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Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące treści 

Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń  

Środowiska Morskiego 

Należy kierować pisemnie pod adres 

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

ul. Hryniewickiego 10 

81-340 Gdynia 

Tel. (48) 58 627 69 55 

Fax. (48) 58 620 55 51 

e-mail: office@sar.gov.pl 
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SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI 
Definicje 
Akcja 
przeciwdziałania 

Oznacza jakąkolwiek akcję podjętą w celu zabezpieczenia, zmniejszenia, monitorowania 
lub zwalczania zanieczyszczenia. W tym znaczeniu nie podjęcie akcji ratowniczej jest 
również akcją przeciwdziałania. 

Dowodzenie 
operacyjne 

Oznacza całkowite zarządzanie i kontrolę krajowej akcji przeciwdziałania. 

Dowództwo taktyczne Oznacza kierowanie i nadzorowanie wykonywania specyficznych zadań przez wydzielone 
zespoły uderzeniowe, inne zespoły lub jednostki, przebywające w rejonie operacji 
przeciwdziałania. W poszczególnych rejonach odpowiedzialności stosowane jest 
zwierzchnictwo sprawowane przez OSC, SOSC, NOSC oraz kierowników zespołów 
uderzeniowych innych zespołów, jak również poszczególnych jednostek. 

Incydent morski Oznacza kolizję statków, wejście na mieliznę, zdarzenie nawigacyjne oraz inne wydarzenie 
na pokładzie statku lub poza które powoduje uszkodzenia materialne lub nieuchronnie 
prowadzi do materialnych uszkodzeń statku, czy też jego ładunku. 

Incydent 
zanieczyszczenia 

Oznacza zdarzenie lub szereg zdarzeń o wspólnej genezie, które powodują lub mogą 
spowodować wylanie się oleju lub innej substancji szkodliwej i które stwarzają lub mogą 
stworzyć zagrożenie dla środowiska morskiego, wybrzeży morskich lub też szkodzić innym 
żywotnym interesom Polski i innych państw Basenu Morza Bałtyckiego oraz wymagają 
akcji ratowniczej lub innego przeciwdziałania. 

Instytucja (organ) 
wiodąca 

Oznacza instytucję, która zgodnie z decyzją rządu, w ramach Krajowego Planu, jest 
odpowiedzialna za przeciwdziałanie incydentom zanieczyszczenia. 

Instytucja (organ) 
wspierająca 

Oznacza jakąkolwiek instytucję, której przypisano specyficzne zadania, w ramach 
Krajowego Planu, w celu wspierania zadań wynikających z tego planu. 

Kierownictwo 
operacyjne 

(We współpracy międzynarodowej) oznacza całkowitą koordynację i kierownictwo 
sprawowane przez państwo wiodące w międzynarodowej akcji przeciwdziałania, 
obejmujące wydawanie poleceń i dostarczanie informacji niezbędnych do wykonywania 
akcji przeciwdziałania. 

Komisja Helsińska Komisja działająca na podstawie Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru 
Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 19 kwietnia 1992 r. 

Krajowy Plan Oznacza niniejszy Krajowy Plan Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska 
Morskiego. 

Obszary wybrzeża Oznaczają brzeg morski ograniczony od strony morza linią brzegową mierzoną powyżej 
niskiego stanu wody, obejmujące plaże i mokradła, niestanowiące polskich obszarów 
morskich. 

Odpowiedzialna 
władza operacyjna 

Oznacza wyznaczoną kompetentną instytucję mającą odpowiedzialność operacyjną w 
sprawach związanych z incydentami zanieczyszczenia i zanieczyszczeniami 
eksploatacyjnymi. 

Odpowiedzialna 
władza rządowa 

Oznacza wyznaczone kompetentne ministerstwo mające polityczną i administracyjną 
odpowiedzialność w sprawach związanych z incydentami zanieczyszczenia i 
zanieczyszczeniami eksploatacyjnymi. 

Olej Oznacza ropę naftową w każdej postaci łącznie z ropą surową, olejem paliwowym, 
szlamem, odpadami olejowymi oraz produktami rafinacji, jak również wytwarzane 
mineralne produkty olejowe, np. „Orimulsion.” 

Ośrodek dyżurny 
urzędu morskiego 

Ośrodki urzędów morskich pełniące 24 godzinny dyżur. Są one zlokalizowane 
odpowiednio: 
- Urząd Morski w Gdyni – VTS Zatoka Gdańska, VTS Ławica Słupska 
- Urząd Morski w Szczecinie – VTS Świnoujście Traffic. 

Państwo wiodące (Przy współpracy międzynarodowej) oznacza Państwo Stronę Konwencji Helsińskiej 1992, 
w którego regionie przeciwdziałania nastąpił incydent morski i które zostało wyznaczone 
do sprawowania kierownictwa operacyjnego we wspólnej akcji przeciwdziałania 

Polska strefa 
przeciwdziałania 

Oznacza polskie obszary morskie w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

Polski region Oznacza region powiększony o te obszary morskie, które nie są polską strefą 
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przeciwdziałania odpowiedzialności w znaczeniu umów dwustronnych, zgodnie z Przepisem 4, Załącznika 
VII do Konwencji Helsińskiej 1992. 

Polskie obszary 
morskie 

Zgodnie z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 
obejmują morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne ograniczone od strony lądu linią 
brzegową mierzoną poniżej niskiego stanu wody oraz polską wyłączną strefę ekonomiczną 
określoną w umowach dwustronnych pomiędzy Rzecząpospolitą i jej sąsiadami. W 
znaczeniu Krajowego Planu morskie wody wewnętrzne obejmują wody osłonięte 
zalewów: Wiślanego i Szczecińskiego oraz Zatokę Pucką. 

Przemysłowa 
instalacja morska 

Oznacza każdą stałą lub pływającą instalację lub konstrukcję przybrzeżną zaangażowaną w 
działalność poszukiwawczą, wydobywczą lub produkcyjną gazu lub oleju oraz załadunek 
lub przeładunek oleju. 

Ratownictwo morskie Ratownictwem morskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Morskiego jest udzielanie 
pomocy statkowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie na jakichkolwiek wodach oraz 
ratowanie znajdującego się na nim lub pochodzącego z niego mienia, jak również 
ratowanie innego mienia znajdującego się na morzu niepołączonego trwale i celowo z 
wybrzeżem.  

Służba SAR Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni. Państwowa jednostka 
budżetowa podległa bezpośrednio ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej, 
powołana do życia 1 stycznia 2002 r. ustawą o bezpieczeństwie morskim.  

Substancje szkodliwe Oznaczają jakiekolwiek wprowadzone przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio do 
morza, substancje, również olejowe, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, niszczyć żywe zasoby i morskie ekosystemy, stwarzać utrudnienia w 
dozwolonym użytkowaniu morza łącznie z rybołówstwem, pogarszać jakość użytkowanej 
wody morskiej oraz prowadzić do zmniejszenia walorów rekreacyjnych morza. 

Zanieczyszczenie 
eksploatacyjne 

Jest zanieczyszczeniem będącym rezultatem bieżącej eksploatacji statku, instalacji 
przybrzeżnej lub terminalu przeładunkowego nie spowodowane wypadkiem. 

Zanieczyszczenie 
morza 

W świetle definicji przyjętych w Konwencji Helsińskiej zanieczyszczeniem morza jest 
wprowadzenie przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio do morza, łącznie z ujściem 
rzek, substancji lub energii, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia człowieka, 
niszczyć żywe zasoby i morskie ekosystemy, stwarzać utrudnienie w dozwolonym 
użytkowaniu morza łącznie z rybołówstwem, pogarszać jakość wody morskiej oraz 
prowadzić do zmniejszenia walorów rekreacyjnych morza. 
Zanieczyszczenie morza może pochodzić ze statków przewożących towary masowo lub w 
opakowaniach, paliwa bunkrowego oraz przemysłowych instalacji przybrzeżnych, jak 
również w niektórych przypadkach z przemysłowych instalacji lądowych. 

Zapobieganie Oznacza przeciwdziałanie rozlewowi oleju lub innej substancji szkodliwej w momencie 
zwiększonego ryzyka. Wszystkie niezbędne środki powinny być wykorzystane do 
zapobieżenia rozlewowi lub zmniejszenia szkód spowodowanych przez ten rozlew. 

Zespół 
 
 
 

Oznacza grupę personelu zdolną do wzięcia udziału w akcji jako niezależna jednostka. 
Mogą to być wydzielone części załóg statków, samolotów lub inne samodzielnie 
zorganizowane jednostki lub też personel wspomagający działania zabezpieczające na 
brzegu i plażach. 

Zespół uderzeniowy Oznacza jednostkę (jeden lub więcej statków lub samolotów) zdolnych do prowadzenia 
samodzielnych działań, np. zwalczania zanieczyszczeń z wykorzystaniem środków 
chemicznych lub ograniczania, zbierania, składowania zanieczyszczeń. Zespoły 
uderzeniowe działają pod kierownictwem taktycznym dowódców w miejscu akcji (OSC). W 
przypadku międzynarodowej akcji przeciwdziałania podlegają one zazwyczaj 
zwierzchnictwu narodowych dowódców na miejscu akcji (NOSC) oraz całkowitemu 
zwierzchnictwu taktycznemu naczelnych dowódców na miejscu akcji (SOSC). 
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Skróty 
 

ADR Europejskie porozumienie dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych po 
drogach.  

ALOHA ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). Program komputerowy 
umożliwiający prognozowanie przemieszczania się chmury gazowej, opracowany 
przez Departament Przeciwdziałania NOAA (USA) 

ARSC Podośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (j. ang. 
Aeronautical Rescue Sub-center). 

BC Code Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych przyjęty rezolucją IMO 
A.434(11) 

BHMW/HOPN Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (j. ang. Hydrographic Office of the Polish 
Navy) 

BSR Brzegowa Stacja Ratownicza – jednostka organizacyjna Służby SAR 

CAMEO CAMEO (j. ang. Computer-Aided Management of Emergency Operations). Program 
komputerowy wspomagający akcje ratownicze związane z zagrożeniami 
chemicznymi. Opracowany przez Departament Przeciwdziałania NOAA (USA). 

CLC Międzynarodowa Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 
zanieczyszczeniem olejami sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 

CLC Prot. 1976 Protokół z 1976 r. do Konwencji CLC 1969 (wprowadził jednostkę przeliczeniową 
SDR). 

CLC Prot.1992  Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany 
Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 
zanieczyszczeniem olejami sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 

CZK Centrum Zarządzania Kryzysowego – siedziba sztabu kryzysowego funkcjonująca na 
szczeblu gminy, powiatu i województwa. Na szczeblu centralnym odpowiednikiem 
CZK jest Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej. 

DUM Dyrektor Urzędu Morskiego – dyrektor właściwego terytorialnie urzędu morskiego 
lub urzędu morskiego, który zainicjował akcję przeciwdziałania. 

EAS (j. ang Equipment Assistance Service)  serwis specjalistycznego sprzętu 
przeciwrozlewowego jaki oferowany jest państwom członkowskim UE przez EMSA 

EEZ Wyłączna Strefa Ekonomiczna (j. ang. Exclusive Economic Zone).  

EmS Procedury ratownicze dla statków przewożących towary niebezpieczne (j. ang. 
Emergency Schedules). 

EMSA Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (j. ang European Maritime Safety 
Agency) – agencja UE odpowiedzialna za sprawy związane z bezpieczeństwem 
morskim w tym również za zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego 

ETV Holownik awaryjn ( j. ang. Emergency Towing Vessel). 

FUND 1971 Międzynarodowa Konwencja o ustanowieniu międzynarodowego funduszu 
odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami sporządzona w 
Brukseli 18 grudnia 1971 r. 

FUND prot. 1976 Protokół z 1976 r., do Konwencji FUND (jak CLC Prot. 1976). 

FUND Prot. 1992 Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany 
Międzynarodowej Konwencji o ustanowieniu Międzynarodowego funduszu 
odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami sporządzonej w 
Brukseli 18 grudnia 1971 r. 

GMDSS 
 

Światowy System Łączności Morskiej w Niebezpieczeństwie ( j. ang. Global Maritime 
Distress and Safety System)  

HELCOM Komisja Helsińska działająca na podstawie Konwencji o ochronie środowiska 
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 19 kwietnia 
1992 r. 

HOO Szef Operacji Zwalczania Zanieczyszczeń na Morzu ( j. ang.  Head of Operations).  

HRC Centrum akcji ratowniczej w porcie (j. ang. Harbour Response Center) powoływany 
przez podmiot zarządzający portem i działający w oparciu o lokalny plan ratowniczy. 

IBC Code Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących 
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niebezpieczne chemikalia luzem przyjęty rezolucją IMO MSC.4 (48) 

IGC Code Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone 
gazy luzem przyjęty rezolucją IMO MSC.5 (48) 

ILO Międzynarodowa Organizacja Pracy (j. ang. International Labour Organization) 

IMDG Code Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych przyjęty rezolucją IMO 
A.714 (17) 

IMO Międzynarodowa Organizacja Morska. 

INF Code Międzynarodowy Kodeks bezpiecznego przewozu statkami napromienionego paliwa 
jądrowego, plutonu i wysoko promieniotwórczych odpadów przyjęty rezolucją IMO 
MSC 88.(71), jako poprawka do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie 
życia na morzu (SOLAS 1974) 

INMARSAT Międzynarodowa spółka telekomunikacyjna zapewniająca łączność satelitarną wg 
systemu GMDSS. 

IOPC Funds Międzynarodowy Fundusz Odszkodowawczy ( j. ang. International Oil Pollution 
Compensation Funds). 

INTERVENTION 1969 Międzynarodowa Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie 
zanieczyszczenia olejami sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 

INTERVENTION Prot. 
1973 

Protokół dotyczący interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia 
substancjami innymi niż olej podpisany w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. 

ITOPF (j. ang. International Tanker Owners Pollution Federation Limited) – 
międzynarodowa organizacja powołana w imieniu właścicieli tankowców w celu 
promowania skutecznej reakcji na rozlewy substancji ropopochodnych oraz innych 
niebezpiecznych substancji do morza.  

KCKRiOL Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności – Narodowy Punkt 
Kontaktowy w sprawach ochrony ludności i współpracy międzynarodowej w tym 
zakresie, działające przy KG PSP w Warszawie 

KKON Krajowy Koordynator Ostrzeżeń Nawigacyjnych – BHMW 

LOF 2020 (j. ang. – Lloyd’s Standard Form of Salvage Agrement) Standardowa umowa o 
ratownictwo mienia zatwierdzona i opublikowana przez Radę Lloyd’s, która jest 
najczęściej stosowaną tego tupu umową na świecie . 

MARPOL 73/78 Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 
1973, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmieniona Protokołem 
uzupełniającym, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. 

MFAG Wytyczne pierwszej pomocy medycznej dla incydentów związanych z towarami 
niebezpiecznymi.  (j. ang. Medical First Aid Guide). 

MOSG Morski Oddział Straży Granicznej. 

MPNCP Narodowy Punkt Kontaktowy w sprawach zagrożeń i zanieczyszczeń morza (j. ang. 
Marine Pollution National Contact Point). 

MRCK (MRCC) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne – punkt koordynacyjny dla akcji SAR, 
siedziba MPNCP. 

MRC Morskie Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń (j. ang. Marine Response Center).  

MSI Morskie informacje dotyczące bezpieczeństwa (j. ang. Maritime Safety 
Information). 

MW Marynarka Wojenna. 

NAVAREA Nazwa obszaru światowej służby ostrzeżeń nawigacyjnych (j. ang. NAVigational 
AREA). 

NAVTEX Automatyczny system wąskopasmowej telegrafii z wydrukiem bezpośrednim, 
nadający ostrzeżenia nawigacyjne, meteorologiczne oraz pilne informacje dla 
statków, na częstotliwości 518 kHz (w języku angielskim) oraz na częstotliwości 490 
kHz (w językach narodowych). 

NOSC Dowódca narodowego zespołu prowadzącego akcję na miejscu zdarzenia (j. ang. 
National On Scene Commander).  

NOAA Amerykańska Federalna Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna, (j. ang National 
Oceanic and Atmospheric Administration). 

ON Ostrzeżenie nawigacyjne. 
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OPRC Międzynarodowa Konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza 
olejami oraz współpracy w tym zakresie (Konwencja OPRC) przyjęta w Londynie 
dnia 30 listopada 1990 r. 

OPRC/HNS Prot Protokół z 15 marca 2000 r. przyjęty w Londynie, do Konwencji OPRC w sprawie 
gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi 
substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS).  

OSC Dowódca akcji na miejscu jej prowadzenia (j. ang. On Scene Commander).  

P & I Club Klub będący członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów 
Odpowiedzialności Cywilnej Armatora, (j. ang. – protection and indemnity).  

POLREP System przekazywania meldunków o zagrożeniach i zanieczyszczeniach morza 
stosowany w korespondencji międzynarodowej.  

PSP Państwowa Straż Pożarna. 

RC Dowódca akcji międzynarodowej akcji ratowniczej, w której Polska jest stroną 
wiodącą. Funkcję tę pełni Dyrektor Służby SAR. 

SG Straż Graniczna. 

(Akcja) SAR Akcja poszukiwawcza i ratownicza, (j. ang. – search and rescue). 

SCU Centrum Operacji Ratowania Mienia (j. ang. Salvage Control Unit). 

SOLAS Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzona 
w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. nr 61, poz. 318) oraz Poprawki 
do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, 
uchwalona przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r. 

SOPEP Okrętowy Plan Zapobiegania Rozlewom Olejowym (j. ang. Shipboard Oil Pollution 
Emergency Plan) 

SOSC Naczelny dowódca międzynarodowej akcji w miejscu jej prowadzenia (j. ang. 
Supreme On Scene Commander). 

SRC Centrum zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu,(j. ang. Shore Response Center).  

SRR Strefa odpowiedzialności za ratowanie życia na morzu (j. ang. Search and Rescue 
Region).  

SWIBŻ System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi. 

UNCLOS Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay 
dnia 10 grudnia 1982 r. W dniu 28 lipca 1994 r. w Nowym Jorku. Zgromadzenie 
Ogólne ONZ przyjęło tekst Porozumienia w sprawie implementacji części XI 
konwencji,  podpisane w dniu następnym, tj. dnia 29 lipca 1994 r. 

Numer UN Czterocyfrowy kod identyfikacyjny dla substancji i produktów niebezpiecznych. 

VTS Centrum Kontroli Ruchu Statków ( j. ang. – Vessel Traffic System). 

WWNWS Światowy System Ostrzeżeń Nawigacyjnych (j. ang. World Wide Navigational 
Warning System) 
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CZĘŚĆ OGÓLNA - CELE I ZADANIA KRAJOWEGO PLANU 

1. Wstęp 

Załącznik A - Zakres odpowiedzialności i organizacja przeciwdziałania 

Załącznik K - Lista adresów kontaktowych 

1.1. Konwencja "O prawie morza" (UNCLOS 1982)12 - nadaje suwerenne prawa w dziedzinie eksploatacji 
zasobów w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz zobowiązuje państwa nadbrzeżne do ochrony i 
zachowania środowiska morskiego. Niniejszy Plan jest jednym ze środków, które umożliwiają 
Rzeczpospolitej Polskiej realizację powyższego zobowiązania. 

1.2. Celem Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego zwanego dalej 
„Krajowym Planem” jest umożliwienie szybkiej i skutecznej akcji ratowniczej w przypadku 
incydentu, który zagraża lub może zagrozić środowisku morskiemu w polskim obszarze 
odpowiedzialności lub też w inny sposób zagraża interesom Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3. W przypadku każdego incydentu morskiego podstawowym zadaniem państwa jest ratowanie życia 
ludzkiego na morzu, kolejnym jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska morskiego 
i przylegającego doń lądu. W Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonuje szereg instytucji i organizacji, 
które statutowo, lecz w różny sposób, realizują podstawowe zadania państwa. Zadaniem 
niniejszego planu jest określenie odpowiedzialności oraz podział zadań w przypadku zdarzenia, 
którego skutki niezależnie od źródła pochodzenia powodują lub mogą powodować zagrożenie dla 
środowiska morskiego. 

1.4. Plan uwzględnia nadrzędność Planu Akcji Poszukiwawczych i Ratowniczych (Planu SAR). W zakresie 
ochrony środowiska morskiego Krajowy Plan uwzględnia następujące plany przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom: 

 Okrętowe plany zapobiegania rozlewom olejowym (plan SOPEP); 

 Plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych podmiotów prowadzących 
działalność komercyjną w granicach portów; 

 Plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych podmiotów zarządzających 
portem lub przystanią; 

 Plany podmiotów prowadzących działalność poza obszarami portów, w szczególności 
przemysłowych instalacji morskich związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej 
i gazu. W tym przypadku Krajowy Plan funkcjonuje jako plan zewnętrzny w rozumieniu 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 30 czerwca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego ma 
obszarach morskich3. 

Postanowienia Krajowego Planu uzupełniane są następującymi dokumentami planistycznymi: 

 Planem udzielania miejsca schronienia; 

 Planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń brzegu morskiego; 

 Planem ratowania zwierząt, które ucierpiały w wyniku rozlewów olejowych. 

Plany te zawierają szczegółowe informacje dotyczące reagowania w przypadku zdarzeń 
zagrażających środowisku, określają zasady wzajemnej współpracy i wraz z Krajowym Planem 
stanowią podstawę narodowego systemu przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom na 
morzu. 

                                                           

1 Dz.U.2002.59.543 
2
 Tekst konwencji – Załącznik do nr 59, poz. 543 z dnia 20 maja 2002 r. 

3
 Dz.U. UE L 178/66 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020590543
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2002/59/543.pdf#zoom=90
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013L0030
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2. Podstawy prawne działań na morzu 

 Załącznik A - Zakres odpowiedzialności i organizacja przeciwdziałania 

2.1. Krajowy Plan stanowi realizację zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji 
o Ochronie Środowiska Obszaru Morskiego Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 
kwietnia 1992 roku zwanej dalej „Konwencją Helsińską” 4, Międzynarodowej Konwencji o gotowości 
do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie, przyjętej w Londynie 
dnia 30 listopada 1990 r zwanej dalej „Konwencją OPRC”5 oraz Protokołu w sprawie gotowości do 
zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy 
w tym zakresie, przyjętego w Londynie dnia 15 marca 2000 r., zwanego dalej „Protokołem OPRC-
HNS”6. 

2.2. Krajowy Plan uwzględnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 
czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu 
ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE, zwana dalej „dyrektywą 
offshore". 

2.3. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki7. 

 Artykuł 25 ustawy uprawnia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej do podjęcia niezbędnych 
środków w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego 
niebezpieczeństwa grożącego polskim wybrzeżom lub związanym z nim interesom, powstałego na 
skutek zanieczyszczenia lub zagrożenia zanieczyszczeniem morza. 

2.4. Sposób organizacji, jednostki współdziałające w zakresie zwalczania zagrożeń na morzu oraz 
podmiot właściwy do opracowania Krajowego Planu, a także jego elementy składowe określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu8.  

3. Obszar działania objęty Krajowym Planem 

Załącznik B – Mapa rejonu odpowiedzialności. 

Załącznik C – Udzielanie pomocy i współpraca, w tym międzynarodowa. 

3.1. Obszar działania Krajowego Planu obejmuje polskie obszary morskie określone ustawą z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej9 i obejmuje 
przeciwdziałanie wszystkim incydentom, których skutki zagrażają lub mogą zagrozić obszarom 
morskim Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.2. Mapa umieszczona w Załączniku B ilustruje polską strefę odpowiedzialności za ochronę środowiska 
morskiego - (EEZ) oraz strefę odpowiedzialności w operacjach poszukiwania i ratownictwa (SRR). 

4. Podmioty realizujące Krajowy Plan i ich zadania 

Załącznik A – Zakres odpowiedzialności i organizacja przeciwdziałania. 

Załącznik S – Zasady podejmowania interwencji i inne środki ograniczające. 

4.1. Kapitan (właściciel) statku lub operator instalacji morskiej, który spowodował zagrożenie lub 
zanieczyszczenie morza jest obowiązany podjąć w miarę możliwości natychmiastowe działania 
mające na celu likwidację zagrożenia.  

 

                                                           
4
 Dz.U.2000.28.346 

5
 Dz.U.2004.36.323 

6
 Dz.U.2007.167.1173 

7
 Dz.U.1995.47.243 - tekst ujednolicony 

8
 Dz.U.2017.1631 

9
 Dz.U.1991.32.131 - tekst ujednolicony 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000280346
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040360323
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071671173
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950470243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001631
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
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Kapitan Portu na obszarze mu podległym, działając w sposób określony przez właściwego 
terytorialnie Dyrektora Urzędu Morskiego, jest inicjatorem i koordynatorem akcji zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki.  

Na obszarze portu wojennego inicjatorem i koordynatorem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń 
jest Komendant Portu Wojennego, działając w sposób określony przez Dowódcę Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych. W przypadku, gdy rozmiar zanieczyszczenia lub zagrożenia przekracza 
możliwości przeciwdziałania ww. jednostek i wymagane jest użycie dodatkowych środków, w 
oparciu o decyzję administracji morskiej uruchamiane są siły Służby SAR oraz inne siły objęte 
Krajowym Planem. 

