć: w tym żuraw do 
montażu i mechanizm sterujący

Żuraw masztowy/żuraw służący do rozładunku, 
w tym powiązane krążki, łańcuchy, szekle itp.

6 miesięcy 12 miesięcy

Drabina w ładowni na ryby

Elektryczna szlifierka ręczna

Wiertarka elektryczna

Spawalnica

Przenośny generator prądu

Narzędzia służące do palenia i cięcia

12 miesięcy

Narzędzia ręczne i inne

„Wkręcane” śruby szekli

Luźne urządzenia podnośnikowe, takie jak wielokrążki łańcuchowe, należy poddać inspekcji przed użyciem i po 12 miesiącach.
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Moduł VI • Informacje dodatkowe

5 • Ćwiczenia na wypadek sytuacji wyjątkowej

5.1. WPROWADZENIE

5.2. JAK PRZERPROWADZIĆ SKUTECZNE ĆWICZENIA

5.3. PLAN DZIAŁANIA W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH

5.4. LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ 

W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH

5.4.1. CZŁOWIEK ZA BURTĄ

5.4.2. ZALANIE

5.4.3.  SZKODA NA OSOBIE/SYTUACJA NADZWYCZAJNA 

WYMAGAJĄCA POMOCY MEDYCZNEJ

5.4.4. TRUDNE WARUNKI POGODOWE

5.4.5. POŻAR

5.4.6. OPUSZCZENIE STATKU

5.5. REJESTR ĆWICZEŃ NA WYPADEK SYTUACJI WYJĄTKOWEJ

NALEŻY 
ROZWAŻYĆ 
MOŻLIWE 

SCENARIUSZE
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5.1. WPROWADZENIE

Ćwiczenia na wypadek wystąpienia sytuacji wyjątkowej to ćwiczenia, w których szyper lub załoga mogą symulować okoliczności 
katastrofy lub niebezpiecznej sytuacji na pokładzie, aby przećwiczyć swoje zachowanie. Chociaż ćwiczenia mogą nie przewidywać 
każdego potencjalnego scenariusza, przedstawiają one członkom załogi sposób reagowania w sytuacji wyjątkowej. Cele 
odpowiedniej reakcji w sytuacji wyjątkowej to:

 � podjęcie szybkiego działania;
 � zapanowanie nad incydentem lub ograniczenie jego eskalacji;
 � ułatwienie ewakuacji, ucieczki i ratunku przed niebezpieczeństwem;
 � ochrona życia (dzięki wczesnej pomocy medycznej); oraz
 � ochrona statku i jego wyposażenia.
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5.2. JAK PRZERPROWADZIĆ SKUTECZNE ĆWICZENIA

Ćwiczenia powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby każdy członek załogi miał możliwość przećwiczenia przypisanej mu roli 
na czas rzeczywistej sytuacji wyjątkowej, zaznajomienia się z położeniem i rodzajem dostępnego na pokładzie sprzętu oraz aby 
zwiększyć pewność załogi jako zespołu. Podczas ćwiczeń zidentyfikowane zostaną również słabe punkty planu, które następnie można 
będzie skorygować.
1. Należy przeprowadzać zróżnicowane ćwiczenia, wybierając różne sytuacje, które mogą mieć miejsce na pokładzie, takie jak pożar 

w kajutach lub siłowni, wypadnięcie za burtę lub ewakuacja osoby poszkodowanej.
2. W czasie ćwiczeń nie należy narażać żadnego uczestnika na ryzyko doznania urazu.
3. Członkowie załogi powinni sprawdzić i wiedzieć, jak w sposób pewny posługiwać się sprzętem.
4. Należy zachęcić załogę do współpracy zespołowej, aby opanować sytuację w sposób bezpieczny i skuteczny.
5. Członkowie załogi mogą odczuwać pewną presję. Niezbędne jest jednak zrozumienie, że mogą oni polegać na sobie nawzajem 

w zakresie bezpieczeństwa podczas rzeczywistej sytuacji wyjątkowej.
6. Należy dokonywać odprawy po wszystkich ćwiczeniach. Należy zachęcać załogę do rozmowy na temat zdobytej wiedzy 

i umiejętności oraz ewentualnych ulepszeń, jakie można by wprowadzić w przyszłości. Na przykład:
 � czy potrzebny jest dodatkowy sprzęt?
 � czy istnieje alternatywne miejsce, które można przeznaczyć na przechowywanie sprzętu?
 � czy którykolwiek z członków załogi wymaga szkolenia dodatkowego (lub przypominającego)?
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5.3. PLAN DZIAŁANIA W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH

