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Państwowa Straż Pożarna w Szczecinie  
 
Polska 
 
Ładownia norweskiego statku „Green Klipper” w ogniu 
 
Elementy izolacji statku zacumowanego w polskiej stoczni stają w płomieniach. 

Piętnaście zastępów straży pożarnej, statek gaśniczy i patrol policji łączą siły, aby 

schłodzić całą ładownię. Kamera termowizyjna pozwala zagwarantować, że w 

trakcie akcji nie zostaną przeoczone żadne zarzewia ognia. 

 

W piątek 22 kwietnia 2016 roku o godz. 11:04 w trakcie prac prowadzonych na statku „Green 

Klipper” należącym do norweskiego armatora, zapaliły się elementy izolacji ładowni statku. W 

trakcie wybuchu pożaru statek znajdował się w doku nr 1 Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia 

w Szczecinie. Ogień objął ocieplenie ładowni oraz drewniane podesty pod pokładem 

remontowanej jednostki.  

 

Pierwszymi służbami ratunkowymi, które przybyły na miejsce zdarzenia o godzinie 11:12, były 

ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody operacyjne, samochody gaśnicze ze 

zbiornikiem na wodę i autopompą oraz karetka pogotowia z Zakładowej Straży Pożarnej 

Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono 

rozwinięty pożar w ładowni nr 4. Na szczęście wszystkie osoby zdołały opuścić pokład przed 

przyjazdem pierwszych zastępów.  

 

W pierwszej fazie akcji ratowniczej strażacy wyposażeni w sprzęt do ochrony układu 

oddechowego utworzyli trzy stanowiska gaśnicze: jedno na lewej burcie statku przy luku 

wejściowym do ładowni, drugie na prawej burcie przy luku wejściowym do ładowni, a trzecie 

na pokładzie. Dodatkowo z prawej burty utworzono linię gaśniczą z holownika. Około godziny 

11:21 dowódca operacyjny akcji zadecydował o wprowadzeniu dwóch prądów gaśniczych w 

obronie do ładowni nr 3.  

 

W trakcie działań, około godziny 12:00, napotkano trudności z powodu awarii pompy. 

Zadecydowano o przebudowaniu linii głównych i poprowadzono zasilanie z przybyłego na 

miejsce zdarzenia statku gaśniczego „Strażak 24”. Wydano również polecenie podawania prądu 

wody w obronie z działka statku gaśniczego na prawą burtę „Green Klippera” w celu jej 

schładzania. Z powodu trudnych warunków prowadzonych działań zadysponowano na miejsce 

„SLPGaz” do uzupełniania powietrza w aparatach do ochrony układu oddechowego.  
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Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na miejsce 

prowadzonych działań zadysponowano samochód dowodzenia i łączności. O godzinie 12:15 

dowodzenie przejął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Około 

godziny 13:05 pożar został zlokalizowany. Zastępy strażaków zaczęły dogaszać pogorzelisko. 

Przeprowadzono prace rozbiórkowe, aby zapewnić izolację burt w ładowniach nr 3 i 4. W 

trakcie działań operacyjnych wykorzystano kamerę termowizyjną, aby upewnić się, że w 

burtach i grodzi ładowni nie ma ukrytych zarzewi ognia. Pożar został ugaszony około godziny 

15:00.  

 

W akcji wzięło udział 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, trzy zastępy Zakładowej Straży 

Pożarnej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, Statek Gaśniczy Strażak 24 oraz patrol policji. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vota! 