4.2. W realizacji zadań mających na celu zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu uczestniczą: 

 Organy administracji morskiej; 

 Służba SAR; 

 Armator i kapitan statku, który spowodował zagrożenie lub zanieczyszczenie morza; 

 Kierownik przemysłowej instalacji morskiej, która spowodowała zagrożenie lub 
zanieczyszczenie morza ; 

 Inne jednostki współdziałające. 

4.3. Krajowy Plan określa warunki, w których Służba SAR oraz jednostki współdziałające są obowiązane 
do podjęcia działań oraz udzielenia wsparcia w zakresie doradztwa, sprzętu i zasobów ludzkich. 

4.4. Do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji, określonych w Załączniku A, uprawnieni 
są:  

 Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego lub jego zastępca działający jako Dyrektor 
Urzędu Morskiego (DUM); 

 Szef operacji zwalczania zanieczyszczeń na morzu – Dyrektor Służby SAR lub jego zastępca; 

 Dowodzący specyficznym rodzajem akcji np. poszukiwania i ratownictwa. 

4.5. W zakresie realizacji Krajowego Planu podział kompetencji i zadań z nich wynikających jest 
następujący: 

 Służba SAR i jednostki współdziałające są odpowiedzialne za wykonywanie zadań zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; 

 DUM, na obszarze mu podległym prowadzi nadzór nad wykonywaniem zadań oraz realizuje 
zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, 
określone w ustawach i rozporządzeniach; 

 Minister właściwy ds. gospodarki morskiej może w stosunku do statków o polskiej 
przynależności podjąć wszelkie niezbędne środki, łącznie z zatopieniem lub zniszczeniem 
statku. Do obcych statków zastosowanie mają odpowiednie postanowienia międzynarodowych 
konwencji o interwencji10; 

 Minister właściwy ds. gospodarki morskiej może zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o 
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

5. Inicjowanie akcji zwalczania zanieczyszczeń 

 Załącznik K – Lista adresów kontaktowych. 

 Załącznik D – Wzory raportów i formularzy, procedury informowania. 

5.1. Natychmiastowe przeciwdziałanie zgłoszonemu incydentowi, który spowodował lub może 
spowodować zanieczyszczenie morza jest podstawą powodzenia akcji ratowniczej. Każdy incydent 

                                                           

10
 Międzynarodowa Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzona w Brukseli 

dnia 29 listopada 1969 r. (Dz.U.1976.35.207). oraz protokół dotyczący interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza 
substancjami innymi niż olej, podpisany w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. (Dz.U.1984.24.116). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19760350207
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840240116
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na morzu powinien być natychmiast zgłoszony do lokalnego centrum monitorowania ruchu statków 
(VTS) lub Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (MRCK Gdynia) bezpośrednio lub za 
pośrednictwem radiostacji brzegowej. Incydenty na obszarze portu zgłaszane są do kapitana portu. 
Wszystkie awarie lądowych instalacji przemysłowych, których skutki mogą powodować 
zanieczyszczenie obszarów morskich zgłaszane są poprzez właściwe terytorialnie centrum 
zarządzania kryzysowego do dyrektora urzędu morskiego i właściwe terytorialnie centrum VTS. 

5.2. Statki i przemysłowe instalacje morskie znajdujące się w polskich obszarach morskich zobowiązane 
są do powiadomienia o incydencie w formie odpowiedniego raportu. Zakres i wymagana zawartość 
raportów są szczegółowo określona w Załączniku D - Wzory raportów i formularzy, procedury 
informowania. 

5.3. W przypadku braku odpowiedniego raportu odbiorca powiadomienia komunikuje się ze statkiem 
(instalacją przybrzeżną) w celu ustalenia następujących informacji: 

 ustalenia natury incydentu; 

 liczby ludzi na pokładzie; 

 określenia zagrożeń dla ludzi i sprzętu; 

 typu, rozmiaru i nazwy statku lub instalacji; 

 identyfikacji właściciela lub operatora; 

 precyzyjnego określenia pozycji, kursu, prędkości, sąsiedztwa innych statków; instalacji 
przybrzeżnych, odległości od wód płytkich i brzegu; 

 informacji o ładunku, paliwie bunkrowym i określeniu, które z nich są szkodliwe; 

 konstrukcyjnej i mechanicznej integralności statku; 

 warunków pogodowych i stanu morza; 

 potrzebie pomocy; 

 podjętych środkach przeciwdziałania. 

5.4. Na podstawie otrzymanego raportu lub po uzyskaniu informacji określonych w pkt. 5.3., odbiorca 
powiadomienia generuje w Systemie Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) 
zdarzenie o zagrożeniu zanieczyszczeniem (niezależnie od stanu wiedzy o rodzaju skażenia) 
i powiadamia właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, który podejmuje działania 
zgodnie z zakresem swoich kompetencji. 

6. Określenie poziomów reagowania 

Załącznik D – Wzory raportów i formularzy, procedury informowania 

Załącznik E – Poziomy reagowania 

 Opcje działania oraz czynniki podejmowania decyzji 

6.1. Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego (DUM), biorąc pod uwagę rodzaj i stopień 
zagrożenia lub zanieczyszczenia, w pierwszym rzędzie podejmuje decyzję o wymaganej skali 
przeciwdziałania (lokalnej, regionalnej lub ogólnokrajowej). Kieruje się przy tym następującą zasadą 
hierarchii celów: 

 pierwszym zadaniem jest zapobieganie dalszemu powstawaniu zanieczyszczenia; 

 drugim zadaniem jest minimalizacja rozmiarów zanieczyszczenia; 

 trzecim zadaniem jest usuwanie skutków zanieczyszczenia. 

6.2. Dla potrzeb planu poziom reagowania określa się następująco: 

 poziom lokalny obejmuje działania objęte planem lokalnym, niewymagające interwencji 
z użyciem dodatkowych sił i środków; 

 poziom regionalny obejmuje działania w ramach obszaru morskiego, podległego właściwemu 
terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego, wymagające interwencji sił i środków Służby SAR 
lub innej wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej; 



CZĘŚĆ OGÓLNA 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

23  27-08-2020 

 

 poziom ogólnokrajowy obejmuje działania obejmujące obszary morskie, podległe więcej niż 
jednemu dyrektorowi urzędu morskiego. W tym przypadku obowiązuje zasada, że nadzór nad 
akcją przeciwdziałania sprawuje ten dyrektor urzędu morskiego, w którego obszarze 
administracyjnym miał miejsce incydent powodujący zagrożenie lub zanieczyszczenie. 

Krajowy Plan nie wyznacza sztywnych reguł wyboru pomiędzy skalą lokalną, a regionalną 
i ogólnokrajową, tym nie mniej DUM może zainicjować przeciwdziałanie regionalne lub 
ogólnokrajowe w następujących przypadkach: 

 incydent może wywołać eskalację zagrożenia wymagającą wielokierunkowej akcji 
ratowniczej; 

 rozlew oleju lub innej substancji szkodliwej wymaga specyficznych działań ratowniczych; 

 rozlew oleju lub innej substancji szkodliwej z przemysłowej instalacji morskiej wymaga 
zaangażowania poważnych środków, a posiadany potencjał techniczny i organizacyjny 
operatora instalacji jest niewystarczający; 

 rozlew oleju lub innej substancji szkodliwej na obszarze portu wymaga zaangażowania 
środków przekraczających możliwości własne portu; 

 terytorialny organ administracji samorządowej zwróci się o użycie sił ogólnokrajowych, 
ponieważ środki własne są niewystarczające. 

6.3. Dyrektor Urzędu Morskiego, w celu określenia poziomu reagowania, bierze pod uwagę 
wykorzystanie następujących własnych, lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych środków do 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń: 

 zwiadu satelitarnego lub lotniczego; 

 rozpoznania rejonu zagrożenia; 

 inspekcji statku; 

 dostępnych sił i środków w rejonie w tym: 

 - specjalistycznych statków i sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń; 

 - środków chemicznych do dyspersji zanieczyszczenia; 

 wykorzystania prawnych możliwości interwencji; 

 wnioskowania o ustanowienie kontroli powietrznej w pobliżu miejsca akcji; 

 ograniczenia lub wprowadzenia zakazu żeglugi na określonym akwenie. 

Działania podejmowane w przypadku zainicjowania akcji ratowniczej 

6.4. W przypadku akcji ratowniczej o skali lokalnej, osoba upoważniona przez Dyrektora Urzędu 
Morskiego nadzoruje jej wykonywanie zgodnie z obowiązującym planem lokalnym. Osoba ta może 
zwrócić się do lokalnych jednostek zwalczania zanieczyszczeń służby SAR bezpośrednio lub poprzez 
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni (MRCK) lub Morskie Pomocnicze Centrum 
Koordynacyjne w Świnoujściu (MPCK), które podejmują decyzję o skierowaniu do działań 
odpowiednich jednostek. Sprawca zanieczyszczenia lub podmiot realizujący zadania zwalczania 
zanieczyszczeń na podstawie planu mogą się zwrócić bezpośrednio do jednego z ośrodków 
koordynacyjnych Służby SAR o udzielenie wsparcia. Zlecenie wymaga formy pisemnej. O fakcie 
wysłania i przyjęcia zlecenia do realizacji strony zobowiązane są do powiadomienia DUM lub osoby 
upoważnionej. Ma to szczególne znaczenie, w przypadku zaangażowania sił i środków Służby SAR, 
które mogą spowodować ograniczenie gotowości do realizacji innych zadań. 

6.5. W przypadku poważnego zagrożenia lub zanieczyszczenia wymagającego zaangażowania środków 
regionalnych lub ogólnokrajowych, DUM podejmuje decyzję o podjęciu działań przez Służbę SAR, 
rozszerzeniu lub zawieszeniu akcji ratowniczej. Jego zadaniem jest również powiadomienie ministra 
właściwego ds. gospodarki morskiej oraz w zależności od potrzeb zarządza i koordynuje specyficzne 
rodzaje akcji np. holowania awaryjnego.  

W przypadku, gdy z rodzaju i stopnia zagrożenia środowiska morskiego albo przebiegu działań 
zmierzających do zwalczenia zanieczyszczenia morza wynika możliwość zanieczyszczenia brzegu 
morskiego lub zagrożenia życia lub zdrowia w rejonie nadmorskim, DUMjest obowiązany 
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powiadomić o tym niezwłocznie właściwego wojewodę, właściwego regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska oraz właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w celu 
podjęcia przez nich działań zapobiegawczych na lądzie. 

6.6. Inspektor operacyjny MRCK powiadamia Dyrektora Służby SAR lub jego zastępcę. Powiadomiona 
osoba działająca jako Szef Operacji Zwalczania Zanieczyszczeń na Morzu (HOO) zwołuje innych 
członków sztabu, tworzących Morskie Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń (MRC). 

6.7. W momencie uruchomienia akcji ratowniczej o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym lub 
międzynarodowym, skutkujących powołaniem centrów kierowania akcją ratowniczą, DUM 
zobowiązany jest do przekazywania bieżącej informacji o rozwoju sytuacji do następujących 
ośrodków: 

 minister właściwy ds. gospodarki morskiej; 

 wojewoda właściwy terytorialnie, poprzez podległe mu centrum zarządzania kryzysowego oraz 
właściwy terytorialnie wojewódzki inspektor ochrony środowiska (w przypadku, gdy 
zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla brzegu morskiego lub zdrowia ludności); 

 Sekretariat Komisji Helsińskiej; 

 Państwa Strony Konwencji Helsińskiej, jeżeli zanieczyszczenie zagraża lub może zagrozić 
obszarom morskim, któregokolwiek z tych państw; 

 Międzynarodowa Organizacja Morska w przypadku zagrożenia poważnym zanieczyszczeniem. 

7. Tworzenie ogólnokrajowych jednostek reagowania  

7.1. Niezależnie, lecz w sposób umożliwiający pełną komunikację, tworzone są ośrodki kierujące 
poszczególnymi operacjami ratowniczymi. Mogą to być centra kierujące akcją zwalczania 
zanieczyszczeń na morzu (MRC), akcją na terenie portu (HRC) oraz akcją na brzegu (SRC). Tworzenie 
wszystkich ww. centrów nie jest konieczne w każdym przypadku, lecz system przeciwdziałania 
objęty Krajowym Planem musi umożliwiać jednoczesne ich funkcjonowanie. 

7.2. Powyższe ośrodki powinny być wyposażone w niezbędną liczbę linii telefonicznych, komunikację 
radiową, łącza internetowe, systemy wizualizacji rozwoju sytuacji, wyposażenie TV, a także 
wystarczającą powierzchnię dla rozmieszczenia map. Istotne jest, by wszystkie te narzędzia 
umożliwiały prezentację permanentnie aktualizowanej sytuacji. 

7.3. Centrum powinno umożliwiać organizację: 

 konferencji prasowych; 

 odpraw dla przedstawicieli władzy; 

 odpraw dla sztabów grup udzielających dodatkowego wsparcia. 

7.4. Każdy ze sztabów wymaga obsługi zorganizowanej przez zespół administracyjny odpowiedzialny za 
ogólne funkcjonowanie i zapewniający: 

 łącza komunikacyjne pomiędzy centrami; 

 dystrybucję informacji; 

 rejestrację komunikatów i ewidencję poniesionych kosztów; 

 możliwość zapisu wniosków i podejmowanych decyzji; 

 usługi pisania tekstów; 

 aktualizację tablic sytuacyjnych i map; 

 usługi kateringowe. 

8. Ratownictwo morskie 

8.1. W celu ratowania statku znajdującego się w niebezpieczeństwie oraz ratowania 
 znajdującego się na nim lub z niego pochodzącego mienia, kapitan ma prawo zawierania umów 
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o ratownictwo w imieniu armatora. Kapitan lub armator statku mają prawo do zawierania takich 
umów w imieniu właściciela ładunku11. 

8.2. W oparciu o umowę12, kapitan statku ratowniczego pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za 
organizację i przebieg akcji, jako OSC. W przypadku poważnego incydentu może zachodzić 
konieczność utworzenia centrum operacji ratowania mienia (SCU). 

8.3. Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez Międzynarodową Organizację 
Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.13 nie narusza przepisów prawa krajowego oraz 
konwencji międzynarodowych dotyczących działań ratowniczych przeprowadzanych przez władze 
publiczne lub pod ich kontrolą.  

8.4. W rozumieniu ogólnych zasad prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony brzegów, 
w przypadku związanych z akcją ratownictwa morskiego zdarzeń, które powodują lub mogą 
spowodować poważne zanieczyszczenie morza, państwo przybrzeżne zachowuje prawo do 
ingerowania w przebieg akcji. 

8.5. Jeżeli istnieje zagrożenie poważnym zanieczyszczeniem, właściwy terytorialnie DUM zobowiązany 
jest ustalić, czy kapitan lub właściciel statku wyznaczyli ratownika mienia. Jeśli nie, to może zwrócić 
się do jednostek komercyjnych świadczących takie usługi. Działania powyższe mają na celu istotne 
dla dalszego przebiegu akcji ustalenie: 

 czy właściciel statku zawarł umowę o ratownictwo mienia i jeśli tak, nazwę i adres kontaktowy 
ratownika komercyjnego; 

 informacji o podjętych przez ratownika działaniach; 

 jeśli ww. kontrakt nie został zawarty, DUM ma obowiązek udzielenia pomocy w znalezieniu 
ratownika mienia. 

8.6. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej wykorzystuje wszelkie dostępne informacje w celu 
ustalenia:  

 czy prowadzona akcja ratownicza jest zgodna z interesem publicznym;  

 dokonuje oceny prawidłowości prowadzonych działań;  

 w oparciu o plany oraz prognozy ewentualnej eskalacji zagrożenia oraz w przypadku 
sprzeczności z interesem publicznym ma możliwość interwencji i przejęcia kontroli nad 
prowadzoną akcją ratowania mienia. 

9. Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu  

Załącznik F – Operacje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

 Morskie Centrum Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń 

9.1. W większości przypadków, w których zaangażowane są siły ogólnokrajowe, niezależnie od tego, czy 

źródłem incydentu jest statek, czy instalacja morska, Służba SAR powołuje przy MRCK Gdynia, 

Morskie Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń (MRC). Do momentu powołania Szefa Operacji 

Zwalczania Zanieczyszczeń na Morzu (HOO) funkcję koordynatora akcji pełni inspektor operacyjny 

MRCK. MRC tworzą i odpowiednio działają: 

 Szef Operacji Zwalczania Zanieczyszczeń na Morzu (HOO); 

 sztab operacyjny HOO powołany spośród pracowników Służby SAR; 

 przedstawiciel DUM w Gdyni zarządzający operacjami zwiadu lotniczego i morskiego; 

 przedstawiciel kapitanatu portu, jeśli skutki incydentu dotyczyć mogą obszaru portu. 

9.2. Szef Operacji Zwalczania Zanieczyszczeń na Morzu (HOO) ma prawo powołać innych członków MRC. 

                                                           
11 Ustawa z dn. 18 września 2001 r. Kodeks Morski. (Dz.U.2001.138.1545 – tekst ujednolicony)  
12

 Stosowana jest standardowa umowa LOF 2011 (Lloyd’s standard form of salvage agreement). 
13

 Dz.U.2006.207.1523 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011381545
https://www.lloyds.com/market-resources/lloyds-agency/salvage-arbitration-branch/lloyds-open-form-lof
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062071523
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Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

9.3. HOO, biorąc pod uwagę polecenie podjęcia działań oraz informacje otrzymane od DUM, dotyczące 
akcji ratowania mienia, podejmuje działania polegające na: 

 ocenie zagrożenia i jego monitorowaniu; 

 ograniczeniu rozlewu; 

 zbieraniu zanieczyszczenia z powierzchni morza; 

 neutralizacji lub rozproszeniu zanieczyszczenia. 

Jeśli warunki na to pozwalają HOO uzgadnia z DUM następujące metody przeciwdziałania: 

 rozładunek awaryjny; 

 zastosowanie chemicznych środków dyspergujących14; 

 zastosowanie chemicznych środków neutralizujących15 

9.4. Celem każdej operacji zwalczania zanieczyszczeń jest minimalizacja skutków tego zanieczyszczenia 
(w aspekcie ochrony środowiska, ekologicznym, socjalnym i finansowym), MRC dokonuje wyboru 
spośród możliwych opcji biorąc pod uwagę: 

 poważne ograniczenia w wykorzystaniu technik zwalczania na morzu; 

 odległość pomiędzy miejscem zdarzenia, a linią brzegową; 

 rodzaj rozlewu; 

 warunki meteorologiczne i hydrologiczne; 

 czas niezbędny do dostarczenia sprzętu na miejsce akcji. 

9.5. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej wykorzystuje wszelkie dostępne informacje w celu 
ustalenia, czy prowadzona akcja ratownicza jest zgodna z interesem publicznym. Dokonuje oceny 
prawidłowości prowadzonych działań. W oparciu o plany oraz prognozy ewentualnej eskalacji 
zagrożenia oraz w przypadku sprzeczności z interesem publicznym ma możliwość interwencji 
i przejęcia kontroli nad prowadzoną akcją zwalczania zanieczyszczeń na morzu. Każde działanie 
interwencyjne musi brać pod uwagę wytyczne umieszczone w Załączniku F - operacje zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. W innym przypadku MRC działa za jego taktycznym 
przyzwoleniem. 

Przemysłowe instalacje morskie 

9.6. W przypadku incydentów dotyczących instalacji morskich, tryb postępowania określony jest 
wytycznymi Krajowego Planu. Cele i zadania akcji przeciwdziałania są podobne, jak w przypadku 
incydentów związanych z rozlewami olejowymi pochodzącymi ze statków16. 

9.7. Zarządzający obiektem instalacji morskiej odpowiedzialny jest za podjęcie działań zgodnych 
z planem zwalczania rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń dla środowiska1718. W oparciu o plan 
operator instalacji, w zależności od skali zagrożenia, powinien przewidzieć możliwość utworzenia 
centrum działań ratowniczych na lądzie pod nadzorem Szefa Operacji Ratowniczych. 

9.8. Szef Operacji Ratowniczych, w uzgodnieniu z DUM, może w ramach Krajowego Planu bezpośrednio 
zwrócić się do MRCK Gdynia, z wnioskiem o wykorzystanie środków Służby SAR służących do 

                                                           
14 Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanie środków dyspergujących jest dozwolone po uzyskaniu zgody właściwego 
terytorialnie dyrektora urzędu morskiego. Rozp Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz.U.2017.1631). 
15

 Dotyczy zanieczyszczeń substancjami szkodliwymi innymi niż olej. 
16 W tym przypadku odmienne mogą być sposoby przeciwdziałania, ponieważ mamy do czynienia z nieodgazowaną ropą surową, 
która stwarza zagrożenia wybuchowe. 
17

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi (Dz. U. z 2002 r. nr 109, poz. 961). 
18

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia 
ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. (Dz.U.2014.812). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001631
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu20021090961
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000812
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zwalczania zanieczyszczeń na morzu. W tym przypadku współpracujące strony uzgadniają 
kierownictwo operacyjne. 

9.9. Operator przemysłowej instalacji morskiej oraz Służba SAR mają obowiązek podjęcia działań 
objętych planem, polegających na ograniczeniu rozlewu i minimalizacji jego skutków dla 
środowiska. 

9.10. Dyrektor urzędu morskiego sprawuje nadzór nad przebiegiem działań ratowniczych prowadzonych 
przez centrum działań ratowniczych podległe operatorowi instalacji morskiej. Jeżeli jest to 
konieczne, może polecić, w ramach przyznanych mu kompetencji, skierować do tych działań Służbę 
SAR i polecić przejęcie przez nią koordynacji akcji zwalczania zanieczyszczeń. 

9.11. Członkami centrum ratowniczego są: 

 Szef Operacji Ratowniczej działający w imieniu zarządzającego obiektem instalacji; 

 Przedstawiciel zarządzającego lub właściciela, lub ubezpieczyciela instalacji morskiej; 

 Przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, który może podejmować decyzje, co do działań 
na instalacji morskiej, jeżeli incydent dotyczy obiektów podlegających prawu górniczemu.  

 DUM lub wyznaczony przez niego przedstawiciel; 

 Przedstawiciel ministra ds. gospodarki w celu doradztwa w sprawach związanych ze 
strategicznym znaczeniem danej instalacji. 

Wprowadzanie zakazów i ograniczeń w połowach i żegludze 

9.12. Jeżeli wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa: 

 na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym mogą być ustanawiane strefy 
zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa; 

 poza morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym mogą być ogłaszane strefy 
niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa. 

Strefy, o których mowa powyżej, mogą być zamykane na stałe albo na czas określony. Czasowe 
przejście przez strefę zamkniętą jest możliwe po uzyskaniu zgody właściwego kierownika jednostki 
organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej zgodnie z 
przepisami określonymi w przepisach wykonawczych. 

9.13. Wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń lub ich zespołów, rozumianych jako grupa 
sztucznych wysp, konstrukcji lub urządzeń znajdujących się od siebie nie dalej niż 1000 m, właściwy 
terytorialnie DUM może, w drodze zarządzenia, ustanowić strefy bezpieczeństwa, sięgające nie 
dalej niż 500 m od każdego punktu ich zewnętrznej krawędzi, chyba że inny zasięg strefy jest 
dozwolony przez powszechnie przyjęte standardy międzynarodowe lub zalecony przez właściwą 
organizację międzynarodową. 

W zarządzeniu, o którym mowa wyżej, DUM określa warunki poruszania się w obszarze strefy 
bezpieczeństwa, w szczególności może wprowadzić ograniczenia żeglugi, rybołówstwa, uprawiania 
sportów wodnych lub nurkowych lub prac podwodnych. 

9.14. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej dyrektor 
właściwego urzędu morskiego, w drodze zarządzenia, ustanawia strefę bezpieczeństwa. 

Zabrania się wchodzenia statków do strefy bezpieczeństwa ustanowionej wokół zakładów i 
zakładów górniczych oraz przebywania statków w tej strefie z wyjątkiem sytuacji określonych 
ustawą o obszarach morskich. 

9.15. W zakresie nieuregulowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub 
mienia, obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie 
morskim, przystani oraz w pasie technicznym, a także ochrony żeglugi i portów morskich – DUM  
może ustanawiać przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania oraz 
tworzyć i ogłaszać strefy czasowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa, uprawiania sportów 
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wodnych i nurkowych, znajdujące się w strefie odpowiedzialności terytorialnej danego urzędu i 
będące w granicach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. 

Dodatkowe informacje związane z prowadzeniem działań zawarte są w Załączniku F –  Operacje 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

10. Zwalczanie zanieczyszczeń na obszarach portów 

Uprawnienia władz portowych (administracja morska i podmiot zarządzający portem) 

10.1. W przypadku incydentów w obszarze portu, akcja przeciwdziałania inicjowana jest i koordynowana 
przez kapitana portu. Każdy kapitan portu posiada uprawnienia w zakresie kontroli ruchu statków 
i może decydować o czasie wejścia i wyjścia z portu. Nie ma on jednak prawa odmówić wejścia do 
i wyjścia z portu w ogóle, chyba że wymagają tego względy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  

10.2. Wszystkie ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów portowych, w przypadku 
zagrożenia zanieczyszczeniem podlegają weryfikacji przez DUM, który, biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo, ma prawo zmienić obowiązujące przepisy portowe, dostosowując je do rozwoju 
sytuacji. 