W ramach planu należy rozważyć następujące informacje oraz zarejestrować je w dzienniku pokładowym:
a) krótki opis każdej potencjalnej sytuacji wyjątkowej (np. człowiek za burtą, pożar, splątanie narzędzi);
b) listę kontrolną natychmiastowych działań, które należy wykonać w odpowiedzi na każdą sytuację wyjątkową;
c) wyznaczony spis imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za działania lub procedury, które należy przeprowadzić zgodnie z planem.
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5.4. LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH

W niniejszej sekcji przedstawiono listę kontrolną podstawowych działań w najbardziej prawdopodobnych sytuacjach wyjątkowych 
na małych statkach. Lista kontrolna może również okazać się przydatna przy przygotowywaniu ćwiczeń i odprawy.

5.4.1. CZŁOWIEK ZA BURTĄ
Należy podjąć środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko wypadnięcia za burtę, a jednocześnie przygotować się na przeprowadzenie 
skutecznej akcji ratunkowej. Należy wiedzieć, jak postępować, i opracować odpowiedni plan dla określonego statku.
Procedury akcji ratunkowej w przypadku wypadnięcia za burtę powinny uwzględniać następujące działania i zasady:

 � należy wszcząć alarm: krzyknąć „człowiek za burtą”;
 � należy wyznaczyć obserwatora: nie tracić z oczu człowieka za burtą;
 � należy rzucić koło ratunkowe: aby zaznaczyć pozycję;
 � należy zawrócić statek: przyjąć odwrotny kierunek;
 � należy wysłać sygnał alarmowy: wezwać pomoc za pośrednictwem radia;
 � wyciągnięcie z wody: należy przygotować sprzęt niezbędny do wciągnięcia osoby z powrotem na pokład;
 � należy przygotować: odpowiedni sprzęt do wyciągania z wody, taki jak kosz, drabina, pas podnoszący lub inne;
 � pierwsza pomoc/opieka medyczna: należy wyposażyć się w odpowiedni zestaw pierwszej pomocy i przejść szkolenie 

przeciwdziałania hipotermii.

5.4.2. ZALANIE
Zalanie może wystąpić na statkach pokładowych w każdej chwili, gdy przebywa on na morzu lub w przystani. Zalaniu można zapobiec, 
a jeżeli się tego nie zrobi, w większości przypadków można nad nim zapanować. Jeżeli zauważy się je odpowiednio wcześnie, 
przeciekające rury można uszczelnić, a zalanie opanować, wypompowując wodę z zalanej części statku.
Zalanie może również nastąpić szybko i można odnotować je zbyt późno – wówczas nie ma czasu na zlikwidowanie jego przyczyny. 
Skuteczny system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody zęzowej może mieć kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia wczesnego ostrzeżenia o możliwości zalania.
Aby ograniczyć ryzyko zalania lub zniszczeń spowodowanych zalaniem, należy zawsze dbać o zachowanie wodoszczelności 
pomieszczeń i sprawdzać, czy wszystkie miejsca pod pokładem są poddawane konserwacji i utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku wystąpienia zalania na statku:

 � należy ogłosić alarm;
 � należy uruchomić pompy, sprawdzić, czy odsysanie działa skutecznie;
 � osoba pełniąca wachtę w sterówce przesyła wiadomość przez radio do pobliskich statków i straży przybrzeżnej;
 � należy skierować statek na płytsze wody lub do portu; należy rozważyć dobicie do brzegu;
 � należy podjąć próbę zatamowania przepływu wody poprzez zamknięcie zaworów lub zablokowanie dziury;
 � jeżeli pompy nie funkcjonują, należy opuścić zalane pomieszczenie i uszczelnić je;
 � należy zamknąć drzwi, luki i otwory, aby zapobiec zalewaniu od dołu;
 � należy pozostawić szpigaty lub furty wodne otwarte, aby umożliwić spłynięcie nadmiaru wody;
 � należy podnieść zewnętrzne grodzie za pomocą przegród lub pojemników na ryby przywiązanych w całym pomieszczeniu;
 � należy znaleźć otwory, które prowadzą do przeciekania do sąsiednich pomieszczeń;
 � należy rozważyć wpływ zalanego pomieszczenia na stateczność;
 � należy zastosować blachy uniemożliwiające dalsze przeciekanie wody, aby zablokować jej przenikanie;
 � należy przygotować się do opuszczenia statku; należy pozostać na statku tak długo, jak jest to bezpieczne;
 � należy opuścić statek na rozkaz szypra;
 � przebywając w środku statku (w przestrzeni zamkniętej), nie należy mieć na sobie indywidualnych urządzeń wypornościowych ani 

kombinezonu ratunkowego, ponieważ ich wyporność może utrudnić ucieczkę w przypadku nagłego wywrócenia się statku do góry 
dnem; należy jednak je wypakować, aby były łatwo dostępne.
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5.4.3.  SZKODA NA OSOBIE/SYTUACJA NADZWYCZAJNA WYMAGAJĄCA POMOCY 
MEDYCZNEJ

Załoga powinna przejść szkolenie pierwszej pomocy i wiedzieć, jak radzić sobie w sytuacji nadzwyczajnej wymagającej pomocy 
medycznej, takiej jak utrata przytomności, skaleczenia, oparzenia, hipotermia lub szok termiczny. Jeżeli zdarzy się wypadek, należy:

 � monitorować zdrowie osoby poszkodowanej na pokładzie;
 � wywołać alarm poprzez wysłanie radiowego sygnału Mayday, jeżeli sytuacja zagraża życiu;
 � w stosownych przypadkach poprosić o poradę lekarską przez radio;
 � przygotować się do ewakuacji helikopterem lub innym statkiem;
 � lub przeprowadzić ewakuację, wracając do portu.

5.4.4. TRUDNE WARUNKI POGODOWE
Przed wypłynięciem na morze należy koniecznie zapoznać się z prognozą pogody oraz przewidywanymi warunkami na morzu 
dla lokalnego obszaru.

 � Przebywając na morzu, należy nieustannie monitorować pogodę na danym obszarze.
 � Należy poinformować załogę, jeżeli zbliżają się niesprzyjające warunki atmosferyczne lub przed wpłynięciem na niebezpieczny 

obszar.
 � Należy zamknąć drzwi, luki i otwory, aby zapobiec zalaniu statku.
 � Należy osuszyć pompy zęzowe, aby zapobiec utracie stateczności.
 � Załoga powinna zabezpieczyć luźne wyposażenie pokładowe i ładunek.
 � Należy skontrolować wszystkie wloty i rury odpływowe, które umożliwiają przeciekanie kadłuba.
 � Należy być przygotowanym na przeprowadzenie tymczasowych napraw.
 � Przebywając w środku statku (lub w przestrzeni zamkniętej), nie należy mieć na sobie indywidualnych urządzeń wypornościowych 

ani kombinezonu ratunkowego, ponieważ ich wyporność może utrudnić ucieczkę w przypadku nagłego wywrócenia się statku do 
góry dnem. Należy jednak je wypakować, aby były łatwo dostępne.

 � Należy zaplanować zabezpieczenie statku na osłoniętym obszarze morskim (w bezpiecznym porcie), jeżeli będzie to konieczne.