10.3. Bezpośrednie kierownictwo operacyjne w miejscu akcji (HRC) sprawuje osoba wyznaczona przez 
podmiot zarządzający portem, lub inny podmiot zobowiązany do posiadania planu zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych. Kierownicy operacyjni mogą zwrócić się do MRCK 
Gdynia z wnioskiem o udzielenie wsparcia. Wniosek w formie pisemnego zlecenia wymaga 
powiadomienia osoby upoważnionej przez DUM. W tym przypadku współpracujące strony 
uzgadniają kierownictwo operacyjne. 

Zadania Dyrektora Urzędu Morskiego i kapitana portu 

10.4. W przypadku zagrożenia kapitan portu, pod nadzorem właściwego terytorialnie DUM, zobowiązany 
jest do koordynowania działań zmierzających do jego likwidacji. Działania te powinny być zgodne, z 
uprzednio opracowanym i zatwierdzonym, przez właściwego terytorialnie DUM, planem zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych. 

10.5. DUM lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do zwrócenia się do MRCK Gdynia z wnioskiem 
o udzielenie wsparcia. W tym przypadku współpracujące strony uzgadniają kierownictwo 
operacyjne. 

10.6. DUMmonitoruje przebieg akcji ratowniczej i ma uprawnienia do interwencji i przejęcia kontroli nad 
prowadzeniem akcji. Uprawnienia DUM w tym zakresie obejmują również zaangażowanie Służby 
SAR i przekazanie jej kierownictwa operacyjnego. 

Centrum kierowania akcją ratowniczą 

10.7. Centrum kierowania akcją zwalczania zanieczyszczeń powinno być zlokalizowane 
w pomieszczeniach operacyjnych Kapitana Portu. W głównych portach, w których może wystąpić 
poważny incydent i związana z nim konieczność prowadzenia akcji ratowania mienia musi zachodzić 
możliwość zorganizowania dodatkowo sztabu SCU. Kapitan portu jako członek SCU i osoba 
koordynująca akcję zwalczania zanieczyszczeń, powinien pozostawać w pobliżu, dlatego wygodne 
jest zlokalizowanie centrum na obszarze portu. Decyzja o lokalizacji centrum powinna być określona 
w planie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych z jednoczesnym uwzględnieniem: 

 dostępności niezbędnych środków komunikacji radiowej, telefonicznej i internetowej; 

 dodatkowych potrzeb np. danych z kontroli ruchu statków (VTS); 

 dostępu do informacji o wrażliwości środowiska na zanieczyszczenia, batymetrii, zdolności 
portu do samodzielnego przeciwdziałania w zakresie prowadzenia akcji ratowania życia, mienia 
i ochrony środowiska; 

 dostępu do informacji meteorologicznych, hydrologicznych i lodowych; 

 warunków lokalowych, infrastruktury technicznej oraz obsługi; 

 możliwości łatwego dojazdu. 
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11. Badania szkód w środowisku i monitoring środowiska 

Załącznik T – Badania szkód i monitoring środowiska 

11.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji   zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń na morzu19, minister właściwy ds. gospodarki morskiej w ramach nadzoru nad 
funkcjonowaniem organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, może w 
szczególności: 

 inicjować prowadzenie badań dotyczących ekologicznych i ekonomicznych skutków 
zanieczyszczenia morza; 

 powoływać koordynatora prac badawczych. 

11.2. Badania powyższe wykonuje się w każdym przypadku poważnego zanieczyszczenia morza będącego 
następstwem katastrofy morskiej, jeżeli substancje powodujące to zanieczyszczenie zatonęły, uległy 
silnemu rozproszeniu lub gdy jako środka do zwalczania zanieczyszczeń użyto substancji 
dyspergujących lub neutralizujących - zgodnie z wytycznymi Komisji Helsińskiej20. Badania te 
obejmują w szczególności: 

 badania fizyczne i chemiczne; 

 badania ekologiczne; 

 badania rybackie. 

11.3. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska21 określa, że zadania Inspekcji 
Ochrony Środowiska wykonują: 

 Główny Inspektor Ochrony Środowiska jako centralny organ administracji rządowej 
nadzorowany przez ministra właściwego ds. środowiska; 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej 
w województwie. 

11.4. Do zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska związanych z ochroną środowiska morskiego 
należy prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

 opracowywanie i realizacja wieloletnich strategicznych programów państwowego monitoringu 
środowiska i wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska; 

 gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 
monitoringu środowiska; 

 przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska; 

 opracowywanie raportów o stanie środowiska; 

 prowadzenie działalności laboratoryjnej polegającej na wykonywaniu badań, w tym pobieraniu 
próbek, wykonywaniu pomiarów i analiz na potrzeby państwowego monitoringu środowiska 
oraz działań kontrolnych. 

11.5. Program monitoringu wód morskich realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne22. 

11.6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r., w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska23 uwzględnia 
obowiązek zgłaszania awarii, których skutkiem jest zanieczyszczenie wód morskich i wybrzeża 
morskiego o powierzchni, powyżej 2 ha. 

                                                           
19

 Dz.U. z 2017.1631 
20

 Zalecenie 12/9 Komisji Helsińskiej dotyczące obowiązku prowadzenia prac badawczych w następstwie każdego poważnego 
incydentu zanieczyszczenia morza (Podręcznik HELCOM tom 1). 
21

 Dz.U.1991.77.335 - tekst ujednolicony 
22

 Dz.U.2018.2268 - tekst ujednolicony 
23

 Dz.U.2003.5.58. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001631
http://www.helcom.fi/Lists/Publications/HELCOM%20Manual%20on%20Co-operation%20in%20Response%20to%20Marine%20Pollution%20-%20Volume%201.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910770335
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030050058
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12. Usuwanie skutków zanieczyszczeń na brzegu morskim 

Załącznik F – Operacje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

12.1. Niniejszy plan dotyczy wyłącznie sposobu  organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na 
polskich obszarach morskich. W oparciu o obowiązujące prawo problematykę usuwania 
zanieczyszczeń na brzegu morskim, zarówno w sferze działań operacyjnych, jak i planowania, 
obejmują inne dokumenty. 

12.2. W odniesieniu do działań operacyjnych, Służba SAR posiada siły i środki zdolne do działania 
w strefie przybrzeżnej od strony morza oraz bezpośrednio na brzegu morskim. Działania te 
dokonywane mogą być samoistnie w ramach planu operacyjnego zwalczania zanieczyszczeń na 
morzu opracowywanego dla każdego poszczególnego incydentu. 

12.3. W innym przypadku działania związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia na brzegu morskim 
podejmowane są na polecenie DUM lub na podstawie pisemnego zlecenia sprawcy 
zanieczyszczenia. Zadania mające na celu łagodzenie skutków dla flory i fauny, z uwzględnieniem 
opieki nad zaolejonymi zwierzętami, realizuje właściwy wojewoda na podstawie planu ratowania 
zwierząt, które ucierpiały w wyniku wypadków morskich. 

12.4. DUM ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego terytorialnie wojewody, 
właściwego terytorialnie dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego terytorialnie 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadku, gdy z rodzaju i stopnia zagrożenia 
albo przebiegu działań zmierzających do zwalczenia zanieczyszczenia morza wynika możliwość 
zanieczyszczenia brzegu morskiego lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. 

12.5. W przypadku katastrofalnego zanieczyszczenia brzegu morskiego, może być ogłoszony stan klęski 
żywiołowej. W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują:  

 wójt (burmistrz, prezydent miasta) - na obszarze gminy; 

 starosta – na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu; 

 wojewoda – na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa; 

 minister właściwy ds. spraw administracji publicznej lub inny minister, do zakresu działania 
którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie, a w przypadku 
wątpliwości, co do właściwości ministra lub w przypadku, gdy właściwych jest kilku ministrów – 
minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów jest organem wiodącym w działaniach 
organizacyjnych i operacyjnych związanych z przeciwdziałaniem – jeżeli stan klęski żywiołowej 
wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa. 

12.6. W zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich likwidacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 
2002 r. o stanie klęski żywiołowej24, zobowiązane są uczestniczyć Państwowa Straż Pożarna i inne 
jednostki ochrony przeciwpożarowej, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostki 
ochrony zdrowia, Straż Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne właściwe 
w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby.  

12.7. W czasie stanu klęski żywiołowej25, jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub 
niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody może przekazać do 
dyspozycji wojewody pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze 
skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej 
lub ich usunięciem. 

 

                                                           
24

 Dz.U.2002.62.558 - tekst ujednolicony 
25

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 – tekst ujednolicony) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020620558
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070890590
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13. Środki masowego przekazu 

Załącznik X – Media 

 Wstęp 

13.1. Każdy poważny incydent powoduje natychmiastowe zainteresowanie lokalnych i ogólnokrajowych 
środków masowego przekazu. Zainteresowanie to rośnie w zależności od skali zagrożenia i akcji 
przeciwdziałania i w skrajnych przypadkach może nawet budzić zainteresowanie mediów 
zagranicznych. W interesie publicznym i w interesie wszystkich zainteresowanych, biorących udział 
w akcji jest jak najlepsze przekazywanie informacji do społeczeństwa. Błędna lub źle przekazana 
informacja może stwarzać również dodatkowe zagrożenia. 

Rola rzecznika prasowego i warunki przekazywania informacji 

13.2. Każdy z organizatorów akcji przeciwdziałania, od samego początku powinien przewidzieć fakt 
zainteresowania publicznego. Skutkuje to obowiązkiem posiadania rzecznika prasowego 
bezpośrednio w składzie każdego sztabu kryzysowego oraz obowiązkiem przeprowadzania 
regularnych konferencji prasowych. 

13.3. Jednym z podstawowych obowiązków rzecznika prasowego lub jeśli tego wymaga sytuacja, 
centrum informacyjnego, powinna być izolacja systemów podejmowania decyzji operacyjnych 
i przekazywania informacji. 

13.4. Szczegółowy tryb postępowania w kontaktach z mediami określony jest w Załączniku X – Media. 

Przyjmowanie wizyt oficjalnych 

13.5. Znamienne jest, że przedstawiciele rządu lub inne osobistości mogą chcieć wizytować miejsce akcji 
lub centrum podejmowania decyzji. Rolą rzecznika prasowego jest zapewnienie pobytu 
i odpowiednie przyjęcie gościa. 

13.6. Rolą rzecznika prasowego powinno być również organizowanie konferencji prasowych 
przedstawiciela rządu (innej osobistości) oraz innych spotkań. 

Przekazywanie informacji innym urzędom i agencjom 

13.7. Rzecznik prasowy (centrum informacyjne) powinien zapewnić łączność pomiędzy sztabem, 
a ośrodkami informacyjnymi zainteresowanych stron. Jednocześnie osoby odpowiedzialne za 
udzielanie informacji powinny mieć możliwość przekazywania aktualnego stanu rozwoju sytuacji. 

13.8. Powyższe dotyczy funkcjonowania wszystkich centrów przeciwdziałania. Centra informacyjne 
powinny wymieniać się informacją, zaś udzielanie informacji na zewnątrz winno być 
skoordynowane. 

14. Finansowanie przeciwdziałania 

Załącznik U – Odpowiedzialność i odszkodowania za zanieczyszczenia 

Załącznik W – Zwrot kosztów udziału w akcji 

14.1. Uczestniczenie w akcji ratowniczej przeważnie jest długotrwałe i pociąga za sobą znaczne koszty 
działania. W pierwszym momencie każdy z uczestników akcji ponosi koszty we własnym zakresie. 
W kolejności, obowiązuje zasada, że wszelkie koszty związane ze skutkami zanieczyszczenia oraz 
uczestnictwem w akcji przeciwdziałania, związanej z zanieczyszczeniem morza przez statki lub 
przemysłową instalację przybrzeżną ponosi jej sprawca. W związku z tym każdy poszkodowany lub 
uczestnik akcji przeciwdziałania ma prawo dochodzenia odszkodowania lub zwrotu kosztów. 

14.2. W związku z powyższym każdy z uczestników akcji przeciwdziałania powinien dokumentować swoje 
koszty z wyszczególnieniem powodu, miejsca i czasu ich powstawania. Ma to istotne znaczenie 
również dla oceny prowadzenia akcji oraz opracowania raportu zbiorczego. 
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15. Prowadzenie dochodzenia 

Administracja morska (dla działań na morzu) oraz lądowa, w ramach wszczętego postępowania 
wyjaśniającego, mają obowiązek zabezpieczyć dowody związane z incydentem oraz dokumentację 
związaną z prowadzeniem akcji przeciwdziałania. Zbieranie dowodów oraz gromadzenie 
dokumentacji nie powinny jednak utrudniać akcji ratowniczej. 

16. Zasady aktualizacji Krajowego Planu 

Struktura dokumentu. 

16.1. Krajowy Plan składa się z trzech części – ogólnej, planu operacyjnego i podręcznika. Szczegółowy 
podział z uwzględnieniem możliwości aktualizacji przedstawiony jest w  tabeli na końcu rozdziału. 

Sposób aktualizacji 

16.1.1. Aktualizację planu przeprowadza się poprzez wymianę poszczególnych kart, na których zostały 
wprowadzone zmiany: 

 każda z wymienionych stron musi być opatrzona w prawym dolnym rogu datą dokonania 
zmiany, 

 za aktualizację Krajowego Planu odpowiedzialny jest Dyrektor Służby SAR. 

 każdorazowa wymiana strony musi być odnotowana w karcie zmian. 

 informacje o wprowadzonych zmianach muszą być dostarczone do wszystkich adresatów, 
wyszczególnionych w liście adresatów. 

Tabela 1. Określenie sposobu aktualizacji poszczególnych załączników Krajowego Planu 

Nazwa  Wyszczególnienie Zakres i sposób zatwierdzania zmian 

Część 
Ogólna 

Część Ogólna 

 

Zmiany zatwierdza minister właściwy ds. 
gospodarki morskiej po zasięgnięciu 
opinii Rady SAR 

Plan 
operacyjny 

Załącznik A. Zakres odpowiedzialności i organizacja 
przeciwdziałania 

Zmiany zatwierdza minister właściwy ds. 
gospodarki morskiej po zasięgnięciu 
opinii Rady SAR 

Załącznik B. Mapa rejonów odpowiedzialności 

Załącznik C. Udzielanie pomocy i współpraca, w tym 
międzynarodowa 

Załącznik D. Wzory raportów i formularzy, procedury 
informowania 

Załącznik E. Poziomy reagowania 

Załącznik F. Operacje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na 
morzu 

Załącznik G. Szkolenia i ćwiczenia 

Załącznik H. Wykaz sił i środków Zmiany zatwierdza Dyrektor Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

Załącznik K. Lista adresów kontaktowych 

Podręcznik Załącznik L. Zachowanie się substancji olejowych w wodzie 
morskiej 

Zmiany zatwierdza Dyrektor Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
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Nazwa  Wyszczególnienie Zakres i sposób zatwierdzania zmian 

Załącznik M. Metody zwalczania zanieczyszczeń olejowych 

Załącznik N. Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń 
powodowanych rozlewem olejów ciężkich 

Załącznik O. Zasady zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń 
chemicznych 

Załącznik P. Analiza ryzyka 

Zmiany zatwierdza minister właściwy ds. 
gospodarki morskiej po zasięgnięciu 

opinii Rady SAR 

Załącznik R. Analiza wrażliwości środowiska na 
zanieczyszczenia 

Załącznik S. Zasady podejmowania interwencji i inne środki 
ograniczające 

Załącznik T. Badania szkód i monitoring środowiska 

Załącznik U. Odpowiedzialność i odszkodowania za 
zanieczyszczenia 

Załącznik W. Zwrot kosztów udziału w akcji  

Załącznik X. Media 

Zmiany zatwierdza Dyrektor Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

Załącznik Y. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy 

Załącznik Z. Zagospodarowanie odpadów zaolejonych 
powstałych w wyniku wypadków morskich  
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 SPIS TREŚCI 

 

 Załącznik A Zakres odpowiedzialności i organizacja przeciwdziałania 

 

 Załącznik B Mapa rejonów odpowiedzialności 

 

 Załącznik C Udzielanie pomocy i współpraca, w tym międzynarodowa 

 

 Załącznik D Wzory raportów i formularzy, procedury informowania 

 

 Załącznik E Poziomy reagowania 

 

 Załącznik F Operacje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 

  

 Załącznik G Szkolenia i ćwiczenia 

 

 Załącznik H Wykaz sił i środków 

 

 Załącznik K Lista adresów kontaktowych 
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ZAŁĄCZNIK A - ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ORGANIZACJA 
PRZECIWDZIAŁANIA 

Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu 
A.1. W realizacji zadań mających na celu zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu uczestniczą: 

• sprawca zanieczyszczenia;  
• podmioty wykonujące zadania wynikające z ich planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń; 
• pomioty, na terenie których wystąpiło zanieczyszczenie; 
• organy administracji morskiej; 
• Służba SAR; 
• jednostki współdziałające. 

Określenie odpowiedzialności organizacyjnej 
A.2. Podmiotami zobowiązanymi do posiadania planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń są: 

• każdy konwencyjny statek i zbiornikowiec olejowy powinien posiadać Okrętowy plan 
zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym (SOPEP). W sytuacjach awaryjnych, w celu uzyskania 
informacji o statku do SOPEP powinny być dołączane: 

 plan ogólny, 

 plan pompowania, 

 plan zbiorników lub plan pojemności, 

 schemat transportu i obsługiwania systemów paliwowych i oleju smarnego, 

 schemat napełniania/sondowania i odpowietrzeń zbiorników, 

 system obsługiwania zaolejonych wód zęzowych i instalacji pozostałości olejowych (szlamu 
olejowego); 

• podmioty prowadzące działalność i użytkujące nabrzeża w granicach portów morskich, które 
opracowują i na bieżąco aktualizują plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód 
portowych; 

• podmioty zarządzające portem lub przystanią, które opracowują i na bieżąco aktualizują plany 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych,26; 

• podmioty prowadzące działalność na morzu poza obszarami portów, które opracowują i na 
bieżąco aktualizują zakładowe plany na podstawie odrębnych przepisów. 

 

A.3. Każdy (poza SOPEP27) plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń powinien zawierać: 

 informacje objęte wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu 
organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu28 obejmujące; 

 określenie sposobów alarmowania i informowania o zdarzeniach powodujących 
zagrożenia lub zanieczyszczenia środowiska morskiego oraz punktów kontaktowych, 

 wykaz i rozmieszczenie sił i środków, które mogą być użyte do akcji zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń na morzu, 

 sposób prowadzenia akcji zwalczania zanieczyszczeń na morzu, z uwzględnieniem 
specjalnych metod prowadzenia działań na akwenach uznanych za szczególnie wrażliwe 
na zanieczyszczenia oraz sposobów łagodzenia skutków zanieczyszczenia dla flory i fauny, 

 zadania dla jednostek uczestniczących w akcjach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na 
morzu, 

 określenie jednostek współdziałających w zwalczaniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; 

 szczegółowy zakres informacji niezbędnych do określenia w planach zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń dla wód portowych oraz instrukcjach technologicznych i technologiczno-

                                                           
26

 Dz.U.1997.9.44 – tekst ujednolicony 
27

 Wymagania dla SOPEP określone są przez wytyczne rezolucji IMO MEPC.54(32) wraz ze zmianami wprowadzonymi rezolucją IMO 
MEPC.86(44) 
28

 Dz.U.2017.1631 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970090044
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.54(32).pdf
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.86(44).pdf
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-(MEPC)/Documents/MEPC.86(44).pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001631
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ruchowych oraz instrukcjach bezpiecznej obsługi statku zawarty jest w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. wprawie 
nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach 
i przystaniach29; 

• informacje objęte wymaganiami Krajowego Planu obejmują; 

 określenie obszaru objętego planem, 

 krótki opis działalności, 

 analizę zagrożeń wynikającą z prowadzonej działalności, 

 określenie rozmiaru zanieczyszczenia, dla którego własne siły i środki przeciwdziałania 
są niewystarczające, 

 wykaz własnych sił i środków możliwych do udostępnienia w przypadku aktywacji 
innych planów  

 program szkoleń i ćwiczeń. 
 

A.4. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki30 określa 
obowiązki kapitana statku i armatora w zakresie informowania o przewozie ładunków 
niebezpiecznych i zanieczyszczających. 

 

Odpowiedzialność organizacyjna organów administracji morskiej  

A.5. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej jako naczelny organ administracji morskiej sprawuje 
administracyjny, operacyjny i strategiczny nadzór związany ze zwalczaniem zanieczyszczeń 
olejowych i chemicznych na morzu, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nadzór dotyczy 
funkcjonowania podległych mu instytucji, w tym opracowania i wdrożenia Krajowego Planu. 

 

A.6. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej w sprawach związanych ze zwalczaniem zagrożeń 
i zanieczyszczeń na morzu współpracuje z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie współdziałania 
Służby SAR z jednostkami Marynarki Wojennej, Ministrem właściwym ds. środowiska i ministrem 
właściwym ds. wewnętrznych i administracji publicznej w zakresie współdziałania z jednostkami 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji. 

 

A.7. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej oraz minister właściwy ds. budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrami właściwymi 
do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, 
rybołówstwa, transportu, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej przyjmuje, w 
drodze rozporządzenia, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, zgodnie zapisami ustawy z dnia 21 marca 
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej31. 

 

A.8. Dyrektorzy urzędów morskich działają jako terenowe organy administracji morskiej. W ramach 
działalności organizacyjnej uregulowanej ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej realizują zadania: 

 inspekcji statków realizowane przy pomocy inspekcji morskiej, inspekcji bandery, inspekcji 
portu; 

 monitorowanie ruchu statków i przekazywanie informacji realizowane przy pomocy Służby 
Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS); 

 wykonywanie swoich kompetencji w portach i przystaniach morskich przy pomocy 
kapitanatów i bosmanatów portów. 

 

                                                           
29

 Dz.U.2017.118 
30

 Dz.U.1995.47.243 – tekst ujednolicony 
31

 Dz.U.1991.32.131 – tekst ujednolicony 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000118
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950470243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
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A.9. Dyrektorzy urzędów morskich sprawują bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
określonych prawem międzynarodowym oraz ustawami o obszarach morskich, bezpieczeństwie 
morskim, zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i Kodeksem Morskim. Posiadają 
uprawnienia inspekcji morskiej w zakresie wykrywania zanieczyszczeń środowiska morskiego 
powodowanych działalnością na morzu i ich sprawców32. 

 

A.10. W ramach przyznanych im kompetencji, dyrektorzy urzędów morskich wydają przepisy prawne 
wydawane w formie zarządzenia, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach, jeżeli jest to 
niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia, obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony 
środowiska morskiego na morzu, w porcie morskim, przystani oraz w pasie technicznym, a także 
ochrony żeglugi i portów morskich –DUM może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 
ustawy33 przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania oraz tworzyć 
i ogłaszać strefy czasowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa, uprawiania sportów wodnych i 
nurkowych, znajdujące się w strefie odpowiedzialności terytorialnej danego urzędu i będące w 
granicach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. 

 

A.11. W zakresie kompetencji do organów administracji należą między innymi sprawy34: 

 bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

 ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem zadań 
obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym; 

 korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 

 bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 
mineralnych dna morskiego; 

 ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz 
przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa 
geologicznego i górniczego; 

 ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 

 nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach 
i przystaniach; 

 wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 

 oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich; 

 wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 
r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków35; 

 organizacji pilotażu morskiego; 

 zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej 
i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich36; 

 zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami 
pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne37; 

 wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed powodzią 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

 nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich 
i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody38; 

                                                           
32

 Art.50 ustawy obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.1991.32.131 – tekst ujednolicony) 
33

 Ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej (Dz.U.1991.32.131 – tekst ujednolicony) 
34

 Art. 42 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.1991.32.131 – tekst ujednolicony) 
35

 Dz.U.2002.166.1361 – tekst ujednolicony 
36

 Dz.U.1997.9.44 – tekst ujednolicony 
37

 Dz.U.2018.2268 – tekst ujednolicony 
38

 Dz.U.2004.92.880 – tekst ujednolicony 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021661361
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970090044
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880


ZAŁĄCZNIK A 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO  

40  27.08.2020 

 

 ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich w zakresie 
przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami39; 

 uzgadniania decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze40. 

 

A.12. Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego sporządza projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego, stosując podejście ekosystemowe oraz mając na względzie: 

 wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy stanu środowiska i odporności 
na zmiany klimatu; 

 obronność i bezpieczeństwo państwa; 

 koordynację działań odpowiednich podmiotów i sposobów wykorzystania morza.  
 

A.13. W ramach kompetencji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji 
i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu: 

 administracja morska w osobach dyrektorów urzędów morskich jest instytucją właściwą 
z uwagi na treść Krajowego Planu, w związku z czym podlega on konsultacjom z tymi organami 
w odniesieniu do projektu i aktualizacji, która wprowadza znaczące zmiany; 

 plany podmiotów zobowiązanych do opracowania planów przeciwdziałania zagrożeniom 
i zanieczyszczeniom podlegają zatwierdzeniu, w formie decyzji przez właściwego terytorialnie 
dyrektora urzędu morskiego. 

 

A.14. Dyrektorzy urzędów morskich współpracują z Dyrektorem Służby SAR w opracowaniu i aktualizacji, 
w ramach współpracy międzynarodowej, informacji o organizacji i gotowości do zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na polskich obszarach morskich zawierające: 

 opis organizacji oraz zadań i odpowiedzialności jednostek właściwych w sprawach 
zanieczyszczeń morza; 

 wykazy i adresy punktów kontaktowych oraz sposoby kontaktowania się z nimi; 

 informacje o zespołach przeznaczonych do działań na wypadek sytuacji kryzysowych oraz 
usuwania zanieczyszczeń i o wyposażeniu tych jednostek, w szczególności o: 

 specjalnych morskich statkach do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń, 

 bazach lądowych, 

 posiadanych urządzeniach do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni morza i brzegu 
morskiego, 

 stosowanych systemach obserwacji i kontroli z powietrza, 

 zespołach ekspertów, 

 zasadach i warunkach udzielania pomocy. 

Informacje te Dyrektor Służby SAR udostępnia w szczególności Centrum Koordynacji Reagowania 
Kryzysowego (ERCC) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). 

 

Odpowiedzialność organizacyjna MSPiR  

A.15. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) wykonuje działania operacyjne, jako 
jednostka podległa bezpośrednio ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej. Morskie 
Ratownicze Centrum Koordynacyjne (MRCK) działające w ramach Służby SAR funkcjonuje, jako 
Narodowy Punkt Kontaktowy i pełni dyżur 24 godzinny. Do zadań Służby SAR w zakresie 
dotyczącym zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu należy w szczególności: 

 utrzymywanie gotowości do przyjmowania zawiadomień o zagrożeniach i zanieczyszczeniach 
środowiska morskiego; 
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 Dz.U.2003.162.1568 – tekst ujednolicony 
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 Dz.U.2011.163.981 – tekst ujednolicony 
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 utrzymywanie gotowości sił i środków do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska 
morskiego; 

 w ramach Planu Akcji Poszukiwawczych i Ratowniczych (Planu SAR) MRCK Gdynia sporządza 
codzienny raport z gotowości sił i środków objętych tym planem. Raport Służb Ratownictwa 
Morskiego obejmuje gotowość: 

 statków ratowniczych specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń oraz 
brzegowych stacji ratowniczych Służby SAR, 

 jednostek pływających i lotnictwa Straży Granicznej RP, 

 jednostek pływających i lotnictwa Marynarki Wojennej RP, 

 jednostek pływających LOTOS PETROBALTIC S.A.; 

 opracowanie i aktualizacja Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska 
Morskiego. 

 

A.16. Krajowy Plan zawiera: 

 określenie sposobów alarmowania i informowania o zdarzeniach powodujących zagrożenia lub 
zanieczyszczenia środowiska morskiego oraz punktów kontaktowych; 

 wykaz i rozmieszczenie sił i środków, które mogą być użyte do akcji zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń na morzu; 

 sposób prowadzenia akcji zwalczania zanieczyszczeń na morzu, z uwzględnieniem specjalnych 
metod prowadzenia działań na akwenach uznanych za szczególnie wrażliwe na 
zanieczyszczenia oraz sposobów łagodzenia skutków zanieczyszczenia dla flory i fauny; 

 określenie jednostek współdziałających ze Służbą SAR w akcjach zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń na morzu i ich zadania. 

 

A.17. Krajowy Plan jest opracowany zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz 
wymaganiami Komisji Helsińskiej, z uwzględnieniem analiz zagrożeń wynikających z: 

 rozwoju transportu morskiego, w tym ilości i rodzaju transportowanych poszczególnymi 
trasami ładunków szkodliwych i niebezpiecznych; 

 natężenia ruchu statków i ich rodzaju oraz charakteru transportowanych niebezpiecznych 
substancji w opakowaniach oraz utrudnień w żegludze występujących na określonych trasach, 
a także ze statystyki wypadków morskich; 

 rozwoju eksploatacji zasobów mineralnych znajdujących się pod dnem morskim; 

 zagrożeń, które mogą zostać spowodowane w wyniku budowy i eksploatacji sztucznych wysp, 
przez awarie instalacji przemysłowych oraz urządzeń technicznych zlokalizowanych na morzu 
lub w strefie nadmorskiej; 

 zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

A.18. Sposób opracowania i aktualizacji Krajowego Planu: 

 projekt Krajowego Planu przygotowuje Dyrektor Służby SAR; 

 projekt Krajowego Planu podlega konsultacjom z organizacjami społecznymi i/lub instytucjami, 
których opinia jest pożądana z uwagi na treść tego planu. Dyrektor Służby SAR, kierując projekt 
Krajowego Planu do konsultacji, wskazuje termin do zajęcia stanowiska nie krótszy niż 30 dni 
oraz może uznać nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie za rezygnację 
z przedstawienia tego stanowiska; 

 projekt Krajowego Planu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. środowiska oraz 
ministrem właściwym ds. wewnętrznych – w części dotyczącej podmiotów krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, Straży Granicznej, Policji, oraz z Ministrem Obrony Narodowej – w 
części dotyczącej Marynarki Wojennej; 

 projekt Krajowego Planu podlega zaopiniowaniu przez Radę SAR działającą przy ministrze 
właściwym ds. gospodarki morskiej; 

 Krajowy Plan zatwierdza minister właściwy ds. gospodarki morskiej; 
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 Krajowy Plan podlega ogłoszeniu przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Służby SAR oraz ministerstwa obsługującego ministra właściwego ds. gospodarki 
morskiej; 

 dyrektor Służby SAR dokonuje bieżącej aktualizacji Krajowego Planu. W przypadku aktualizacji, 
która wprowadza znaczące zmiany w Krajowym Planie, projekt aktualizacji podlega 
konsultacjom i uzgodnieniom. 

 

A.19. Dyrektor Służby SAR w porozumieniu z dyrektorami urzędów morskich, opracowuje w ramach 
współpracy międzynarodowej i udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Służby SAR 
informacje o organizacji i gotowości do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na polskich obszarach 
morskich oraz zapewnia ich bieżącą aktualizację. Informacje powinny zawierać: 

 opis organizacji oraz zadań i odpowiedzialności jednostek właściwych w sprawach 
zanieczyszczeń morza; 

 wykazy i adresy punktów kontaktowych oraz sposoby kontaktowania się z nimi; 

 informacje o zespołach przeznaczonych do działań na wypadek sytuacji kryzysowych oraz 
usuwania zanieczyszczeń i o wyposażeniu tych jednostek, w szczególności o: 

 specjalnych morskich statkach do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń, 

 bazach lądowych, 

 urządzeniach do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni morza i brzegu morskiego, 

 stosowanych systemach obserwacji i kontroli z powietrza, 

 zespołach ekspertów, 

 zasadach i warunkach udzielania pomocy; 

 Informacje te Dyrektor Służby SAR udostępnia w szczególności Centrum Koordynacji 
Reagowania Kryzysowego (ERCC) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). 

 

Odpowiedzialność organizacyjna jednostek współdziałających 

A.20. Minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji publicznej jest odpowiedzialny za organizację 
systemu reagowania kryzysowego na terenie RP. Poprzez uzgodnienie Krajowego Planu, w ramach 
nadzoru nad Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Policją oraz administracją rządową 
i samorządową – w zakresie właściwości, w miarę identyfikowanych potrzeb udziela wsparcia 
akcjom przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom na morzu. 

 

A.21. Zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na brzegu morskim mogą być 
realizowane w ramach wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. Zadania mające na celu 
łagodzenie negatywnych skutków dla flory i fauny na brzegu morskim, z uwzględnieniem opieki nad 
zaolejonymi zwierzętami, realizuje właściwy wojewoda na podstawie planu ratowania zaolejonych 
zwierząt, które ucierpiały w wyniku wypadków morskich. Powyższe plany podlegają koordynacji 
z Krajowym Planem. 

 

A.22. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej określa: 

 operacyjne punkty kontaktowe; 

 siły i środki, które mogą być użyte do wsparcia działań związanych z realizacją Krajowego 
Planu. 

 

A.23. Minister Obrony Narodowej kierujący w czasie pokoju działalnością Sił Zbrojnych, poprzez 
uzgodnienie Krajowego Planu, w ramach istniejącego systemu prawnego oraz w miarę 
identyfikowanych potrzeb udziela wsparcia akcjom przeciwdziałania zagrożeniom i 
zanieczyszczeniom na morzu, powstałym na skutek rozlewu substancji olejowych lub innych 
substancji szkodliwych. 

 

A.24. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych dowodzi, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – 
Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM) wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej w celu 
wsparcia działań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. W tym celu określa: 
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 operacyjne punkty kontaktowe; 

 siły i środki, które mogą być użyte do wsparcia działań związanych z realizacją Krajowego 
Planu. 

 

A.25. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych sprawuje nadzór, poprzez Dowódcę 3 Flotylli Okrętów i 
8 Flotylli Obrony Wybrzeża, nad komendantami portów wojennych, których zadaniem jest 
opracowanie, aktualizowanie i uzgadnianie planów przeciwdziałania zanieczyszczeniom dla wód 
portowych w portach wojennych. 

 

A.26. Minister właściwy ds. środowiska poprzez uzgodnienie Krajowego Planu i w ramach nadzoru nad 
Inspekcją Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i regionalnymi dyrekcjami 
ochrony środowiska jest odpowiedzialny za informację o stanie i zasobach środowiska naturalnego. 
Ponadto sprawuje generalny nadzór nad ochroną środowiska, w tym również morskiego, w zakresie 
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł lądowych41,42,43,44,45. Zadania podmiotów ochrony 
środowiska określone są również w Planie ratowania zwierząt, które ucierpiały w wyniku rozlewów 
olejowych. 

 

Określenie odpowiedzialności operacyjnej 

Odpowiedzialność operacyjna organów administracji morskiej 

A.27. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej sprawuje ogólny nadzór operacyjny, w szczególności do 
zakresu jego kompetencji należy: 

 podejmowanie decyzji o interwencji; 

 powoływanie koordynatora prac badawczych; 

 występowanie z wnioskiem do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na 
obszarach morskich RP oraz kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego; 

 minister właściwy ds. gospodarki morskiej i minister właściwy ds. żeglugi śródlądowej są 
organami uprawnionymi do wykonywania ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej46. 

 

A.28. Dyrektorzy urzędów morskich są odpowiedzialni za ocenę zagrożenia i inicjowanie akcji 
przeciwdziałania, w tym: 

 przyjęcie i rozpowszechnienie powiadomienia o zagrożeniu; 

 udzielenie pomocy statkowi lub obiektowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie; 

 ocenę zagrożenia zanieczyszczeniem; 

 inicjowanie akcji zwalczania zanieczyszczeń na morzu; 

 wzywanie i udzielanie pomocy międzynarodowej; 

 udzielanie zgody na stosowanie innych niż mechaniczne środków zwalczania zanieczyszczeń. 
  

 Dyrektorzy urzędów morskich ponadto prowadzą postępowania w celu wykrycia sprawcy 
zanieczyszczenia oraz zabezpieczają dokumentację. 
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A.29. Jeżeli w przypadku złej pogody lub stanu morza istnieje poważne zagrożenie zanieczyszczenia 
obszarów morskich, bądź zagrożone jest bezpieczeństwo życia ludzkiego, właściwy terytorialnie 
dyrektor urzędu morskiego, po uzyskaniu informacji właściwych służb meteorologicznych: 

 powiadamia, jeśli jest to możliwe, kapitana statku znajdującego się w danym rejonie portu oraz 
zamierzającego wejść lub wyjść z portu o stanie morza i warunkach pogodowych; 

 nie naruszając obowiązku niesienia pomocy statkom w niebezpieczeństwie oraz zgodnie 
z planem udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie schronienia na polskich 
obszarach morskich, może podjąć inne środki, łącznie z zaleceniem bądź zakazem wejścia lub 
wyjścia z portu, do czasu, gdy zostanie ustalone, że nie istnieje ryzyko dla życia ludzkiego lub 
zagrożenie zanieczyszczenia środowiska; 

 może podjąć niezbędne środki w celu ograniczenia bunkrowania statków lub wprowadzić zakaz 
bunkrowania na wodach terytorialnych47. 

 

A.30. W przypadku, gdy z rodzaju i stopnia zagrożenia środowiska morskiego albo przebiegu działań 
zmierzających do zwalczenia zanieczyszczenia morza wynika możliwość zanieczyszczenia brzegu 
morskiego lub zagrożenia życia lub zdrowia ludności w rejonie nadmorskim, dyrektor urzędu 
morskiego jest obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie właściwego wojewodę, właściwego 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska w celu podjęcia przez nich odpowiednich działań zapobiegawczych na lądzie. 

 

A.31. Dyrektor urzędu morskiego jest organem, który w zakresie swoich kompetencji dokonuje analizy 
skażeń i oceny sytuacji oraz opracowuje, ogłasza i wprowadza działania interwencyjne48. 

 

Odpowiedzialność operacyjna Służby SAR 
A.32. W następstwie decyzji właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego Morska Służba 

Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) jest wyznaczona do wykonywania działań operacyjnych 
związanych z akcją zwalczania zanieczyszczeń na morzu. 

 

A.33. W przypadku akcji przeciwdziałania o zasięgu krajowym, kierownictwo operacyjne sprawuje 
Dyrektor Służby SAR bezpośrednio lub poprzez swojego zastępcę – kierownika akcji, który jest 
odpowiedzialny za planowanie, prowadzenie i koordynację akcji zwalczania zanieczyszczeń na 
morzu. Do wykonywania zadań bezpośrednio na morzu kierownik akcji nominuje dowódcę akcji 
w miejscu jej prowadzenia – OSC. 

 

A.34. W przypadku międzynarodowej akcji ratowniczej, w której Polska jest stroną wiodącą, Dyrektor 
Służby SAR sprawuje kierownictwo operacyjne, jako kierownik akcji oraz wyznacza naczelnego 
dowódcę na miejscu jej prowadzenia (SOSC). Funkcje zastępcy kierownika akcji wykonuje zastępca 
Dyrektora Służby SAR. 

 

A.35. W przypadku akcji międzynarodowej prowadzonej poza polską strefą odpowiedzialności, 
kierownictwo operacyjne może być przekazane nominowanemu przez Dyrektora Służby SAR 
dowódcy zespołu prowadzącego akcję na miejscu (NOSC). Dyrektor Służby SAR jest również 
uprawniony do nominowania oficera łącznikowego działającego przy sztabie prowadzenia akcji 
prowadzonej w obszarze odpowiedzialności obcego państwa. 

 

A.36. W przypadku konieczności wynikającej z potrzeb akcji zwalczania zanieczyszczeń Służba SAR 
współdziała z krajowymi jednostkami organizacyjnymi: 

 Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałymi podmiotami krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego; 
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 Marynarki Wojennej; 

 Straży Granicznej; 

 Policji; 

 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy; 

 innymi, w szczególności: 

 jednostkami realizującymi zadania administracji morskiej podległymi dyrektorom urzędów 
morskich, 

 podmiotami zobowiązanymi do posiadania planów określonymi w p. A.2., 

 Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w zakresie sporządzanie i przekazywania raportu 
z akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na 
morzu, jeżeli dotyczą one zdarzeń związanych z działalnością polegającą na poszukiwaniu, 
rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przekazywanie tego raportu właściwemu 
terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego oraz Komisji Badania Wypadków Morskich, 

 wojewodami nadmorskimi, centrami zarządzania kryzysowego województw nadmorskich 
w zakresie reagowania kryzysowego związanego ze zdarzeniem powodującym 
zanieczyszczenie wód morskich, z uwzględnieniem opieki nad zaolejonymi zwierzętami, 

 Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu środowiska 
i międzynarodowego przemieszczania odpadów, 

 Morskim Instytutem Rybackim – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie ochrony łowisk, 
tarlisk i akwakultury, 

 Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, regionalnymi dyrektorami ochrony 
środowiska oraz innymi podmiotami sprawującymi nadzór nad obszarami Natura 2000 
w zakresie funkcjonowania obszarów Natura 2000, 

 Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, regionalnymi dyrektorami ochrony 
środowiska w zakresie ochrony grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, 

 dyrektorami nadmorskich parków narodowych w zakresie realizacji planów ochrony 
parków narodowych lub planów zadań ochronnych dla tych obszarów, 

 regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska w zakresie przestrzegania planów ochrony 
rezerwatów i ich otulin lub planów zadań ochronnych dla tych obszarów, 

 dyrektorami parków krajobrazowych lub dyrektorami zespołów parków krajobrazowych 
w zakresie realizacji planów ochrony parków krajobrazowych lub planów zadań 
ochronnych dla tych obszarów, 

 organami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania odpadów, 

 Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie ustanowienia na obszarem zagrożeń strefy 
zakazu lub ograniczeń lotów z różnymi stopniami restrykcji. 

 

A.37. W ramach zadań Służba SAR jest upoważniona do: 

 zwracania się do jednostek współdziałających o dostarczenie na miejsce akcji niezbędnego 
sprzętu, personelu bądź zespołów operacyjnych ujętych w Krajowym Planie, a także informacji 
wymaganej do właściwego zorganizowania i kierowania akcją; 

 występowania do dyrektora urzędu morskiego o wezwanie pomocy międzynarodowej, jeżeli 
możliwości własne okażą się niewystarczające do przeprowadzenia skutecznej akcji; 

 podejmowania niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami celnymi, ochrony granic 
i innymi właściwymi organami, umożliwiających wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym na morze terytorialne, morskie wody wewnętrzne lub przestrzeń powietrzną 
podążających z pomocą z międzynarodową statków morskich, statków powietrznych, 
personelu i wyposażenia służącego zwalczaniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; 

 w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu morskiego kierowania sił i środków Służby SAR do akcji 
poza polskie obszary morskie w celu udzielenia pomocy międzynarodowej. 

Kierownictwo operacyjne, nadzór operacyjny i kierownictwo taktyczne 
A.38. Kierownictwo operacyjne sprawowane jest przez kierownika akcji z następującymi zadaniami: 
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 opracowywanie planów akcji; 

 uruchamianie jednostek Służby SAR do działań zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; 

 wyznaczanie dowódców akcji na miejscu jej prowadzenia; 

 podejmowanie decyzji o sposobie zwalczania zanieczyszczenia na poszczególnych etapach 
rozwoju akcji i w miarę potrzeb, modyfikowaniu planu akcji; 

 organizowanie zabezpieczenia logistycznego prowadzonych działań na morzu; 

 współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z Krajowym Planem; 

 realizowanie współdziałania z odpowiednimi służbami innych państw. 
 

A.39. Kierownik akcji, opracowując plan akcji, powinien uwzględniać: 

 aktualne i przewidywane warunki hydrologiczno-meteorologiczne w rejonie akcji; 

 czas potrzebny na dotarcie sił i środków do rejonu wystąpienia zagrożenia lub zanieczyszczenia; 

 rodzaj i wielkość zanieczyszczenia; 

 wszelkie informacje dotyczące wrażliwości środowiska naturalnego na zanieczyszczenie oraz 
potencjalne skutki zanieczyszczenia dla flory i fauny; 

 dostępność sił i środków Służby SAR, jednostek współdziałających wymienionych w Krajowym 
Planie oraz siły i środki oferowane w ramach pomocy międzynarodowej. 

 

A.40. Kierownik akcji, przygotowując plan akcji oraz podczas jej trwania, powinien pozyskiwać zdjęcia 
satelitarne, informacje ze zwiadu lotniczego oraz korzystać z dostępnych informatycznych 
programów symulacyjnych prognozujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na morzu. 

 

A.41. Kierowanie akcją na miejscu jej prowadzenia sprawowane przez OSC polega w szczególności na: 

 bezpośrednim kierowaniu działaniami skierowanych do akcji specjalnych statków morskich do 
zwalczania zanieczyszczeń zgodnie z planem akcji; 

 informowaniu kierownika akcji o bieżącej sytuacji, sposobie i stopniu realizacji planu akcji. 

Odpowiedzialność operacyjna jednostek współdziałających 

Minister Obrony Narodowej 
A.42. Minister Obrony Narodowej jest zastępcą przewodniczącego Rządowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego i sprawuje nadzór nad Siłami Zbrojnymi RP, których między innymi misją jest: 

 udział w międzynarodowych operacjach reagowania kryzysowego; 

 wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu poprzez m.in.: 

 monitorowanie i ochronę przestrzeni powietrznej oraz wsparcie ochrony granicy lądowej 
i wód terytorialnych, 

 monitorowanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na terytorium 
kraju, 

 prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych i pomoc władzom państwowym, 
administracji publicznej oraz społeczeństwu w reagowaniu na zagrożenia. 

 

A.43. Minister Obrony Narodowej przy pomocy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń sprawuje nadzór nad 
Krajowym Systemem Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) - system odpowiedzialny za 
koordynację przedsięwzięć z zakresu monitorowania, wykrywania i alarmowania o skażeniach CBRN 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku ich 
wystąpienia. Funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. 
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości 
organów w tych sprawach49. W skład krajowego systemu wchodzą między innymi nadzorowane 
przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 
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 Dz.U.2013.96 
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A.44. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych dowodzi poprzez Centrum Operacji Morskich – 
Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM) działaniami sił wydzielonych z Marynarki 
Wojennej RP, wykazanych w Planie SAR. Wydzielone siły wspomagają akcje na morzu poprzez 
działania powietrzne w zakresie monitoringu, działania zabezpieczające oraz przez bezpośredni 
udział w zwalczaniu zanieczyszczeń na morzu. Przystąpienie do akcji realizowane jest na wniosek 
Służby SAR. W ramach Krajowego Planu Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych przydziela siły 
i środki możliwe do wykorzystania podczas akcji przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza. Wykaz 
sił i środków Marynarki Wojennej wydzielonych do współdziałania w ramach zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń na morzu umieszczony jest w Załączniku H. 

 

A.45. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) realizuje zadania Państwowej Morskiej Służby 
Hydrograficznej5051 i wykonuje między innymi następujące zadania: 

 prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie pomiarów hydrograficznych na polskich 
obszarach morskich dla potrzeb bezpieczeństwa żeglugi i kartografii morskiej; 

 prowadzenie i koordynowanie prac geodezyjnych na polskich obszarach morskich oraz w pasie 
nadbrzeżnym, w portach i przystaniach morskich dla potrzeb bezpieczeństwa żeglugi i 
kartografii morskiej; 

 opracowywanie i wydawanie map morskich oraz innych publikacji nautycznych; 

 utrzymywanie serwisu cyfrowych map nawigacyjnych; 

 koordynowanie krajowego systemu obiegu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych; 

 reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej; 

 przekazywanie nieodpłatnie organom administracji morskiej danych batymetrycznych i 
oceanograficznych oraz map i publikacji nautycznych; 

 przekazywanie nieodpłatnie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska danych 
batymetrycznych i hydrologicznych niezbędnych do właściwego i bezpiecznego wykonywania 
monitoringu wód morskich; 

 przekazywanie nieodpłatnie Głównemu Geodecie Kraju danych batymetrycznych oraz danych 
dotyczących linii brzegowej w celu wykonywania zadań przewidzianych w ustawie z dnia 4 
marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; 

 prowadzenie zasobu danych hydrograficznych. 
 

Ostrzeżenia nawigacyjne aktualizowane są na bieżąco przez operatora dyżurnego Krajowego 
Systemu Ostrzeżeń Nawigacyjnych. 

Minister właściwy ds. spraw wewnętrznych i administracji publicznej 
A.46. Minister właściwy ds. wewnętrznych jest zastępcą przewodniczącego Rządowego Zespołu 

Kryzysowego52 i sprawuje nadzór nad: 

 zespoloną administracją rządową w województwie; 

 przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu; 

 usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu; 

 ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 ochroną granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji działań 
związanych z polityką migracyjną państwa; 

 zarządzania kryzysowego; 

 obrony cywilnej; 

                                                           
50 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.1991.32.131 – tekst 
ujednolicony) 
51

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji zadań służby 
hydrograficznej (Dz.U.2018.991) 
52

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 – tekst ujednolicony) 
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 ochrony przeciwpożarowej;  

 nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym. 
 

A.47. Państwowa Straż Pożarna wykonuje bezpośrednie działania w zakresie określonym: 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej53; 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej54.  
 

A.48. Komendant Główny PSP jest jednocześnie, imiennie Szefem Obrony Cywilnej Kraju. 
 