5.4.5. POŻAR
Pożar może wybuchnąć w kambuzie lub w siłowni. Należy wyposażyć statek w odpowiednie środki mające na celu ugaszenie pożaru 
w tych miejscach. Należy zapewnić czystość obszaru wokół kuchenki oraz łatwy dostęp do strażackiego koca gaśniczego, aby ugasić 
pożar. Siłownia może być również wyposażona w system gazu obojętnego. Należy regularnie sprawdzać zawory systemów spryskiwania 
wodą. W przypadku pożaru należy być przygotowanym na podjęcie następujących działań:

 � osoba, która zauważy ogień, musi wszcząć alarm;
 � należy powiadomić straż przybrzeżną;
 � jeżeli jest to możliwe, należy zlokalizować źródło ognia;
 � należy wyłączyć całą wentylację; należy zamknąć luki, drzwi, otwory, okna i dmuchawy;
 � należy odciąć zasilanie systemu elektrycznego w obszarze objętym pożarem;
 � należy zapewnić bezpieczną ucieczkę osób z obszaru objętego pożarem;
 � należy opanować i ugasić pożar;
 � należy manewrować statkiem, aby zminimalizować wpływ wiatru na pożar;
 � należy ustawić statek w takiej pozycji, aby dym mógł być z niego wywiewany;
 � należy skontrolować sąsiednie pomieszczenia, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru;
 � po ugaszeniu pożaru należy sprawdzić stateczność statku;
 � jeżeli do ugaszenia pożaru wykorzystano wodę, należy rozpocząć działania mające na celu pozbycie się tej wody;
 � należy ocenić dalsze działania;
 � należy wydobyć sprzęt.
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5.4.6. OPUSZCZENIE STATKU
Przygotowania do opuszczenia statku obejmują następujące działania, jeśli pozwalają na to czas i warunki:

 � należy ogłosić alarm;
 � należy wysłać sygnał Mayday i zgłosić powód wzywania pomocy;
 � należy mieć na wyposażeniu zatwierdzoną tratwę ratunkową i przygotować się do jej rozłożenia;
 � należy być wyposażonym w torbę podręczną i wziąć ją ze sobą. Zestaw może zawierać następujące elementy:

 y race lub wizualne sygnały alarmowe,
 y EPIRB (radiopławę EPIRB),
 y SART (transponder radarowy),
 y latarkę bateryjną,
 y radiotelefon ręczny lub VHF,
 y wodę oraz trwałą żywność,
 y zestaw pierwszej pomocy,
 y ciepłą odzież.

 � należy zebrać załogę i każdemu jej członkowi przydzielić zadanie lub obowiązek;
 � należy opuścić statek, jeżeli występuje zagrożenie życia (bliskie jest zatonięcie statku);
 � należy zamknąć wodoszczelne otwory;
 � należy rozłożyć tratwę ratunkową; należy, w miarę możliwości, wejść na tratwę ratunkową bez zamoczenia się;
 � faleń powinien być bezpiecznie przymocowany do statku, lecz należy być przygotowanym na przecięcie go, gdy wszyscy wejdą 

na tratwę;
 � należy zrzucić kotwicę i nadmuchać dno tratwy;
 � należy wyznaczyć obserwatorów;
 � należy uruchomić radiopławy EPIRB;
 � należy zarządzać sytuację i nieustannie ją oceniać do czasu przybycia pomocy.
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5.5. REJESTR ĆWICZEŃ NA WYPADEK SYTUACJI WYJĄTKOWEJ

Człowiek za burtą Data

Zalanie Data

Kurs pierwszej pomocy Data

Trudne warunki pogodowe Data

Pożar Data

Opuszczenie statku Data
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ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1: DYREKTYWY UE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

I HIGIENY PRACY

ZAŁĄCZNIK 2: PRAWODAWSTWO FAO/MOP/IMO
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ZAŁĄCZNIK 1: DYREKTYWY UE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 � Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników w miejscu pracy (dyrektywa ramowa) 
Dziennik Urzędowy L 183 z 29.6.1989, s. 1

 � Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) 
Dziennik Urzędowy L 393 z 30.12.1989, s. 18

 � Dyrektywa Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów 
kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
Dziennik Urzędowy L 156 z 21.6.1990, s. 9

 � Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia 
w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy 
Dziennik Urzędowy L 206 z 29.7.1991, s. 19

 � Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach 
Dziennik Urzędowy L 113 z 30.4.1992, s. 19

 � Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/
lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
Dziennik Urzędowy L 245 z 26.8.1992, s. 23

 � Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych 
Dziennik Urzędowy L 216 z 20.8.1994, s. 12

 � Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem 
związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) 
Dziennik Urzędowy L 131 z 5.5.1998, s. 11

 � Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed 
ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) – ujednolicenie dyrektywy 90/679/EWG 
Dziennik Urzędowy L 262 z 17.10.2000, s. 21

 � Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) 
(szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
Dziennik Urzędowy L 177 z 6.7.2002, s. 13

 � Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) 
(siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
Dziennik Urzędowy L 42 z 15.2.2003, s. 38

 � Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) 
Dziennik Urzędowy L 158 z 30.4.2004, s. 50

 � Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym 
promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
Dziennik Urzędowy L 114 z 27.4.2006, s. 38

 � Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG – ujednolicenie dyrektywy 89/655/EWG, zmienionej dyrektywami 
95/63/WE, 2001/45/WE oraz 2007/30/WE) 
Dziennik Urzędowy L 260 z 3.10.2009, s. 5
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ZAŁĄCZNIK 2: PRAWODAWSTWO FAO/MOP/IMO

 � IMO, Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (konwencja COLREGs), przyjęta 
dnia 20 października 1972 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � IMO, Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim – konwencja SAR, przyjęta dnia 27 kwietnia 1979 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf

 � FAO, Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa, 1995 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878l/v9878l00.pdf

 � FAO/MOP/IMO, wytyczne w zakresie szkolenia i certyfikacji personelu statku rybackiego, 2000 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/

 � FAO/MOP/IMO, fakultatywne wytyczne dotyczące projektowania, budowy i wyposażenia małych statków rybackich, 2005 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/

 � MOP, Konwencja dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa, 2007 (konwencja nr 188) 
http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k188.html

 � MOP, Zalecenie dotyczące pracy w sektorze rybołówstwa, 2007 (zalecenie nr 199) 
http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z199.html
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JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE

Publikacje bezpłatne:
• jeden egzemplarz:  

w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

• kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty):  
w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm)  
w delegaturach Unii Europejskiej w krajach poza UE: (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm)  
kontaktując się z Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm)  
lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11 (numer bezpłatny w całej UE) (*).

(*) Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub 
telefony publiczne mogą naliczać opłaty).

Publikacje płatne:
• w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_pl.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm
http://bookshop.europa.eu


Niniejszy poradnik ma na celu zapobieganie ryzyku, na jakie narażone są małe statki rybackie i osoby na nich 
pracujące, tak aby zarówno statki, jak i ich załogi bezpiecznie powracały do portu. Ponieważ wiemy że takie statki 
stanowią około 80 % całej floty rybackiej UE oraz że liczba zgonów, urazów i przypadków zatonięcia statków znajduje 
się na niedopuszczalnym poziomie, niniejszy poradnik ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu ryzyku i zapewnieniu 
ochrony społeczności rybackiej w szerokim ujęciu. Poszczególne moduły w poradniku skupiają się na kluczowych 
obszarach, do których należą: statki, załoga, operacje połowowe, autentyczne zdarzenia, ocena ryzyka oraz informacje 
dodatkowe, dotyczące m.in. urządzeń wypornościowych, stateczności, pierwszej pomocy, sprzętu roboczego oraz 
ćwiczeń na wypadek sytuacji wyjątkowej. Uwypukleniu istotnych punktów poradnika służy glosariusz zawierający 
ilustracje, zdjęcia i wykresy. Dzięki temu poradnik staje się wyjątkowo przystępnym materiałem referencyjnym.
Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

Nasze publikacje mogą Państwo pobrać bezpłatne na stronie:  
http://ec.europa.eu/social/publications
Jeżeli chcieliby Państwo regularnie otrzymywać nowe informacje na temat Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, zaprenumerujcie Państwo bezpłatny biuletyn elektroniczny na 
stronie http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social
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