A.49. Straż Graniczna (SG) realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej55. Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) współpracuje w działaniach na 
morzu oraz w przypadku konieczności również w operacjach zwalczania zanieczyszczeń na brzegu 
morskim. W przypadku pomocy międzynarodowej SG udzieli pomocy przy przekraczaniu granic 
morskich i lądowych. W ramach Krajowego Planu Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
przydziela siły i środki możliwe do wykorzystania podczas akcji przeciwdziałania zanieczyszczeniom 
morza. Wykaz sił i środków Straży Granicznej wydzielonych do współdziałania w ramach zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu umieszczony jest w Załączniku H.  

A.50. Policja realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji56. 
W szczególności Policja współpracuje poprzez logistyczne zabezpieczenie dróg dojazdowych, 
parkingów i lądowisk przy transporcie sprzętu i personelu drogą lądową lub powietrzną. 
 

Wojewoda 
A.51. Na postawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie57 wojewoda: 

 Zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej 
działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu 
życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania 
porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom 
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na 
zasadach określonych w odrębnych ustawach; 

 Może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające 
w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa powyżej obowiązujące 
również organy samorządu terytorialnego.  O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie 
informuje właściwego ministra. Sytuacjami nadzwyczajnymi, o są również sytuacje kryzysowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym58. 

 

A.52. Wojewoda nadzoruje wchodzące w skład krajowego systemu wojewódzkie systemy wykrywania 
i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, o których mowa 
w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, 
w części dotyczącej skażeń59. 

 

Minister właściwy ds. środowiska 
A.53. Minister właściwy ds. środowiska poprzez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska współpracuje w działaniach zwalczania zagrożeń i 
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zanieczyszczeń na morzu oraz na brzegu morskim w zakresie monitoringu oraz oszacowania stanu 
środowiska. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska60  

 

Do zadań Inspekcji należy m.in.: 

 kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska61w zakresie: 

 przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

 przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania 
zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na 
stan środowiska, 

 przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach62, 

 kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach63; 

 prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

 opracowywanie i realizacja wieloletnich strategicznych programów państwowego 
monitoringu środowiska i wykonawczych programów państwowego monitoringu 
środowiska, 

 gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 
monitoringu środowiska, 

 przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 
środowiska, 

 opracowywanie raportów o stanie środowiska, 

 udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym koordynacja 
współpracy z Europejską Agencją Środowiska64, 

 prowadzenie działalności laboratoryjnej polegającej na: 

 wykonywaniu badań, w tym pobieraniu próbek, wykonywaniu pomiarów i analiz na 
potrzeby państwowego monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

 zapewnieniu nadzoru nad jakością badań, o których mowa w lit. a, zgodnie z normą PN-EN-
ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych 
i wzorcujących, 

 podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań 
związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 

 przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków; 

 wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń; 

 wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko65; 

 wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 

 wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów; 

 wykonywanie zadań z zakresu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach oraz stosownych, określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska 
przepisów UE; 
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 wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne66. 

Rada SAR 
A.54. W skład Rady SAR wchodzą przedstawiciele ministerstw i instytucji związanych z realizacją zadań 

wynikających z ustawy o bezpieczeństwie morskim. Jest organem doradczym ministra właściwego 
ds. gospodarki morskiej i opiniodawczym w zakresie opracowania Krajowego Planu. Radzie SAR 
przewodniczy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń na morzu, Rada SAR jest organem konsultacyjnym właściwym dla Krajowego Planu. 

Podmioty zarządzające portami oraz inne podmioty prowadzące działalność w obrębie portu 
A.55. Podmioty zarządzające portami oraz inne podmioty prowadzące działalność w obrębie portu 

zobowiązane do posiadania planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, są 
odpowiedzialne za prowadzenie akcji przeciwdziałania na podległych im obszarach. W przypadku, 
gdy rozmiar zdarzenia przekracza ich własne możliwości przeciwdziałania, mogą oni zwrócić się 
o wsparcie, zgodnie z Krajowym Planem. Zdolność samodzielnego przeciwdziałania jest 
każdorazowo określana przez dyrektora urzędu morskiego. 

 

A.56. W przypadku rozlewu olejowego wewnątrz obszaru podległego podmiotowi zarządzającemu 
portem lub innego prowadzącego działalność w obrębie portu jest on zobowiązany do: 

 natychmiastowego powiadomienia o zdarzeniu; 

 przekazania informacji o podjętym działaniu natychmiastowym w celu wyeliminowania 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; 

 przekazania informacji zawierającej dane o ilości, rodzaju i charakterystyce substancji 
zanieczyszczającej; 

 opracowania planu działania z udziałem własnych środków, adekwatnego do rozmiarów 
incydentu i jego skutków powodujących zanieczyszczenie wód portowych. Plan ten w 
szczególności określa, jakie środki zostały podjęte w celu zminimalizowania skutków incydentu, z 
uwzględnieniem wpływu zanieczyszczenia i jego usuwania na środowisko naturalne. Plan 
działania operacyjny musi być zaakceptowany przez DUM i w przypadku użycia sił i środków 
zewnętrznych udostępniony podmiotom uczestniczącym. 

 

A.57. W przypadku zagrożenia lub zanieczyszczenia o zasięgu krajowym lub międzynarodowym Służba 
SAR może się zwrócić o udostępnienie sił i środków rozmieszczonych w portach znajdujących się w 
dyspozycji podmiotu prowadzącego działalność lub podmiotu zarządzającego portem na zasadach 
określonych w załącznikach U - Odpowiedzialność i odszkodowania za zanieczyszczenia oraz W - 
Zwrot kosztów udziału w akcji. 

Operatorzy przemysłowych instalacji morskich 
A.58. Do przemysłowych instalacji morskich zaliczamy jednostki przybrzeżne, które zgodnie z definicją 

Konwencji OPRC 1992 oznaczają każdą stałą lub pływającą instalację lub konstrukcję przybrzeżną 
zaangażowaną w działalność poszukiwawczą, wydobywczą lub produkcyjną gazu lub oleju oraz 
w załadunek lub przeładunek oleju. Operatorem instalacji na polskich obszarach morskich jest Lotos 
PETROBALTIC. 

A.59. Plan zwalczania rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń środowiska operatora przemysłowej 
instalacji morskiej6768 oraz plany SOPEP dla platform wiertniczych i jednostek wspomagających 
działalność są częścią składową Krajowego Planu. Lotos PETROBALTIC i Służba SAR utrzymują stałą 
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 Dz.U.2017.1566 – tekst ujednolicony 
67 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi (Dz.U.2002.109.961) 
68

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia 
ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.2014.812) 
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współpracę operacyjną polegającą na bieżącym przekazywaniu informacji o stanie gotowości do 
przeciwdziałania. 

 

A.60. W przypadku zanieczyszczenia akcją kieruje bezpośrednio kierownik platformy. Jest on 
zobowiązany do: 

 natychmiastowego powiadomienia o zdarzeniu zgodnie z procedurą określoną w planie; 

 przekazania informacji o podjętym działaniu natychmiastowym w celu wyeliminowania 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; 

 przekazania informacji zawierającej dane o ilości, rodzaju i charakterystyce substancji 
zanieczyszczającej; 

 opracowania planu działania z udziałem własnych środków, adekwatnego do rozmiarów 
incydentu i jego skutków powodujących zanieczyszczenie morza. Plan ten w szczególności 
określa, jakie środki zostały podjęte w celu zminimalizowania skutków incydentu, 
z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczenia i jego usuwania na środowisko naturalne.  musi 
być udostępniony DUM i w przypadku użycia sił i środków zewnętrznych udostępniony 
podmiotom uczestniczącym. 

 

A.61. W przypadku zagrożenia lub zanieczyszczenia o zasięgu krajowym lub międzynarodowym Służba 
SAR może się zwrócić o udostępnienie sił i środków znajdujących się w dyspozycji operatora 
przemysłowej instalacji morskiej na zasadach określonych w załącznikach U - Odpowiedzialność i 
odszkodowania za zanieczyszczenia oraz W - Zwrot kosztów udziału w akcji. 

Państwowe agencje, instytucje, organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe 

Służby radiokomunikacyjne 
A.62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony 

meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa69 w sposób szczegółowy 
określa rodzaje służb radiokomunikacyjnych prowadzących nasłuch radiowy na międzynarodowych 
częstotliwościach przeznaczonych do odbioru sygnałów o niebezpieczeństwie, zasady i sposób jego 
prowadzenia oraz przekazywania do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (MRCK) 
odebranych zawiadomień o niebezpieczeństwie. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
A.63. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony 

meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa70 w sposób szczegółowy 
określa zadania służby meteorologicznej dotyczące osłony meteorologicznej. Polega ona na 
wykonywaniu obserwacji i pomiarów meteorologicznych, przesyłaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu 
zebranych informacji, prowadzeniu ciągłej analizy warunków meteorologicznych mogących mieć 
znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi i ratowania życia na morzu. Osłona meteorologiczna jest 
prowadzona na obszarze Morza Bałtyckiego i polskiej strefy brzegowej, a jej wyniki są 
przekazywane do MRCK. 

Instytucje naukowe 
A.64. W ramach działań objętych Krajowym Planem ze Służbą SAR współpracują:  

 Morski Instytut Rybacki w Gdyni, 

 Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 

 Instytut Ochrony Środowiska, 

 Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk, , 

 Uniwersytet Morski w Gdyni, 

 Akademia Morska w Szczecinie, 

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 

 Politechnika Gdańska, 

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 
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A.65. Rola pozarządowych organizacji społecznych nie jest określona jednoznacznie. Katastrofa 
ekologiczna na morzu jest również poważnym problemem społecznym, dlatego udział organizacji 
ekologicznych w charakterze skoordynowanej pracy wolontariuszy powinien być uwzględniony już 
na szczeblu operacyjnym. Zarządzanie pracą wolontariuszy określone jest w Załączniku Y – 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instytucje ubezpieczeniowe 

A.66. Dotyczy statków przewożących substancje olejowe w postaci ładunku. 

Ubezpieczenie statków od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem 
olejami, wyrządzone osobom trzecim realizowane jest poprzez członkostwo w Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Klubów Odpowiedzialności Cywilnej Armatora (P & I). Każdy z klubów prowadzi 
doradztwo m. in. w zakresie działalności związanej z roszczeniami odszkodowawczymi. W Polsce 
przedstawicielami klubów P & I są najczęściej duże agencje morskie. Zasady funkcjonowania sytemu 
odszkodowań przedstawione są w Załączniku W – Zwrot kosztów udziału w akcji. 

Międzynarodowe Fundusze Odszkodowawcze (IOPC Funds) 

A.67. IOPC Funds (International Oil Pollution Compensation Funds) jest instytucją międzynarodową 
składającą się z dwóch międzyrządowych organizacji Funduszu 1992 (1992 Fund) oraz Funduszu 
Uzupełniającego (Supplementary Fund). Działalność IOPC jest skutkiem implementacji trzech 
międzynarodowych konwencji – Konwencji o odpowiedzialności cywilnej 1992, Konwencji o 
Funduszu 1992 oraz Protokołu do Konwencji o Funduszu 1992. IOPC Funds reaguje na szkody 
spowodowane zanieczyszczeniem olejami, których wysokość przekracza kwoty gwarantowane 
ubezpieczeniem statków od odpowiedzialności cywilnej. Zasady funkcjonowania funduszu 
przedstawione są w załączniku U – Odpowiedzialność i odszkodowania za zanieczyszczenia oraz 
Załączniku W – Zwrot kosztów udziału w akcji. 

Międzynarodowa Federacja Właścicieli na Rzecz Zanieczyszczeń Powodowanych przez Tankowce (ITOPF) 

A.68. Federacja stowarzyszeń właścicieli tankowców zatrudnia ekspertów technicznych na całym świecie. 
Ich podstawowym zadaniem jest udzielanie praktycznych wskazówek w zakresie zwalczania 
zanieczyszczeń olejowych oraz likwidacji skutków tych zanieczyszczeń. Usługi doradcze 
wykonywane są zazwyczaj na życzenie armatora, klubu P & I lub IOPC. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego dla Ochrony Przyrody (IPIECA) 

A.69. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association jest stowarzyszeniem 
międzynarodowych koncernów naftowych i krajowych instytutów petrochemicznych, którego 
celem jest pomoc w łagodzeniu skutków oddziaływania działalności przemysłowej na środowisko 
naturalne. Działalność IPIECA oparta jest na zasadach określonych przez Program Ochrony 
Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i polega na wymianie informacji i wiedzy praktycznej, 
analiz eksperckich w ramach ONZ, wzajemnego świadczenia usług eksperckich oraz publikowaniu 
informatorów i przewodników dotyczących przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza. 

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) 

A.70. IMO jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a  
w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska 
morskiego przez statki. Cele działania IMO są realizowane poprzez szeroką wymianę informacji, 
analiz i koncepcji rozwiązań dokonywanych w Komitetach (Bezpieczeństwa na morzu -MSC, 
Ochrony środowiska morskiego -MEPC, Prawnego –LEG, Ułatwień w obrocie morskim –FAL), 
Podkomitetach oraz na bieżąco powoływanych Grupach Roboczych. W wyniku tych prac 
sporządzane są i uchwalane umowy międzynarodowe (konwencje) oraz rezolucje i okólniki, 
zawierające zalecenia i  instrukcje oraz interpretacje dla rządów państw członkowskich, a także 
poprawki do wcześniej uchwalonych konwencji i dokumentów. 
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Komisja Helsińska 

A.71. Obowiązkiem Komisji Helsińskiej (HELCOM), która została utworzona w ramach Konwencji 
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego jest między innymi: 

 stałe obserwowanie wykonywania postanowień niniejszej konwencji; 

 wydawanie zaleceń w sprawie środków dotyczących celów niniejszej konwencji; 

 dokonywanie przeglądu treści konwencji wraz z załącznikami i zalecanie takich poprawek, jakie 
mogą być niezbędne, jak również przyjmuje nowe załączniki. 

 

A.72. HELCOM Response jest grupą roboczą HELCOM, której powierzono zadania dotyczące zapobiegania 
i reagowania na zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. Jej zadaniem jest praca nad: 

 zapewnieniem szybkiego, w skali krajowej i międzynarodowej, przeciwdziałania incydentom 
morskim, powodującym zanieczyszczenie morza; 

 zapewnieniem, by w przypadku incydentu znajdowało się odpowiednie wyposażenie, możliwe 
do przeciwdziałania w miejscu zdarzenia oraz by funkcjonowały procedury umożliwiające 
współpracę państw sąsiadujących; 

 koordynacją zwiadu lotniczego dla uzyskania kompletnego wizerunku nielegalnego 
zanieczyszczania morza, w celu ujawnienia sprawców; 

 analizowaniem rozwoju transportu morskiego oraz poszukiwaniem możliwych rozwiązań 
współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania. 

 

Jednym z podstawowych zadań grupy roboczej HELCOM Response jest aktualizacja podręczników 
dotyczących reagowania na zanieczyszczenia na morzu, co do których Państwa - Strony Konwencji 
uzgodniły jak najdalsze zastosowanie: 

 Tom 1 (HELCOM Manual Volume 1) – dot. współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń olejowych; 

 Tom 2 (HELCOM Manual Volume 2) – dot. zagrożeń i zanieczyszczeń chemicznych innych niż 
oleje; 

 Tomu 3 (HELCOM Manual Volume 3) dot. zwalczania zanieczyszczeń na brzegu morskim. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) 

A.73. EMSA oferuje wiedzę techniczną i wsparcie operacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego, 
gotowości do zwalczania zanieczyszczenia morza i reagowania na zanieczyszczenie oraz zwiększenia 
ochrony na morzu. 

 

 EMSA dostarcza KE oraz rządom i właściwym organom dokładnych i fachowych informacji o sytuacji 
na morzu w czasie rzeczywistym, aby wesprzeć je w skutecznym wdrażaniu polityki morskiej. EMSA 
oferuje również usługi morskie, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom różnych 
użytkowników mórz w całej Europie. 

 EMSA przeprowadza wiele kontroli technicznych. Są to: 

 inspekcje towarzystw klasyfikacyjnych wyszczególnionych przez państwa członkowskie UE jako 
uznane organizacje; 

 inspekcje systemów edukacji morskiej i certyfikacji w państwach spoza UE; 

 sprawdzanie czy statki zawijające do portów w UE przeszły odpowiednie kontrole; 

 inspekcje krajowych systemów monitorowania ruchu morskiego. 
 

Ponadto EMSA: 

 zapewnienia spójne dochodzenia w sprawie wypadków na morzu w całej UE; 

 rozpowszechnia dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu oraz 
ochrony środowiska. 
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Załącznik B – Mapa rejonów odpowiedzialności 

B1. Obszar działania Krajowego Planu obejmuje polskie obszary morskie określone ustawą z dnia 21 marca 
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i obejmuje przeciwdziałanie 
wszystkim incydentom, których skutki zagrażają lub mogą zagrozić obszarom morskim Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

B2. Mapa umieszczona w Załączniku B ilustruje polską strefę odpowiedzialności za ochronę środowiska 
morskiego - (EEZ) oraz strefę odpowiedzialności w operacjach poszukiwania i ratownictwa (SRR). 
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ZAŁĄCZNIK C - UDZIELANIE POMOCY I WSPÓŁPRACA, W TYM 
MIĘDZYNARODOWA 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W zakresie zwalczania zanieczyszczeń Rzeczpospolita Polska jest stroną kilku międzynarodowych konwencji. 
Ponadto Służba SAR posiada międzynarodowe i krajowe porozumienia operacyjne. 

Konwencja OPRC 

Międzynarodowa konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w 
tym zakresie przyjęta w Londynie 30 listopada 1990 r. zobowiązuje państwo - stronę konwencji do 
utrzymywania gotowości i prowadzenia akcji przeciwdziałania przeciwko incydentom zanieczyszczenia 
olejowego. Nakłada ona ponadto obowiązek określenia minimalnych sił i środków przeciwdziałania oraz 
wyznacza ramy współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania zanieczyszczeń na morzu. 

Konwencja Helsińska 1992 

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, 1992 określa reguły postępowania 
oraz zasady współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom i 
zanieczyszczeniom morza. I tak: 

 Załącznik IV – reguluje przepisy w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu ze statków. 

 Załącznik VI – dotyczy zapobiegania zanieczyszczeniu z działalności przybrzeżnej. 

 Załącznik VII – związany jest z reagowaniem na przypadki zanieczyszczania. Załącznik ten 
obejmuje obowiązek planowania, określenia regionów reagowania, procedur zawiadamiania, 
środków reagowania, udzielania pomocy, zwrotu kosztów oraz regularnej współpracy. Przepis 
10 zobowiązuje państwa strony konwencji do stosowania tak dalece, jak tylko jest to możliwe 
zasad regulacji zawartych w Podręczniku dotyczącym współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń 
środowiska morskiego. W związku z powyższym dwa dokumenty Komisji Helsińskiej: 

 Podręcznik o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza - Podręcznik HELCOM, Tom 1, 
dotyczący zanieczyszczeń olejowych oraz 

 Podręcznik o współpracy w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom morza, Podręcznik HELCOM, 
Tom 2, dotyczący zanieczyszczeń innymi substancjami szkodliwymi, 

są podstawowymi, oprócz Krajowego Planu, dokumentami operacyjnymi obowiązującymi w prowadzeniu 
akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. 

Unia Europejska 

Unia Europejska jednoznacznie zachęca Państwa Członkowskie do współpracy i udzielania wzajemnej 
pomocy w przypadkach związanych z zanieczyszczeniem morza 

Komisja Europejska: 

 finansuje programy badawcze oraz szkolenia i ćwiczenia; 

 utrzymuje System Informacji Wspólnoty (CIS – Community Information System), który zawiera 
między innymi wykazy sił i środków będące w dyspozycji każdego z Państw Członków; 

 tworzy zespoły ekspertów (Grupy Zadaniowe UE), które mogą prowadzić doradztwo dla Państw 
Członków, w przypadku incydentu zanieczyszczenia morza; 

 utrzymuje Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK C 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

 

62  27-08-2020 

 

Międzynarodowe porozumienia operacyjne. 

Porozumienie Operacyjne dotyczące współpracy i zakresu odpowiedzialności pomiędzy Rzeczpospolitą 
Polską i Republiką Federalną Niemiec na okoliczność wypadków na morzu, zwalczania rozlewów olejowych i 
innych niebezpiecznych substancji podpisane 20 listopada 2001 r. w Stralsund. 

Służby odpowiedzialne za zwalczanie zanieczyszczeń morza, a mianowicie działająca ze strony 
Rzeczypospolitej Polskiej Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz działające ze strony Republiki 
Federalnej Niemiec: „Wasser und Schiffahrtsam Stralsund” (Waterways and Shipping Board Stralsund) oraz  
Sonderstelle des Bundes zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen ( Federal Marine Pollution Control 
Unit, Cuxhaven), wraz z ich właściwymi centrami koordynacyjnymi uzgodniły sposób postępowania i 
procedury dotyczące współpracy w działaniach dotyczących zwalczania zanieczyszczeń morza w rejonach 
odpowiedzialności Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. 

Na wyłączne potrzeby współpracy, o której mowa w Porozumieniu Operacyjnym, obie strony zgadzają się na 
określenie wspólnej strefy wzajemnego zainteresowania na Zatoce Pomorskiej/Pommersche Bucht. Granica 
strefy określona jest następująco: 

 od północy obszar morski oznaczony równolegle do linii 54 stopni 30 minut Nord, 

 od wschodu obszar morski oznaczony równolegle do linii 15 stopni East, 

 od południa i zachodu: linia brzegowa. 
 

Porozumienie Operacyjne Pomiędzy Instytucją Państwową „ Morska Administracja Portu Kaliningrad” i 
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Sprawie Współpracy Dotyczącej 
Zwalczania Zanieczyszczeń Morza Substancjami Olejowymi na Obszarze Wód Zalewu Wiślanego 
(Kaliningradzkiego) podpisane 26 maja 2003 r. w Gdyni. 

Dla celów niniejszego Porozumienia, linia granicy państwowej pomiędzy Federacją Rosyjską, a 
Rzeczpospolitą Polska jest linią ograniczającą obszary odpowiedzialności w zwalczaniu rozlewów olejowych. 
Obszarami odpowiedzialności w zakresie zwalczania rozlewów olejowych są: 

 Dla Morskiej Administracji Portu Kaliningrad – obszary wodne Federacji Rosyjskiej, Zalewu 
Kaliningradzkiego (Wiślanego), z wyłączeniem wytyczonych szlaków żeglugowych; 

 Dla Służby SAR – obszary wodne Rzeczypospolitej Polskiej, Zalewu Wiślanego (Kaliningradzkiego). 

 

PROWADZENIE AKCJI Z UDZIAŁEM SIŁ I ŚRODKÓW INNYCH PAŃSTW 

C.1. Procedura występowania o pomoc innych państw 

Konieczność wystąpienia do innych państw - stron Konwencji Helsińskiej 1992 może wystąpić w 
sytuacji, gdy krajowe siły i środki okazują się niewystarczające dla skutecznego przeprowadzenia 
działań usuwania zanieczyszczeń. 
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Na rys. C-1 przedstawiono procedurę podejmowania decyzji o wystąpienie z wnioskiem o udzielenie takiej 
pomocy. 

Zgodnie z zaleceniami Podręcznika HELCOM, Tom 1, wszelką korespondencję związaną z wezwaniem o 
pomoc należy kierować faksem pod wskazane adresy Narodowych Punktów Kontaktowych państw Basenu 
Morza Bałtyckiego. Numery faksów znajdują się w Podręczniku HELCOM, Tom 1 oraz w Załączniku K – Lista 
adresów kontaktowych. 

Przy prowadzeniu korespondencji obowiązuje ścisła procedura przekazywania informacji wykorzystująca 
formularze POLREP. Formularz składa się z trzech części: 

 POLWARN – przekazanie ostrzeżenia o incydencie wraz z informacją o rozlewie lub zagrożeniu 
rozlewem 

 POLINF – zawiera szczegółowe informacje dodatkowe 

 POLFAC – obejmuje korespondencje związaną z udzielaniem pomocy 

System POLREP zezwala na jednoczesne przesłanie formularzy POLINF i POLFAC, wymaga ścisłej ewidencji 
wezwań i potwierdzeń. Wzory formularzy wraz z przykładami zamieszczone są w Podręczniku HELCOM, Tom 
1 oraz w Załączniku D. 

Podręcznik HELCOM, Tom 1 zawiera informacje na temat środków zwalczania zanieczyszczeń, którymi 
dysponują państwa Basenu Morza Bałtyckiego oraz orientacyjne koszty ich wykorzystania. Najłatwiejszym 
sposobem pozyskania informacji jest Internet na stronie: https://helcom.fi/wp-

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/HELCOM-Manual-on-Co-opetration%20-inResponse-to-Marine-Pollution-Volume-1.pdf
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content/uploads/2019/08/HELCOM-Manual-on-Co-opetration -inResponse-to-Marine-Pollution-Volume-
1.pdf  znajduje się tekst podręcznika wraz z odsyłaczami do narodowych stron WWW.  

Podobne informacje można uzyskać poprzez System Informacyjny Wspólnoty (CIS), na stronie:  
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/marin/cis/cis_index.htm  

C.2. Organizacja kierowania akcją we współdziałaniu międzynarodowym 

W przypadku wprowadzenia do akcji zwalczania zanieczyszczeń na morzu sił i środków innych 
państw-stron Konwencji Helsińskiej, struktura kierowania akcją powinna zostać niezwłocznie 
dostosowana do zasad określonych w Podręczniku HELCOM, Tom 1. 

Schemat organizacji kierowania taką akcją przedstawiono na rys.C-2 
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Rys. C.2. Schemat organizacji kierowania 
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C.3. Organizacja łączności w czasie akcji międzynarodowej  

Organizacji łączności w czasie akcji we współdziałaniu międzynarodowym powinna być zgodna z zaleceniami 
Podręcznika HELCOM, Tom 1. Schemat organizacji łączności w czasie takiej akcji przedstawiono na Rys. C-3. 

Rys. C-3. Schemat organizacji łączności 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4. Aspekty administracyjne i organizacyjne 

Podręcznik HELCOM, Tom 1 określa szereg zadań, które powinno wypełnić Państwo – Strona, Konwencji 
Helsińskiej 1992, wzywające pomoc międzynarodową. 

 zapewnienie ułatwień w przekraczaniu granic morskich, powietrznych i lądowych, dla będących 
w służbie państwowej statków, samolotów, pojazdów (również prywatnych, które działają w 
ramach kontraktów rządowych), sprzętu oraz personelu. Wskazane jest również, by do 
zespołów ratowniczych przekraczających granice lądowe wyznaczyć oficerów łącznikowych. 
Zespołom lotniczym należy zapewnić wszelkie niezbędne zezwolenia związane z przelotem i 
pobytem na lotniskach; 

 maksymalne uproszczenie procedur celnych i zwolnienia z opłat celnych dotyczących wwozu 
zarówno materiałów, które mogą być zużyte podczas akcji sprzętu oraz pojazdów. Zaleca się, 
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aby dla każdego państwa uczestniczącego w pomocy wyznaczyć lokalnego przedstawiciela 
odpowiedzialnego za sprawy celne; 

 zapewnienie warunków i organizacji pracy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 
pracy – obowiązek ten spoczywa na SOSC; 

 zagwarantowanie pobytu i wyżywienia; 

 zapewnienie opieki medycznej; 

 zapewnienie usług serwisowych – dotyczy to wszelkich napraw, konserwacji i czyszczenia 
sprzętu po zakończeniu akcji, zdawania zebranych zanieczyszczeń oraz pełnej obsługi związanej 
z postojem w porcie; 

 zagwarantowanie autonomii operacyjnej. 

 

Sprawy związane z ubezpieczeniem, w tym również od odpowiedzialności cywilnej są regulowane 
zaleceniami Podręcznika HELCOM, Tom 1. Powyższe wymagania odnoszą się również do przypadku, 
w którym wymagany jest tranzyt przez terytorium trzeciego państwa. 

 

C.5. Procedura uzyskiwania zgody na przekroczenie granicy.  

Wezwanie pomocy międzynarodowej pociąga za sobą zobowiązanie do uzyskania niezbędnych zezwoleń na 
przekroczenie granic terytorialnych RP. Procedura postępowania jest następująca: 

 uzgodnienie rodzaju i zakresu pomocy dokonywane na drodze korespondencji z wykorzystaniem 
faksu pomiędzy Narodowymi Punktami Kontaktowymi (MPNCP); 

 do korespondencji wykorzystywane są formularze POLREP; 

 ostateczne potwierdzenie wezwanej pomocy jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do 
uzyskania zezwolenia na przekroczenie granicy i oznacza, że wszystkie formalności graniczne 
powinny być uzgodnione ze służbami granicznymi: 
o w przypadku przekraczania granic morskich - do czasu spodziewanego przyjścia pomocy w 

rejon akcji, określonego w korespondencji POLREP; 
o w przypadku przekraczania granic lądowych - do czasu spodziewanego przyjścia pomocy do 

punktu granicznego, określonego w korespondencji POLREP; 
o w przypadku przekraczania granic powietrznych - do czasu spodziewanego wejścia w 

przestrzeń powietrzną kraju, określonego w korespondencji POLREP; 

 wszelkie czynności z tym związane spoczywają na Morskim Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń 
(MRC), zgodnie z określonym dla poszczególnych jego członków zakresem obowiązków.  
  

Wszystkie powyższe zadania, określone w pkt. C.4. i C.5. obowiązują pod warunkiem, że umowy dwustronne 
lub wielostronne nie określają wzajemnych zobowiązań inaczej. 

C. 5.  Sprawy finansowe. 

Podręcznik HELCOM, Tom 1 określa zasady zwrotu kosztów udziału w akcji oraz sposoby ich naliczania. 
Informacje na ten temat umieszczone są w Załączniku W – Zwrot kosztów udziału w akcji. 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA 

Podmioty wyznaczone do współpracy zostały określone Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Dodatkowo Morska Służba 

Poszukiwania i Ratownictwa wykorzystuje porozumienia zawarte pomiędzy poszczególnymi uczestnikami 

Krajowego Planu. Treść najbardziej istotnych porozumień przedstawiona jest poniżej. 
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C.6. Porozumienie z dnia 17 grudnia 2003 r pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej 
 Straży Pożarnej, Pomorskim Komendantem Wojewódzkim, Zachodniopomorskim 
 Komendantem Wojewódzkim, Warmińsko - Mazurskim Komendantem Wojewódzkim 
 Państwowej Straży Pożarnej, a Dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i  Ratownictwa 

W celu stworzenia warunków optymalnego wykorzystania możliwości technicznych i organizacyjnych do 
skutecznego współdziałania i wzajemnej współpracy w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 
oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516) i w ustawie z dnia 14 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2002 r. Nr.147, poz.1229 i z 2003 r. Nr 52, poz. 452)  
oraz ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156) i w 
ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeń morza przez statki ( Dz. U. Nr 47, poz. 243, z 
2000 r. Nr 109, poz. 1156 i z 2001 r. Nr 111, poz. 1147 i Nr 125, poz. 1368, oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361), 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pomorski Komendant Wojewódzki, Zachodniopomorski 
Komendant Wojewódzki, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i 
Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zwani dalej „Stronami”, z zachowaniem przypisanych 
sobie ustawowych zakresów zadań i kompetencji ustalają, co następuje. 

§ 1. 

Porozumiewające się Strony zachowując nadrzędność przypisanych sobie zadań, określonych we 

właściwych przepisach, wyrażają wolę ścisłej współpracy w zakresie: 

1) gaszenia pożarów na obszarach morskich, w celu ratowania życia ludzkiego i ochrony 
środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego; 

2) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych na obszarach morskich; 
3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych w pasie nadbrzeżnym oraz 

na akwenach śródlądowych; 
4) organizowania i wykonywania akcji poszukiwawczo - ratowniczych na akwenach 

śródlądowych i morskich; 
5) wspólnego udziału w innych akcjach ratowniczych, wynikających z ustawy o stanie klęski 

żywiołowej. 
§ 2. 

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o: 

1) obszarach morskich – należy przez to rozumieć obszary morskie  
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 1991 r. Nr 32, poz. 131); 

2) pasie nadbrzeżnym – należy przez to rozumieć pas nadbrzeżny  
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r.” o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 1991 r. Nr 32, poz. 131); 

3) Komisji Helsińskiej – należy przez to rozumieć organ działający w oparciu  
o Konwencję Helsińską 1992 r. „o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza 
Bałtyckiego”. 

§ 3. 

Strony prowadzą współpracę w zakresie organizowania następujących przedsięwzięć: 

1) wymiany informacji oraz monitorowania zagrożeń takich jak katastrofy naturalne i awarie 
techniczne, których skutki powodują lub mogą powodować zanieczyszczenie brzegu oraz 
obszarów morskich; 

2) wspólnego analizowania potencjalnych zagrożeń oraz podejmowania wspólnych działań 
zmierzających do przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz ich skutkom; 
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3) wspólnego uzgadniania planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, 
opracowywanych przez podmioty zarządzające portem, przystanią, terminalem lub stocznią 
remontową, w trybie określonym w §15, ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 
grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na 
morzu (Dz.U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2026) 

4) wspomagania działań ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych,  
w zakresie: 

a) prowadzenia poszukiwań i ewakuacji zagrożonych ludzi na obszarach morskich, jak 
również śródlądowych zbiornikach wodnych w pasie nadbrzeżnym,  

b) transportu ratowników i sprzętu do miejsc zagrożonych, 
c) przemieszczania sztabów, grup operacyjnych bezpośrednio zwalczających skutki 

klęsk oraz specjalistów i sprzętu do miejsc katastrof; 
5) opracowania specjalistycznych programów szkoleniowych, prowadzenia wspólnych szkoleń 

i ćwiczeń z zakresu współpracy podczas działań gaśniczych, ratowniczych oraz 
poszukiwawczych, z wykorzystaniem własnego potencjału szkoleniowego, w tym wymiany 
materiałów szkoleniowych  
i informacyjnych z zakresu działania Morskiej Służby Poszukiwania  
i Ratownictwa, oraz Państwowej Straży Pożarnej; 

6) wyposażenia jednostek w niezbędne urządzenia i środki łączności wymagane do realizacji 
niniejszego porozumienia; 

7) wymiany konsultantów i ekspertów oraz wzajemnego udostępniania posiadanych baz 
szkoleniowych. 

§ 4. 

W zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 3, Strony wyrażają zgodę na wzajemne 

udostępnianie sił i środków będących w ich dyspozycji, których wykazy znajdują się we właściwych 

terytorialnie planach ratowniczych.  

§ 5. 

1. W przypadku działań ratowniczych na lądzie przy współdziałaniu Morskiej Służby Poszukiwania 
i Ratownictwa zwanej dalej MSPiR: 
1) kierujący działaniami ratowniczymi ze strony Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej 

PSP, kieruje wniosek w sprawie użycia sił i środków MSPiR do Morskiego Ratowniczego 
Centrum Koordynacyjnego, zwanego dalej MRCK. 

2) inspektor operacyjny MRCK, uwzględniając konieczność zabezpieczenia ustawowych 
zadań własnych, każdorazowo wydzieli, o ile jest to możliwe, siły i środki, o których mowa w 
p.1. 

3) w przypadku działań ratowniczych podjętych na obszarze kilku województw, Komendant 
Główny PSP każdorazowo określi potrzebę użycia sił i środków MSPiR, niezbędnych do 
współdziałania z PSP. 

2. W przypadku działań ratowniczych na morzu, wymagających współdziałania PSP: 
1) inspektor operacyjny MRCK kieruje wniosek o potrzebie użycia sił i środków PSP do 

Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP zwanego dalej WSKR. 
2) dyżurny operacyjny WSKR, uwzględniając konieczność zabezpieczenia ustawowych zadań 

własnych, każdorazowo wydzieli, o ile jest to możliwe siły i środki, o których mowa w pkt 1. 
 

§ 6. 

1. Wniosek o potrzebie użycia jednostki ratowniczej lub sprzętu powinien zawierać następujące 
informacje: 
1) miejsce i rodzaj zagrożenia (rejon działań); 
2) czas i okres użycia jednostki; 
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3) zadania do wykonania; 
4) ilość osób, ciężar i gabaryty sprzętu.  

2. W ramach realizacji porozumienia strony wspólnie opracują: 
1) wzory formularzy zapotrzebowania na jednostki ratownicze i sprzęt; 
2) wykazy wzajemnie udostępnianych sił i środków wraz z ich parametrami. 

3. Wnioski i decyzje podjęte w trybie określonym w § 5, właściwy komendant PSP poprzez 
Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa bezzwłocznie przekazuje dyżurnemu 
operacyjnemu Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Warszawie. 

§ 7. 

1. Wzajemnie udostępniane siły i środki pod względem operacyjnym podlegają kierującemu 
działaniem ratowniczym. 

2.   Kierujący działaniem ratowniczym obowiązany jest uwzględnić zachowanie warunków 

bezpieczeństwa określanych przez dowódcę jednostki wydzielonej do współdziałania.  

3.  W przypadku międzynarodowych działań ratowniczych zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy wynikające z umów międzynarodowych, właściwe dla obszaru, na którym wykonywane 

są te działania i rodzaju działań ratowniczych.  

4. W razie konieczności przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się następujące 

zasady: 

1) w przypadku przekraczania granicy morskiej wszelkie formalności związane 
 z odprawą graniczną spoczywają na kapitanie statku, członkowie jednostek ratowniczych 
PSP zobowiązani są posiadać ważne paszporty; 

2) w przypadku przekraczania granicy lądowej wszelkie formalności związane  
z odprawą graniczną spoczywają na Państwowej Straży Pożarnej, członkowie jednostek 
ratowniczych MSPiR zobowiązani są posiadać ważne paszporty.  

§ 8. 

W ramach współpracy Strony będą na zasadach wzajemności i w zakresie swoich  

 kompetencji świadczyć sobie pomoc obejmującą w szczególności: 

1) zapewnienie sprawności sił i środków będących w dyspozycji MSPiR i PSP  
do realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia;  

2) zapewnienie środków łączności w celu alarmowania 
 i współdziałania w relacji: dyżurny operacyjny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji 
Ratownictwa PSP - inspektor operacyjny Morskiego Ratowniczego Centrum 
Koordynacyjnego; 

3) wykorzystanie sił i środków zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia;  
4) wspólne przeprowadzanie szkoleń ratowników oraz innych, wskazanych jednostek 

operacyjnych MSPiR i PSP w zakresie wspólnych działań ratowniczych; 
5) udostępnianie środków łączności, transportu i ochrony osobistej niezbędnych do realizacji 

zadań dla przedstawicieli MSPiR i PSP biorących udział we wspólnych działaniach 
ratowniczych; 

6) zabezpieczanie i udzielanie wzajemnej pomocy medycznej ratownikom MSPiR i PSP 
biorącym udział w działaniach ratowniczych.  

§ 9. 

1. Strony wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnianie sił i środków w sytuacjach związanych z 
realizacją zadań określonych w porozumieniu związanych z ratowaniem życia ludzkiego.  

2. Wnioskujący o użycie sił i środków zapewni możliwość uzupełnienia paliw i materiałów 
eksploatacyjnych dla prawidłowego prowadzenia akcji ratowniczej.  
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3. W przypadku działań związanych ze zwalczaniem zanieczyszczeń olejowych  
i chemicznych na morzu lub brzegu, jeśli zanieczyszczenie powstało w wyniku katastrofy 
morskiej, dopuszczalne jest refinansowanie kosztów związanych  
z udziałem w akcji ratowniczej po uzyskaniu zwrotu kosztów od sprawcy zanieczyszczenia, 
ubezpieczyciela, bądź właściwych funduszy odszkodowawczych. W tym przypadku mają 
zastosowanie metody kalkulacji kosztów określone przez Komisję Helsińską.  

§ 10. 

1. W celu realizacji porozumienia strony są reprezentowane przez następujące osoby: 
1) ze strony Komendanta Głównego PSP - Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji 

Ratownictwa i Ochrony Ludności; 
2) ze strony Komendantów Wojewódzkich - Zastępcy Komendantów Wojewódzkich PSP 

d.s. Operacyjnych; 
3) ze strony Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - Zastępca Dyrektora d.s. 

Operacyjnych; 
2. Wykaz jednostek operacyjnych wydzielonych do współdziałania oraz ich terytorialny zasięg 

określa załącznik nr 1 do porozumienia; 
3. Strony porozumienia, reprezentowane przez osoby, o których mowa w ust.1: 

1) opracowują plany szkoleń i współdziałania w zakresie określonym w niniejszym 
porozumieniu,   

2) dokonują, raz w roku oceny realizacji porozumienia. 
§ 11. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej, 
 z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. 

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej. 
§ 12. 

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwiania sporów wynikłych w związku 
 z realizacją porozumienia. 

2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu organem właściwym do jego 
ostatecznego rozstrzygnięcia są: minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister 
właściwy do spraw gospodarki morskiej. 

§ 13. 

Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

Komendant Główny     Dyrektor Morskiej Służby 

Państwowej Straży Pożarnej   Poszukiwania i Ratownictwa 

gen. bryg. Teofil Jankowski    mgr inż. Marek Długosz  

         

Pomorski Komendant Wojewódzki   Zachodniopomorski Komendant 

Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej   Państwowej Straży Pożarnej 

st. bryg. mgr inż. Piotr Świeczkowski  st. bryg. mgr inż. Marek Kowalski 
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Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej 

bryg. mgr inż. Grzegorz Kniefel 

 

C.7. Porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy, zawarte w dniu 31 października 2002 roku, 
pomiędzy: Przedsiębiorstwem Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „PETROBALTIC", Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 80-958 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9, zwanego dalej Przedsiębiorstwo 
PETROBALTIC. 

KRS 0000030965 Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, 

Kapitał Zakładowy 92 400 000 zł, 

Regon 002881387, NIP 583-00-03-042. 

Zarząd: Jan Kurek, Przemysław Jaworski, Janusz Sowiński i 

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, zwanej dalej 
Służbą SAR  

Mając na względzie nadrzędną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa życia na morzu, uwzględniając 
również troskę o stan środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego oraz biorąc pod uwagę zobowiązania 
międzynarodowe dotyczące ratownictwa życia na morzu oraz zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i 
zanieczyszczeń środowiska morskiego Strony postanawiają: 

 I. Przedmiot współpracy 

W celu stworzenia warunków optymalnego wykorzystania możliwości technicznych i organizacyjnych do 

skutecznego współdziałania i wzajemnej współpracy w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) oraz w ustawie z dnia 8 

kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558), z zachowaniem przypisanych sobie 

ustawowych zakresów zadań i kompetencji Strony ustalają, co następuje. 

1. Wykorzystać w działalności operacyjnej Służby SAR możliwości finansowe, organizacyjne i techniczne 
Przedsiębiorstwa PETROBALTIC w zakresie doskonalenia form współdziałania, poprzez opracowanie 
i wdrożenie programów szkoleń i ćwiczeń. 

2. Realizować wspólnie zadania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa życia na morzu oraz ochrony 

środowiska morskiego, wynikające z charakteru działalności Przedsiębiorstwa PETROBALTIC, z 

uwzględnieniem potencjału technicznego i organizacyjnego Służby SAR. 

3. Współdziałać w zakresie rozwoju środków technicznych sprzyjających efektywnemu podziałowi i 

realizacji wspólnych zadań. 

4. Podejmować ścisłą współpracę w zakresie poszukiwania funduszy dla rozwoju, z uwzględnieniem 

obustronnych korzyści. 

5. Rozwijać metody i optymalizować transfer technologu niezbędnych dla realizacji celów w 
specyficznych warunkach basenu Morza Bałtyckiego. 
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6. Współdziałać w zakresie realizacji i ewaluacji Planu SAR, stanowiącego podstawę działań 
operacyjnych w zakresie ratowania życia na morzu. 

7. Podjąć współpracę w zakresie rewizji i realizacji Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i 
Zanieczyszczeń na Morzu, stanowiącego podstawę funkcjonowania ratownictwa ekologicznego na 
morzu. 

8. Informować się wzajemnie o wszelkich sprawach mających związek z treścią niniejszego 
porozumienia oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspomagających zamierzone działania. 

II. Postanowienia ogólne 

 1. Zakres i formy współpracy w poszczególnych latach obowiązywania porozumienia określać będą 
szczegółowe roczne plany współpracy opracowywane w formie aneksu, stanowiącego integralną 
część porozumienia. 

 2. Dopuszcza się realizację doraźnych programów współpracy, nie objętych planem rocznym, 
opracowanych również w formie aneksu, stanowiącego integralną część porozumienia 

 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 4. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron w drodze oświadczenia pisemnego z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności 

 6. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Petrobaltic Sp. z o.o.                                               Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

 

1. Podpisy:      Podpis: Marek Długosz, Dyrektor 
2. Jan Kurek, Prezes Zarządu    
3. Przemysław Jaworski, Członek Zarządu        
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ZAŁĄCZNIK D - WZORY RAPORTÓW I FORMULARZY, PROCEDURY 
INFORMOWANIA 

Wstęp 
 

D.1. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie morskim71 kapitan statku znajdującego się w polskich 
obszarach morskich informuje radiostacje brzegowe lub właściwe terytorialnie Służby 
Kontroli Ruchu Statków (Służby VTS) o: 

 Wszystkich przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo statku, takich jak kolizje, 
wejście na mieliznę, uszkodzenia lub wadliwe działanie urządzeń na statku, zalanie lub 
przesunięcie się ładunku, uszkodzenia kadłuba lub elementów konstrukcyjnych statku; 

 Wszystkich przypadkach, które zagrażają bezpieczeństwu morskiemu, takich jak 
uszkodzenia urządzeń, które mogą wpływać na zdolności manewrowe lub przydatność do 
żeglugi, w tym wpływające na system napędowy, urządzenia sterowe, system 
wytwarzania prądu, wyposażenie nawigacyjne lub środki łączności. 

 

D.2. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym 
pomocy na polskich obszarach morskich72 dyrektorzy urzędów morskich opracowują plany 
zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) obejmujące między 
innymi procedury oceny sytuacji i podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy statkowi 
w niebezpieczeństwie lub potrzebującemu pomocy lub odmowie przyjęcia statku w danym 
miejscu. Kapitan statku w przypadkach określonych w pkt. D.1. ma prawo zwrócić się do 
Służby VTS z prośbą o udzielenie miejsca schronienia, co skutkuje uruchomieniem procedur 
służby asysty morskiej (MAS). Szczegółowo działania związane z funkcjonowaniem MAS 
określone są w przedmiotowych planach. 

 

D.3. O spowodowanym przez siebie lub zaobserwowanym zanieczyszczeniu lub sytuacji, która 
może do niego doprowadzić, kapitan każdego statku znajdującego się na polskich obszarach 
morskich jest zobowiązany poinformować w odpowiednim trybie radiostację brzegową lub 
Służbę Kontroli Ruchu Statków (Służbę VTS) oraz armatora statku. Obowiązek taki wynika z 
ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.73 

 

Informacje powyższe powinny zawierać szczegóły niezbędne do prowadzenia akcji 
 ratowniczych zgodnie z wymaganiami ustanowionymi przez IMO - Rezolucja A.851(20)74 oraz 
stosownymi zarządzeniami porządkowymi dyrektorów urzędów morskich w sprawie 
przepisów Służby Kontroli Ruchu Statków (Służby VTS). 

  

D.4. Ponadto źródłami informacji o zanieczyszczeniu morza są: 

 Raport o zdarzeniu Zanieczyszczenie Środowiska wygenerowany poprzez System 
Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) lub poprzez system monitorowania 

                                                           
71

 Dz.U. 2011.228.1368 (tekst ujednolicony) 
72

 Dz.U.2012.575 
73

Dz.U. 1995.47.243 (tekst ujednolicony) 
74

A 20/Res.851 z dn. 2.12.1997 r. Podstawowe zasady systemów raportowania dla statku, wymagań dotyczących 
raportowania włącznie z wytycznymi dla raportów o incydentach związanych z towarami niebezpiecznymi, substancjami 
szkodliwymi i/lub zanieczyszczającymi morze 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112281368
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000575
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950470243
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22635&filename=A851(20).pdf
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ruchu morskiego i wymiany informacji SafeSeaNet (SSN)75, a także system monitorowania 
satelitarnego obszarów morskich Unii Europejskiej CleanSeaNet; 

 Raport ze statku powietrznego wykonującego lot patrolowy na rzecz polskiej 
administracji morskiej; 

 Raport kapitana statku powietrznego, który zaobserwował zanieczyszczenie; 

 Raport pilota statku; 

 Raport kierownika przemysłowej instalacji morskiej – zgodnie z planem zwalczania 
rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń środowiska; 

 Raport oficera dyżurnego kapitanatu portu; 

 Raport osoby, która zaobserwowała zanieczyszczenie z lądu; 

 Meldunek przesłany jako formularz POLREP BALTIC bezpośrednio, poprzez SSN lub 
poprzez Wspólny System Łączności i Informowania w Sytuacjach Kryzysowych CECIS-MP; 

 Ostrzeżenie nawigacyjne przekazane przez KKON (BHMW) w ramach systemu WWNWS 
realizowane w ramach ostrzeżenia przybrzeżnego lub lokalnego. 

 

System raportowania 
 

D.5. System raportowania – wymagania w zakresie sposobu, zawartości (treści) 
meldunków przekazywanych Służbie VTS i MRCK określone są w formularzach 
raportowania w zależności od rodzaju zdarzenia. Wzory raportów zamieszczone 
są na końcu niniejszego załącznika. 

Raport Awaryjny (ER) 

Rodzaj meldunku 

Odbiorca 

Pozycja i zasady zgłaszania meldunku Treść informacji  

Statki awizowane 

Awaryjny (ER) 

 

Służba VTS 

Statki: Każde zdarzenie lub wypadek, który może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo lub ochronę żeglugi, ochronę 
środowiska lub organizację ruchu morskiego /(1) 

Obiekty przemysłowej instalacji morskiej: Każde 
zdarzenie lub wypadek, który może mieć wpływ na 
bezpieczeństwo lub ochronę żeglugi, ochronę 
środowiska lub organizację ruchu morskiego /(2) 

Statki: A, C lub D, G, I, 
Q, X /(3) 

 

Obiekty: A, B, C, N, Q, 

X /(3) 

Uwagi: /(1)  
a) każdy wypadek lub zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo statku, takie jak kolizje, wejście na 

mieliznę, uszkodzenia, wadliwe działanie lub awaria, zalanie lub przesunięcie ładunku, każde 

uszkodzenie kadłuba lub uszkodzenia elementów konstrukcyjnych statku; 

b) każdy wypadek lub zdarzenie, które zagraża bezpieczeństwu morskiemu, takie jak uszkodzenia, 

które mogą wpłynąć na zdolności manewrowe lub zdatność do żeglugi lub każde uszkodzenia 

wpływające na system napędowy lub urządzenia sterowe, system wytwarzania prądu, wyposażenie 

nawigacyjne lub środki łączności; 

c) każdą sytuację narażającą na zanieczyszczenie wód lub brzegu, taką jak usuwanie lub zagrożenie 

usuwaniem produktów zanieczyszczających do morza; 

                                                           

75
 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 

Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (Dz.U.2012.1412 ze zmianami 
Dz.U.2018.1934). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001934
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d) każdą zauważoną plamę materiałów zanieczyszczających i dryfujące na morzu kontenery lub 

opakowania; 

e) zaobserwowane awarie lub defekty lub brak oznakowania nawigacyjnego; 

f) wszelkie zaobserwowane niebezpieczeństwa nawigacyjne jak: dryfujący lód, wraki lub inne obiekty; 

silne oblodzenie statku, wiatr o sile 10 w skali Beauforta i większej nieobjęty ostrzeżeniem lub 

widzialność ograniczona poniżej 0,5 mili morskiej. 

 Uwagi: /(2)  

a) każdy wypadek lub zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo obiektu, takie jak: pożar, eksplozja 

kontakt ze statkiem lub samolotem, uszkodzenia elementów konstrukcyjnych obiektu, wadliwe 

działanie lub awaria urządzeń i instalacji, uszkodzenie ładunku, 

b) awarie systemów ostrzegania, wsparcia nawigacyjnego, monitorowania i łączności, 

c) każdą zauważoną plamę materiałów zanieczyszczających i dryfujące na morzu kontenery lub 

opakowania; 

d) każdą sytuację narażającą na zanieczyszczenie wód lub brzegu, taką jak usuwanie lub zagrożenie 

usuwaniem produktów zanieczyszczających do morza; 

e) zaobserwowane awarie lub defekty oznakowania nawigacyjnego 

f) wszelkie zaobserwowane niebezpieczeństwa nawigacyjne jak: dryfujący lód, wraki lub inne obiekty; 

silne oblodzenie statku, wiatr o sile 10 w skali Beauforta i większej nie objęty ostrzeżeniem lub 

widzialność ograniczona poniżej 0,5 mili morskiej. 

Uwagi: /(3). Wyjaśnienia oznaczeń literami znajdują się w tabeli kodów 

 

Meldunek o ładunkach niebezpiecznych (DG) 

Rodzaj meldunku 

Odbiorca 

Pozycja i zasady zgłaszania meldunku Treść informacji  

Statki awizowane 

Meldunek o 
ładunkach 
niebezpiecznych 
(DG)/(4) 

 

Służba VTS/ MRCK 
Gdynia 

Statki: Zdarzenie skutkujące uwolnieniem lub możliwym 
uwolnieniem za burtę ładunków niebezpiecznych w 
opakowaniach, włącznie z ładunkowymi jednostkami 
transportowymi zawierającymi ładunki niebezpieczne. 

Obiekty przemysłowej instalacji morskiej: Zdarzenie 
skutkujące uwolnieniem lub możliwym uwolnieniem 
ładunków niebezpiecznych w opakowaniach, włącznie 
z ładunkowymi jednostkami transportowymi 
zawierającymi ładunki niebezpieczne 

Statki: A, B, C lub D, 
M, P, Q, R, S, T, U, X 

 

 

Obiekty: A, B, C, N, P, 

Q, R, S, X 

Uwagi: (DG)/(4) Wyjaśnienia oznaczeń literami znajdują się w tabeli kodów 
Raport DG w części oznaczonej kodem „P”  dotyczy towarów przewożonych lub składowanych 
w opakowaniach i powinien zawierać karty MSDS lub co najmniej: 

a) właściwą nazwę (nazwy) techniczną towaru; 
b) numer (numery) UN; 
c) klasę (klasy) zagrożenia wg IMO; 
d) nazwy producentów towarów (jeśli są znane), nazwy nadawców lub/i odbiorców towarów; 
e) typ opakowania wraz z oznakowaniem identyfikacyjnym, należy sprecyzować, czy jest to 

zbiornik przenośny, cysterna, kontener ogólny lub inna jednostka transportowa zawierająca 
ładunki niebezpieczne w opakowaniach oraz dołączyć oficjalne oznakowania rejestracyjne 
i numery przypisane danej jednostce; 
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f) oszacowanie ilości i prawdopodobnego stanu ładunków; 
g) potwierdzenie zgodności listy przewożonych towarów z manifestem ładunkowym przekazanym 

do systemu PHICS lub w jakikolwiek inny sposób do administracji morskiej. 
 

Raport DG w części oznaczonej kodem „R” dotyczy towarów utraconych i powinien zawierać co 
najmniej: 
a) właściwą nazwę (nazwy) techniczną towaru; 
b) numer (numery) UN; 
c) klasę (klasy) zagrożenia wg IMO; 
d) nazwy producentów towarów (jeśli są znane), nazwy nadawców lub/i odbiorców towarów; 
e) typ opakowania wraz z oznakowaniem identyfikacyjnymi, należy sprecyzować, czy jest to zbiornik 

przenośny, cysterna, kontener ogólny lub inna jednostka transportowa zawiera ładunki 
niebezpieczne w opakowaniach oraz dołączyć oficjalne oznakowania rejestracyjne i numery 
przypisane danej jednostce; 

f) oszacowanie ilości i prawdopodobnego stanu ładunków, określenie, czy utracone ładunki pływają, 
czy toną; 

g) określenie, czy postępuje dalsza utrata ładunków; 
h) określenie powodu straty ładunków. 
Raport DG w części oznaczonej kodem „X” powinien zawierać co najmniej: 
a) informacje o podjętej akcji w celu zapobieżenia emisji oraz o ruchu statku; 
b) informacje o udzieleniu, wezwaniu wsparcia lub dokonywanej, zamierzonej akcji ratownictwa 

morskiego; 
c) raport o dokonywanych lub planowanych działaniach kapitana statku udzielającego wsparcia lub 

prowadzącego akcję ratownictwa morskiego. 
Powyższe informacje należy dostarczyć w raporcie wstępnym lub najpóźniej w raporcie uzupełniającym. 
 

Meldunek o ładunkach szkodliwych (HS) 

Rodzaj meldunku 

Odbiorca 

Pozycja i zasady zgłaszania meldunku Treść informacji  

Statki awizowane 

Meldunek o 
ładunkach 
szkodliwych (HS)/(5) 

Służba VTS/ MRCK 
Gdynia 

Statki i obiekty: Zdarzeniu skutkujące wylaniem lub 
możliwym wylaniem oleju (Załącznik I MARPOL 73/78) 
lub szkodliwych substancji przewożonych luzem 
(Załącznik II MARPOL 73/78) 

Statki: A, B, C lub D, E, 

F, L, M, N, P, Q, R, S, T, 

U, X 

Obiekty: A, B, C, N, P, 

Q, R, S, X 

Uwagi HS/(5): Wyjaśnienia oznaczeń literami znajdują się w tabeli kodów 

Raport HS w części oznaczonej kodem „P” dotyczy substancji przewożonych lub składowanych 
i powinien zawierać karty MSDS lub co najmniej: 
a) właściwą nazwę (nazwy) techniczną oleju lub ciekłej substancji szkodliwej; 
b) numer (numery) UN; 
c) kategorię zanieczyszczenia (A, B, C lub D); 
d) nazwy producentów ładunku (jeśli są znane) nazwy nadawców lub/i odbiorców ładunku; 
e) ilość;  
f) potwierdzenie zgodności listy przewożonych towarów z manifestem ładunkowym przekazanym do 

systemu PHICS lub w jakikolwiek inny sposób do administracji morskiej. 
 

Raport HS w części oznaczonej kodem „Q” powinien zawierać co najmniej: 
a) stan ogólny statku, obiektu; 
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b) zdolność do przeładowania ładunku, balastu, paliwa. 
 

Raport HS w części oznaczonej kodem „R” dotyczy substancji utraconych i powinien zawierać co 
najmniej: 
a) właściwą nazwę (nazwy) techniczną ciekłej substancji szkodliwej, która przedostała się do morza; 
b) numer (numery) UN; 

kategorię zanieczyszczenia (A, B, C lub D); 
nazwy producentów ładunku (jeśli są znane), nazwy nadawców odbiorców ładunku; 

c) szacunkowa wielkość emisji; 
d) określenie czy substancja pływa, czy tonie; 
e) określenie czy emisja postępuje nadal; 
f) kreślenie powodu emisji; 
g) określenie kierunku przemieszczania się zanieczyszczenia z określeniem prądów (jeśli są znane); 
h) określenie szacunkowej powierzchni rozlewu. 
Raport HS w części oznaczonej kodem „X” powinien zawierać co najmniej: 
a) informacje o podjętej akcji w celu zapobieżenia emisji oraz o ruchu statku; 
b) informacje o udzieleniu, wezwaniu wsparcia lub dokonywanej, zamierzonej akcji ratownictwa 

morskiego; 
c) raport o dokonywanych lub planowanych działaniach kapitana statku udzielającego wsparcia lub 

prowadzącego akcję ratownictwa morskiego. 
Powyższe informacje należy dostarczyć w raporcie wstępnym lub najpóźniej w raporcie uzupełniającym. 

Meldunek o substancjach szkodliwych dla środowiska morskiego (MP) 

Rodzaj meldunku 

Odbiorca 

Pozycja i zasady zgłaszania meldunku Treść informacji  

Statki awizowane 

Meldunek o 
substancjach 
szkodliwych dla 
środowiska 
morskiego (MP)/(6) 

Służba VTS/ MRCK 
Gdynia 

Statki i obiekty: Zdarzenie skutkujące uwolnieniem lub 
możliwym uwolnieniem substancji szkodliwych 
w opakowaniach, włącznie z ładunkowymi jednostkami 
transportowymi zawierającymi substancje, które 
według kodu IMDG są szkodliwe dla środowiska 
morskiego (Załącznik III MARPOL 73/78) 

Statki: A, B, C lub D, 

M, P, Q, R, S, T, U, X 

 

Obiekty: A, B, C, N, P, 

Q, R, S, X 

Uwagi: (MP)/(6) Wyjaśnienia oznaczeń literami znajdują się w tabeli kodów 

Raport MP w części oznaczonej kodem „P” dotyczy towarów przewożonych lub składowanych 
i powinien zawierać karty MSDS lub co najmniej: 
a) właściwą nazwę (nazwy) techniczną towaru; 
b) numer (numery) UN; 
c) kategorię zanieczyszczenia (A, B, C lub D); 
d) nazwy producentów ładunku (jeśli są znane) nazwy nadawców lub/i odbiorców ładunku; 
e) typ opakowania wraz z oznakowaniem identyfikacyjnymi, należy sprecyzować, czy jest to zbiornik 

przenośny, cysterna, kontener ogólny lub inna jednostka transportowa zawiera ładunki 
niebezpieczne w opakowaniach oraz dołączyć oficjalne oznakowania rejestracyjne i numery 
przypisane danej jednostce; 

f) oszacowanie ilości i prawdopodobnego stanu ładunku;  
g) potwierdzenie zgodności listy przewożonych towarów z manifestem ładunkowym przekazanym do 

systemu PHICS lub w jakikolwiek inny sposób do administracji morskiej. 
 

Raport MP w części oznaczonej kodem „Q” powinien zawierać co najmniej: 
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a) stan ogólny statku, obiektu; 
b) zdolność do przeładowania ładunku, balastu, paliwa. 
 

Raport MP w części oznaczonej kodem „R” dotyczy towarów utraconych i powinien zawierać co 
najmniej: 
a) właściwą nazwę (nazwy) techniczną towarów, które przedostały się do morza; 
b) numer (numery) UN; 
c) klasę (klasy) zagrożenia wg IMO 
d) nazwy producentów towarów (jeśli są znane), nazwy nadawców odbiorców towarów; 
e) oszacowanie ilości i prawdopodobnego stanu ładunków; 
f) określenie czy towary/ładunki pływają, czy toną; 
g) określenie kierunku przemieszczania się ładunków z określeniem prądów; 
h) określenie prawdopodobieństwa dalszej utraty ładunku.  
 

Raport HS w części oznaczonej kodem „X” powinien zawierać co najmniej: 
a) informacje o podjętej akcji w celu zapobieżenia emisji oraz o ruchu statku; 
b) informacje o udzieleniu, wezwaniu wsparcia lub dokonywanej, zamierzonej akcji ratownictwa 

morskiego; 
c) raport o dokonywanych lub planowanych działaniach kapitana statku udzielającego wsparcia lub 

prowadzącego akcję ratownictwa morskiego. 

Powyższe informacje należy dostarczyć w raporcie wstępnym lub najpóźniej w raporcie uzupełniającym. 

 

Tabela kodów przekazywanych informacji 

Litera kodu Funkcja Wymagane informacje 

A (Alfa) Statek (obiekt) Nazwa statku (obiektu), sygnał wywoławczy, nr 
identyfikacyjny IMO, nr MMSI, bandera 

B (Bravo) Data i czas zdarzenia Sześciocyfrowa grupa oznaczająca; dzień miesiąca, 
godziny i minuty należy podać strefę czasową 

C (Charlie) Pozycja Czterocyfrowa grupa; szerokość w stopniach 
i minutach z dodaniem „N” oraz pięciocyfrowa: 
długość geograficzna w stopniach i minutach 
z dodaniem „E” 

D (Delta) Pozycja Namiar rzeczywisty (pierwsze trzy cyfry) i odległość w 
milach morskich od wyraźnie rozpoznawalnego znaku 
na lądzie (podać nazwę znaku) 

E (Echo) Kurs rzeczywisty Trzycyfrowa grupa 

F (Foxtrot) Prędkość Trzycyfrowa grupa (węzły i dziesiąte części węzła) 

G (Golf) Ostatni port Nazwa ostatniego portu zwinięcia statku 

I (India) Port przeznaczenia, 
przewidywany czas przybycia 
(ETA), przewidywany czas 

Nazwa portu, ETA, ETD (jak w B) 
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wyjścia (ETD) 

L (Lima) Trasa ruchu Informacja o zamierzonej trasie ruchu 

M (Mike) Łączność radiowa Nazwa radiostacji – częstotliwość nasłuchu 

N (November) Następny meldunek Data i czas następnego meldunku (jak w B) 

O (Oscar) Zanurzenie maksymalne Aktualne zanurzenie maksymalne – czterocyfrowa 
grupa (metry, centymetry) 

P (Papa) Ładunek Rodzaj i ilość ładunku na burcie statku, w obiekcie 

Q (Quebec) Usterki, uszkodzenia lub inne 
ograniczenia 

Krótkie dane dotyczące usterek, uszkodzeń, awarii lub 
innych ograniczeń mających wpływ na bezpieczeństwo 
statku, obiektu, środowiska 

R (Romeo) Ładunki niebezpieczne lub 
zanieczyszczające, które 
wydostały się na zewnątrz 

Krótkie dane dotyczące zanieczyszczenia lub ładunków 
niebezpiecznych, które wydostały się na zewnątrz 
statku (obiektu) 

S (Sierra) Pogoda Krótkie dane o aktualnie panujących warunkach 
hydrometeorologicznych w miejscu zdarzenia 

T (Tango) Agent Pełna nazwa i szczegółowe dane (wraz z numerami 
telefonów) przedstawiciela statku i/lub armatora 

U (Uniform) Wielkość i typ statku Dane dotyczące wymiarów, tonażu i typu statku 

W (Whiskey) Osoby na pokładzie statku 
(obiektu) 

Całkowita liczba osób znajdujących się na statku  
(w obiekcie) 

X (X-ray) Uwagi Inne informacje, w tym obowiązkowe 

- właściwości i szacowana ilość paliwa okrętowego 

 

D.6. Obowiązek przekazywania informacji o statku i ładunkach niebezpiecznych wynika 
z przepisów portowych określonych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej76 oraz ustawy z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim77. Przepisy portowe jako obowiązujące 
zarządzenia dyrektorów urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie określają ładunki 
niebezpieczne jako: 

 Towary i substancje niebezpieczne oznaczające: 

 towary niebezpieczne w postaci stałych ładunków masowych, określonych w części A -1 
rozdziału VII konwencji SOLAS i IMSBC Code, 

 niebezpieczne substancje ciekłe określone w Rozdziale 17 Kodeksu IBC, 

 gazy ciekłe określone w Rozdziale 19 Kodeksu IGC, 

                                                           
76

 Dz.U.1991.32.131 – tekst ujednolicony 

77
 Dz.U.2011.228.1368 – tekst ujednolicony 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112281368
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 towary, co do przewozu, których określono odpowiednie warunki zgodnie z paragrafem 
1.1.3 Kodeksu IBC lub paragrafem 1.1.6 Kodeksu IGC; 

 Łatwopalne substancje niebezpieczne - substancje niebezpieczne, których temperatura 
zapłonu wynosi 60°C; 

 Substancje zanieczyszczające: 

 oleje określone w Załączniku I do Konwencji MARPOL, 

 szkodliwe substancje płynne określone w Załączniku II do Konwencji MARPOL, 

 substancje szkodliwe określone w Załączniku III do Konwencji MARPOL. 

System kontrolno-informacyjny dla portów polskich (Polish Harbours Information and Control 
System) zwany dalej systemem PHICS – jest elektronicznym system zbierania i gromadzenia 
informacji o statkach przewożących pasażerów lub ładunki niebezpieczne. 

W zakresie ładunków niebezpiecznych kapitan (lub jego przedstawiciel) statku zmierzającego lub 
opuszczającego port polski obowiązany jest złożyć w systemie PHICS: 

 Informacje o statku: 

 nazwa, numer IMO, sygnał rozpoznawczy, typ statku, wymiary podstawowe (długość, 
szerokość, zanurzenie maksymalne na czas przybycia do portu), 

 port przeznaczenia, spodziewany czas przybycia, spodziewany czas wyjścia, 

 data ważności certyfikatu zabezpieczenia finansowego (w przypadku zbiornikowca 
przewożącego więcej niż 2000 t ładunków olejowych); 

 Wypełnione formularze sprawozdawcze: zgłoszenie ładunku, informacja o ładunkach 
niebezpiecznych. 

Załadunek oleju luzem, a także bunkrowanie paliwa na statek, związane jest z obowiązkiem 
posiadania karty danych bezpieczeństwa - karty MSDS, zawierającej istotne dane dotyczące 
charakterystyki bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
1907/200678 oraz zaleceniami IMO zawartymi w rezolucji MSC.286(86)79. 

W stosownych przypadkach podaje się informacje dotyczące klasyfikacji transportowej dla każdego z 
przepisów modelowych ONZ: europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych (RID), europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych 
przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), międzynarodowego 
morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) i Instrukcji Technicznych dla Bezpiecznego 
Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną (ICAO). 

Schematy i tabele obiegu informacji 

D.7. Schematy obiegu informacji o zdarzeniu przedstawione są na Rys. D-1 - D-3
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 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396, 30.12.2006 p.1), oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 
r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U.L 132/8, 29.05.2015) 

79
 Rezolucja IMO MSC.286(86) z dnia 5 czerwca 2009 r. – Zalecenia IMO dotyczące Karty Danych Bezpieczeństwa (MSDS) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32015R0830
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-(MSC)/Documents/MSC.286(86).pdf
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Rys. D-1. Schemat ogólny obiegu informacji o wykrytym zanieczyszczeniu 
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NADAWCA POWIADOMIENIA ODBIORCA POWIADOMIENIA 

Uczestnik incydentu 
mającego wpływ na 
bezpieczeństwo żeglugi 
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Generuje w SWIBŻ zdarzenia związane spośród: 
1. Tymczasowe ograniczenie żeglugi 
2. Aktualizacja ostrzeżenia nawigacyjnego 
3. Zdarzenie niezdefiniowane 
4. Komunikat nawigacyjny 
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6. Miejsce schronienia – procedura 
7. Pożar 
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Rys. D-2. Obieg informacji i podejmowane działania w przypadku incydentu mającego wpływ na 
bezpieczeństwo żeglugi 
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przypadku 
zanieczyszczenia olejem 
aktywacja okrętowego 
planu zapobiegania 
rozlewom olejowym 
(SOPEP) 
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portowych i zanieczyszczeń dla wód 
portowych 
 
 

i zanieczyszczeń dla wód portowych 

Generuje w SWIBŻ zdarzenia związane lub 
powiadamia VTS w celu wygenerowania takich 
zdarzeń 

Podejmuje inne stosowne działania 

Centra VTS/VTMS.  
Podejmowane działania 

Generuje zdarzenie w SWIBŻ 

Dokonuje oceny sytuacji 
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Aktywuje Krajowy Plan 
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MRCK Gdynia. Podejmowane działania 

Przyjmuje Meldunek DG, HS, MP 
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Generuje meldunki POWARN, POLINF, POLFAC 

Prowadzi korespondencję CECIS 
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Rys. D-3. Obieg informacji i podejmowane działania w przypadku incydentu zanieczyszczenia 

D.8. Obwiązek informowania państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych o wykrytym 
zanieczyszczeniu morza wynika z następujących międzynarodowych aktów prawnych: 

 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., 
sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym 
sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz.U. 1987.17.101) oraz Protokołem 
uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. Dz.U.2005.202.1679), 
zwanej dalej „Konwencją MARPOL”, a także zmianami do Protokołu i załączników 
(Dz.U.2016.761) oraz zmianami i poprawkami do załączników (Dz.U.2016.773), (Dz.U. 
2016.1979), (Dz.U.2017.1449), Dz.U.2018.1714), (Dz.U.2018.1970); 

 Międzynarodowej Konwencji o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami 
oraz współpracy w tym zakresie przyjętej w Londynie dnia 30 listopada 1990 r. (Dz.U 
2004.36.323), zwanej dalej „Konwencją OPRC”; 

 Protokołu w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi 
i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie, przyjętego w Londynie dnia 
15 marca 2000 r. (Dz.U.2007.167.1173), zwanego dalej „Protokołem OPRC-HNS”; 

 Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w 
Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. 2000.28.346), zwanej dalej „Konwencją 
Helsińską 1992”; 

 Dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 
r., ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków 
i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz.U. L 208/0010 – 0027) zmienionej przez: 

 Dyrektywę 2009/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system 
monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz.U. L 131/101), 

 Dyrektywę 2009/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
ustanawiającą podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19870170101
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052021679
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000761
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000773
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001979
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001979
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001449
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001714
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001970
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040360323
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040360323
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071671173
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000280346
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32002L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0017
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w sektorze transportu morskiego i zmieniającą dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz 
dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 131/114), 

 Dyrektywę Komisji 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniającą dyrektywę 
2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system 
monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz.U L 49/33), 

 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347/924). 

W prawie polskim obowiązek wymiany informacji określone są w ustawach o bezpieczeństwie 
morskim i zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz w szczególności w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 
Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (Dz.U.2012.1412 ze 
zmianami (Dz.U.2018.1934). 

Ośrodki wymiany informacji w korespondencji międzynarodowej 

Krajowy Plan określa ośrodki wymiany informacji w korespondencji międzynarodowej oraz 
przyporządkowane im zadania w zakresie powiadamiania i wymiany informacji. W wymianie 
informacji uczestniczą: 

 Centra VTS/VTMS podlegające dyrektorom urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie; 

 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni podległe dyrektorowi Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

Wszystkie ośrodki wymienione powyżej współpracują ze sobą, a wymiana informacji dokonywana 
jest głównie w ramach Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ). Dopuszcza się 
wykorzystanie innych środków komunikacji i wymiany informacji określonych w p. D.9., jako 
uzupełniające oraz łączności UKF (MRCK Gdynia – VTS Zatoka Gdańska) w trybie awaryjnym.  

Zasady alarmowania i wymiany informacji w korespondencji międzynarodowej 
 

D.9. Obowiązkowi powiadamiania państw trzecich i organizacji międzynarodowych podlegają 
incydenty zanieczyszczenia morza charakteryzujące się następującymi cechami: 

 Rozmiar, właściwości zanieczyszczenia oraz sposób jego przemieszczania się skutkować 
mogą przedostaniem się zanieczyszczenia poza polskie obszary morskie. Przy ocenie 
oddziaływania należy brać pod uwagę skutki długo okresowe, jak np. wtórne 
zanieczyszczenie wód morskich spowodowane wymywaniem skażonego brzegu 
morskiego, czasowe, wynikające ze zmiany gęstości wody morskiej zatopienie 
zanieczyszczenia; 

 Rozmiar zanieczyszczenia i jego potencjalne skutki stwarzają poważne zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludności, mogą wywołać poważne szkody w środowisku naturalnym lub 
też;   

 Rozmiar zanieczyszczenia i jego potencjalne skutki przekraczają zdolność krajowego 
systemu reagowania, a celem powiadomienia i dalszej wymiany informacji jest zamiar 
uzyskania pomocy międzynarodowej; 

 W sytuacjach, w których podmiot działający w oparciu o plan zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń na zanieczyszczenia korzysta z pomocy zagranicznej na zasadach 
komercyjnych; 

 W sytuacjach określonych międzynarodowymi umowami dwustronnymi, w których to 
umowach o rozmiarze i lokalizacji incydentu zanieczyszczenia podlegającego obowiązkowi 
powiadamiania decydują postanowienia tej umowy. 

W pozostałych przypadkach tryb alarmowania jest nieobowiązkowy, jakkolwiek stosuje się zasady 
najlepszej praktyki morskiej oraz powszechnie przyjęte w ramach Konwencji Helsińskiej zasady 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.049.01.0033.01.POL&toc=OJ:L:2011:049:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1313
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001934
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informowania o incydentach zanieczyszczenia oraz prowadzonej akcji przeciwdziałania. Oznacza to, 
że dokumentacja związana z incydentem zanieczyszczenia powinna być udostępniona instytucjom 
zajmującym się analizą takich zdarzeń, a raport z incydentu i przeprowadzonej akcji przedstawiony 
Stronom Konwencji Helsińskiej oraz Komisji Europejskiej. 

Uzgodnienia przyjęte prawem międzynarodowym wyszczególnionym w p. D.7. w istotny sposób 
określiły procedury powiadamiania i wymiany informacji wskazując:  

 Narzędzia, które należy wykorzystywać, przy powiadamianiu i wymianie informacji; 

 Zasady przekazywania powiadomień i informacji;   

 Uporządkowane zasady przekazywania treści zawartej w powiadomieniach lub treści 
informacji. 

Podstawowymi narzędziami są: 

 SafeSeaNet (SSN) służący do powiadamiania, tzn. przekazywania informacji o incydencie 
oraz jego wstępnie oszacowanych skutkach. SSN jest obowiązkowym narzędziem 
powiadamiania dla państw UE, dlatego do powiadamiania Federacji Rosyjskiej należy 
używać narzędzi uzupełniających; 

 SSN pozwala na wygenerowanie powiadomienia - raportu w języku angielskim w zakresie: 

 prowadzonej akcji poszukiwania i ratownictwa (SSN-SITREP), 

 incydentu zanieczyszczenia olejem obejmującego komunikaty POLWARN i POLINF 
(SSN-POLREP), 

 incydentu utraty ładunku w opakowaniu, w tym zawierającego substancje 
niebezpieczne (SSN-LOST/FOUND CONTAINER). 

W tym zakresie wewnętrzne formularze SSN różnią się od przyjętego przez HELCOM formularza 
POLREP BALTIC, który umożliwia powiadomienie o wszelkich zdarzeniach w jednym połączonym lub 
dwóch oddzielnych formularzach POLWARN i POLINF. 

 CECIS-MP służący do wymiany informacji w zakresie wzywania i udzielania pomocy 
międzynarodowej. CECIS-MP nie jest narzędziem obowiązkowym dla państw UE, jednakże 
w istotny sposób wspomaga wymianę informacji, jej poszukiwanie, a przede wszystkim 
ewidencję korespondencji i jej pełną dokumentację. W odniesieniu do wymiany informacji 
z Federacją Rosyjską, podobnie, jak w przypadku powiadamiania należy używać narzędzi 
uzupełniających.  

Narzędziami uzupełniającymi są: 

 Telefon, podstawowe narzędzie uzupełniające i wspierające prowadzenie korespondencji 
z wykorzystaniem innych narzędzi; 

 Telefaks, narzędzie podstawowe dla powiadamiania i wymiany informacji z Federacją 
Rosyjską oraz uzupełniające dla wymiany korespondencji w przypadku awarii systemów 
SSN i/lub CECIS-MP lub innym np. w sytuacji, w której prowadzący korespondencję nie 
otrzymuje potwierdzenia przesłanej informacji; 

 Poczta elektroniczna, narzędzie uzupełniające dla wszelkiej korespondencji, w szerokim 
zakresie, niezależnie od wykorzystywania innych narzędzi. Może to mieć znaczenie 
w przypadku, gdy sztabowi kierującemu akcją przeciwdziałania zależy na rozszerzeniu listy 
odbiorców informacji ograniczonej wyłącznie dla upoważnionych odbiorców SSN i CECIS-
MP. Procedury informowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej obejmują również 
obowiązek przekazywania informacji do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz 
Zespołu Reagowania Kryzysowego przy ministrze właściwym ds. gospodarki morskiej. 

 

D.10. Wymagania w zakresie sposobu, zawartości (treści) korespondencji w zależności od typu 
przedstawione są poniżej. 
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POLREP BALTIC 

Podstawowym formularzem wykorzystywanym korespondencji międzynarodowej jest formularz 
raportowania zanieczyszczenia morza określony w Tomie 1, Podręcznika Komisji Helsińskiej 
dotyczącego współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń olejowych POLREP BALTIC: 

 POLREP jest trzyczęściowym formularzem (części te można łączyć), w którym 
poszczególne części odnoszą się do różnych faz incydentu zanieczyszczenia i różnych faz 
operacji przeciwdziałania: 

 POLWARN jest powiadomieniem o incydencie, którego skutki zagrażają lub mogą 
zagrażać zanieczyszczeniem morza, 

 POLINF jest powiadomieniem rozszerzającym informacje zawarte w POLWARN, 

 POLFAC jest elementem wymiany informacji inicjującym pomoc międzynarodową; 

 Standardowy formularz POLREP BALTIC w wersji trzyczęściowej wykorzystywany jest 
w następujący sposób: 

 POLWARN w postaci załącznika stanowi uzupełnienie powiadomienia o zdarzeniu 
wygenerowanym w systemie SWIBŻ i następnie, jako załącznik powiadomienia 
o incydencie zanieczyszczenia przesyłany jest do SSN, 

 POLINF w postaci załącznika stanowi uzupełnienie rozszerzenia powiadomienia 
o incydencie wygenerowanym w systemie SWIBŻ i następnie, jako załącznik 
rozszerzenia powiadomienia o incydencie zanieczyszczenia przesyłany jest do SSN, 

 POLFAC jako załącznik może być dołączony do wymiany korespondencji prowadzonej 
z wykorzystaniem CECIS-MP. Mimo braku obowiązku wykorzystywania formatu 
POLFAC zaleca się jego sporządzenie z powodów, jak niżej, 

 POLWARN, POLINF oraz POLFAC wysyłane telefaksem stanowią podstawę wymiany 
korespondencji z Federacją Rosyjską oraz mogą być przesyłane w trybie 
nadzwyczajnym w przypadkach określonych w p. D.8.; 

 Szczegółowy sposób i tryb sporządzania oraz przesyłania formularzy określony jest w p. 
D.10.; 

 Warunkowo dopuszcza się stosowanie formatów POLWARN i POLINF innych niż 
standardowe, np. wygenerowanych bezpośrednio w systemie SSN; 

 Mimo przyjętych standardów formularze i z powodów, jak wyżej POLREP BALTIC 
przesyłane z państw trzecich mogą różnić się. Potwierdzenie odbioru wiadomości 
(Acknowledgement) oznacza, że odbiorca potwierdza przyjęcie informacji i treść jej jest 
zrozumiała; 

 

CECIS-MP 

Wspólny System Łączności i Informowania w Sytuacjach Kryzysowych – CECIS-MP jest narzędziem 
wykorzystywanym do wymiany informacji w odniesieniu do incydentów zanieczyszczenia na wodach 
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Głównym celem jest 
uzyskanie bądź udzielenie pomocy międzynarodowej. Jest to wielojęzyczna aplikacja internetowa o 
ograniczonym dostępie, w której poziom dostępu oraz przysługujące uprawnienia przyznawane są 
przez administratora systemu. Głównymi użytkownikami systemu są Centrum Koordynacji 
Reagowania Kryzysowego (ERCC), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oraz kraje 
członkowskie. Każdy z użytkowników posiada administratora lokalnego posiadającego różne 
uprawnienia. W odniesieniu do państw członkowskich administrator krajowy może nadawać 
uprawnienia dostępu użytkownikom na poziomie lokalnym.  

CECIS-MP współpracuje z SSN w tym sensie, że każde powiadomienie wygenerowane w SSN, jako 
POLWARN lub/i POLINF jest automatyczne przekazywane do CECIS-MP. 
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Administrator krajowy – osoba wyznaczona przez Dyrektora Służby SAR i użytkownicy operacyjni 
mają następujące uprawnienia: 

 określenie, wybór państwa, grupy państw (w ramach porozumienia regionalnego), do 
której kierowana jest korespondencja; 

 zgłoszenia incydentu, któremu to zdarzeniu ERCC nadaje status sytuacji kryzysowej 
(Emergency). System umożliwia zgłoszenie incydentu w oparciu o formularz lub 
wykorzystanie zarejestrowanych powiadomień POLWARN i POLINF; 

 edycję lub modyfikację sytuacji kryzysowej; 

 wygenerowanie zapotrzebowania na pomoc międzynarodową; 

 edycję, usunięcie zapotrzebowania; 

 akceptację ofert pomocy; 

 określenie szczegółów oferowanej/otrzymanej pomocy, w tym przygotowania, podróż, 
prowadzenie działań operacyjnych, podróż powrotna; 

 wprowadzanie do bazy danych CECIS listy sprzętu stanowiącego krajowy potencjał 
reagowania. 

Aplikacja ponadto wyposażona jest w graficzny interfejs umożliwiający pokazanie na mapie miejsca 
incydentu obszaru skażenia, a także miejsc, w których zlokalizowany jest sprzęt dostępny w ramach 
oferowanej – udzielanej pomocy. System gwarantuje pełną notyfikację wysyłanej – otrzymywanej 
korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej i/lub telefaksu. Istotną zaletą jest możliwość 
tworzenia zbiorczych list sprzętu zapotrzebowanego i oferowanego w ramach pomocy 
międzynarodowej oraz możliwość zachowania pełnej dokumentacji prowadzonej korespondencji. 

Procedury alarmowania i wymiany informacji w korespondencji międzynarodowej  
D.11. Na podstawie informacji uzyskanej zgodnie z pp. D1 - D.6., w okolicznościach określonych 

w p. D.8. oraz wykorzystując narzędzia przedstawione w pp. D.8. i D.9., przewiduje się 
wykorzystanie następujących procedur szczegółowych: 

 

Id Nazwa raportu Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1 Raport SWIBŻ – 
Zanieczyszczenie 
Środowiska 

Operator przemysłowej instalacji 
morskiej 
Kapitan (Bosman) Portu 
Operator VTS 
Dyżurny operacyjny MRCK Gdynia 

Korespondencja krajowa 
realizowana alternatywnie 

2 POLREP (w części 
odpowiadającej 
POLWAN  

Operator VTS lub Służba Krajowego 
Koordynatora SSN 

Korespondencja 
zagraniczna realizowana 
w ramach SSN (formularz 
wewnętrzny) 

3 POLWARN Dyżurny operacyjny MRCK Gdynia Format POLREP BALTIC 
dołączany do Raportu 
SWIBŻ (Zanieczyszczenie 
środowiska) 

4 POLREP (w części 
odpowiadającej 
POLINF) 

Operator VTS lub Służba Krajowego 
Koordynatora SSN 

Korespondencja 
zagraniczna realizowana 
w ramach SSN (formularz 
wewnętrzny) 

5 POLINF Dyżurny operacyjny MRCK Gdynia Format POLREP BALTIC 
dołączany do Raportu 
SWIBŻ (Zanieczyszczenie 
środowiska) 
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Id Nazwa raportu Osoby odpowiedzialne Uwagi 

6 POLFAC Dyżurny operacyjny MRCK Gdynia Format POLREP BALTIC 
dołączany do Raportu 
SWIBŻ (Zanieczyszczenie 
środowiska) oraz 
przesyłany telefaksem do 
Federacji Rosyjskiej 

7 POLFAC Dyżurny operacyjny MRCK Gdynia Korespondencja w ramach 
CECIS 

8 SSN-SITREP Służba Krajowego Koordynatora SSN Dodatkowa 
korespondencja 
realizowana z 
wykorzystaniem SSN 
(formularze wewnętrzne) 

9 SSN-WASTE 
SSN - Lost/Found 
container/object 
SSN-Others 
SSN-Failed 
Notification 
SSN-VTS Rules 
Infringement 
SSN-Banned Ship 
SSN-Insurance 
Failure 
SSN-Pilot or Port 
Report 

Operator VTS 

 

Mobilizacja sprzętu i usług oferowanych przez EMSA 
 

D.12. W ramach wsparcia oferowanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego 

możliwe jest pozyskanie specjalistycznego sprzętu oraz usług pozwalających na uzyskanie 

informacji wykorzystywanych podczas planowania i prowadzenia akcji przeciwdziałania. 

W zakresie sprzętu oferta EMSA oparta jest na: 

 Sieci specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń rozlokowanych w portach 

UE. Sieć ta obejmuje kilkanaście jednostek dostępnych na życzenie państw WE, 

kandydujących do WE i EFTA na akwenach M. Czarnego, Śródziemnego, Oceanu 

Atlantyckiego oraz M. Północnego i Bałtyckiego. 

 Baz specjalistycznego sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń dostępnych podobnie, jak 

statki. 

 Baz – magazynów środków dyspergujących. 

 Listy statków, baz sprzętu wraz z wyposażeniem oraz składów dyspergentów dostępne są 

poprzez bazę CECIS-MP oraz sieć wewnętrzną EMSA80 

https://extranet.emsa.europa.eu/oil-pollution-response-services/stand-by-osr-vessels  

https://extranet.emsa.europa.eu/oil-pollution-response-services/equipment-assistance-

service  

 Procedura mobilizacji statków i sprzętu jest następująca; 

                                                           
80

 Wymagane są uprawnienia użytkownika nadane przez administratora EMSA 

https://extranet.emsa.europa.eu/oil-pollution-response-services/stand-by-osr-vessels
https://extranet.emsa.europa.eu/oil-pollution-response-services/equipment-assistance-service
https://extranet.emsa.europa.eu/oil-pollution-response-services/equipment-assistance-service
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 mobilizacja realizowana jest poprzez CECIS-MP po lub bezpośredni kontakt z ERCC, przy 

wsparciu EMSA Maritime Support Services (MSS), 

 mobilizacja wymaga akceptacji państwa-strony wzywającej pomocy (RS – Requesting 

State) poprzez CECIS-MP lub bezpośrednio ERCC (z kopią do MSS), 

 EMSA przesyła do RS informację techniczną o statku, sprzęcie i formularz kontraktu dla 

statku (IRC-V) i/lub sprzętu (IRC-E), 

 EMSA przesyła powiadomienie do upoważnionego przedstawiciela statku lub bazy 

sprzętu określonych jako EMSA Kontraktor, którzy rozpoczynają procedurę 

mobilizacyjną, 

 mobilizacja statku lub bazy sprzętu wymaga podpisania przez RS kontraktu z EMSA 

Kontraktorem, korespondencja realizowana jest bezpośrednio poprzez telefaks lub 

email, z kopią do MSS, 

 podpisanie kontraktu oznacza, że RS akceptuje ogólne warunki umowy, określonej jako 

IRC-V General Terms and Conditions lub IRC-E General Terms and Conditions, 

 EMSA Kontraktor po osiągnięciu gotowości przesyła do RS stosowne powiadomienie, 

z kopią do MSS, 

 EMSA odpowiada za aktualizacje informacji zamieszczanej w CECIS-MP. 

Szczegółowe informacje na temat procedury mobilizacji, warunków kontraktu i sposobów 

porozumiewania się zawarte są w wytycznych EMSA. 

 Network of Stand-by Oil Spill Response Vessels – User Guide for EU Member States, 

 Equipment Assistance Service (EAS) – User Guide for EU Member States. 

W zakresie usług EMSA zapewnia następujące wsparcie: 

 Obserwacje Ziemi z powietrza obejmujące: 

 Wykorzystanie satelitów wyposażonych w radary SAR (Sythetic Aperture Radar) 
i pozwalających na zobrazowanie zdarzeń na wybranych przez użytkownika obszarach, 
w wybranych przez niego przedziałach czasu. Usługi określone jako CleanSeaNet Service 
(CSN) obejmują: zdjęcia satelitarne (przetworzone dane SAR i optyczne), identyfikację 
wykrytych statków lub przemysłowych instalacji morskich, lokalizację obszaru 
zanieczyszczenia, jego powierzchnię, długość, a także zachodzące zjawiska 
meteorologiczne. Dostęp do CSN posiadają przedstawiciele państw posiadający 
uprawnienia użytkownika nadane przez EMSA, poprzez portal 
https://portal.emsa.europa.eu. W trybie otwartej sytuacji kryzysowej, w ramach 
wezwania o pomoc poprzez CECIS-MP, można skorzystać z usług satelitarnych, jako jednej 
z form oferowanej pomocy. Możliwy jest również bezpośredni (z powiadomieniem ERCC) 
kontakt z EMSA poprzez MSS i/lub wykorzystanie formularza zamieszczonego na stronie 
EMSA http://www.emsa.europa.eu/csn-menu/data-request/data-request-form.html. 
Wzór formularza, jak również procedury określające sposób pozyskania danych 
satelitarnych (Procedures for requesting EMSA data from maritime applications) znajdują 
się w Załączniku H – Wykaz sił i środków. 

 Wykorzystanie dronów - bezzałogowych statków powietrznych (RPAS – Remotely Piloted 
Aircraft Systems) pozwalających na monitorowanie zanieczyszczenia z wykorzystaniem 
kamer optycznych w podczerwieni (IR) oraz czujników emisji gazów. Procedura pozyskania 
dronów nie jest jednoznacznie określona, generalnie dostęp do tych usług administracja 
morska może uzyskać poprzez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(FRONTEX) lub Europejska Agencję Kontroli Rybołówstwa (EFCA). 

https://portal.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/csn-menu/data-request/data-request-form.html
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Wsparcie merytoryczne dotyczące reagowania na zanieczyszczenia chemiczne inne niż olej. 

 MAR-ICE (Marine Chemical Emergency Information Service) jest serwisem informacyjnym 
w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami chemicznymi powstałymi na skutek 
incydentów morskich. Usługa oferowane jest bezpośrednio przez francuski ośrodek 
badawczy CEDRE we współpracy z Europejską Radą Przemysłu Chemicznego – CEFIC. 
MAR-ICE dostarcza pełne dane fizyko-chemiczne substancji chemicznych, ich właściwości, 
reaktywność z wodą powietrzem i z innymi substancjami. Dla niektórych substancji 
możliwe jest również otrzymanie modeli dyspersji gazów w powietrzu oraz substancji 
stałych i ciekłych w wodzie morskiej.  Procedura aktywacji MAR-ICE obejmuje: 

 telefon do punktu kontaktowego MAR-ICE (CEDRE lub EMSA), 

 przesłanie formularza kontaktowego pocztą elektroniczną lub telefaksem na wskazany 
adres CEDRE, 

 prowadzenie korespondencji z CEDRE w zakresie szczegółów dotyczących poszczególnych 
substancji chemicznych, 
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Formularz raportu ogólnego 

A (Alfa) – Ship  (Nazwa statku, sygnał wywoławczy, numer identyfikacyjny IMO,MMSI, bandera) 

Nazwa statku (obiektu)  

Sygnał wywoławczy  

Numer identyfikacyjny IMO  

Numer MMSI  

Bandera           
 

B (Bravo) – Time.  (Data, czas wypadku)        (dd, hh, mm) 
      

C (Charlie) – Position (Pozycja szerokość, długość geograficzna stopnie, minuty) 

     E długość 
 

    N Szerokość 

D (Delta) – Position (Namiar i odległość od lądu) 

From (Od)     X   

State landmark (zdefiniowany punkt na lądzie)             d       d        d                 Mm   Mm                                                                                                                             

E (Echo) – Course  (Kurs stopnie) 

   
 

F (Foxtrot) – Speed (Prędkość węzły i dziesiąte części węzła) 

   
 

L (Lima) – Route (Zamierzona trasa)   

M (Mike) – Radiocommunication (Stacja / stacje brzegowe nasłuchu radiowego) 

N (November) – Next raport. (Data i czas następnego raportu (dd, hh, mm)) 

      
 

P (Papa) – Cargo.  (Rodzaj i ilość ładunku przewożonego, składowanego) 

Bunker fuel – type and quantity (Paliwo bunkrowe, typ i ilość) 

Cargo quantity (Ilość ładunku) 

 

MSDS Attached (Karta(y) danych bezpieczeństwa (dołączone)  
 

Q (Quebec) – Defect, damage, deficiency, limitations. (Charakterystyka uszkodzeń) 
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R (Romeo) – Pollution / dangerous goods lost overboard. (Charakterystyka zanieczyszczenia 
spowodowanego utratą ładunku z podaniem szacunkowych ilości strat) 

DG report attached (Raport DG w załączeniu)  

HS report attached (Raport HS w załączeniu)  

MP report attached (Raport MP w załączeniu)  
 

S (Sierra) – Weather (Charakterystyka warunków atmosferycznych) 

 

WIND                                                                                    SWELL 
 (WIATR)                                                                               (FALA) 

 
  

AIR TEMP (Temp. Powietrza 0C)              Water TEMP (Temp. Wody 0C)               

TT (Tango) – Agent (Szczegóły kontaktów z armatorem / operatorem / agentem) 

 

 U (uniform) – Size and type (Wymiary i typ statku) 
 

 
Type 
(typ) 

 length 
(długość) 

 breadth 
(szerokość) 

 draught 
(zanurzenie 

 

XX (X-ray) – Additional informations (Informacje dodatkowe) 

Action taken. (Informacje o podjętej akcji przeciwdziałania) 

 

 

 

Assistance or salvage efforts requested. (Informacje o wezwaniu wsparcia) 

 

 

 

Assisting or salvaging report. (Raport statku udzielającego wsparcia o dokonywanych lub planowanych 
działaniach) 

 

 

 
 

 

direction (kierunek)             

force (siła) 
0B     

   

 

 

direction (kierunek)     

height (wysokość) m    
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Formularz raportu DG 

A (Alfa) – Ship  (Nazwa statku, sygnał wywoławczy, numer identyfikacyjny IMO,MMSI, bandera) 

Nazwa statku (obiektu)  

Sygnał wywoławczy  

Numer identyfikacyjny IMO  

Numer MMSI  

Bandera           
 

B (Bravo) – Time.  (Data, czas wypadku)      (dd, hh, mm)       

N (November) – Next raport. (Data i czas następnego raportu (dd, hh, mm)) 

      
 

P (Papa) – Cargo  (Rodzaj i ilość ładunku przewożonego, składowanego) 

MSDS attached (Karta(y) bezpieczeństwa załączone)  or (lub) 

1. Technical name(s) of goods. (Nazwa(y) techniczna towaru) 

 

 

 

2. UN number(s). (Numer(y) kodu UN) 

 

3. IMO hazard class(es). (Klasa(y) zagrożenia wg. IMO) 

 

4. Names of manufacturers, consignee, consignor. (Nazwy producentów towarów, nadawców 

i/lub odbiorców towarów) 

 

 

5. Types of packages including identification marks (e) (Typ opakowania wraz z oznakowaniem 

identyfikacyjnym) 

 

 

6. Quantity and condition of the goods. (Szacowana ilość i stan przewożonego ładunku) 
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7. Cargo manifest conformity. (Potwierdzenie zgodności z manifestem ładunkowym) 
 

Q (Quebec) – Defect, damage, deficiency, limitations. (Charakterystyka uszkodzeń) 

 

 
 

R (Romeo) – Pollution / dangerous goods lost overboard. (Charakterystyka zanieczyszczenia 
spowodowanego utratą ładunku z podaniem szacunkowych ilości strat) 

1. Estimate of quantity and condition of lost goods. (Szacowana ilość i stan utraconych towarów 

np. czy pływają, czy toną) 

 

 

2. Possible further loss of goods. (Określenie, czy możliwa jest dalsza utrata ładunku) 

 

3. Cause of loss. (Przyczyny utraty ładunku) 

 

 
 

S (Sierra) – Weather. (Charakterystyka warunków atmosferycznych) 

 

WIND                                                                                    SWELL 
 (WIATR)                                                                               (FALA) 

 
 

AIR TEMP (Temp. powietrza 0C)              Water TEMP (Temp. wody 0C)               

XX (X-ray) – Additional informations (Informacje dodatkowe) 
1. Action taken – in addition to General Report. (Informacje o podjętej akcji przeciwdziałania) 

 
 
 

2. Assistance or salvage efforts requested (Informacje o wezwaniu wsparcia) 

 
 
 

3. Assisting or salvaging report. (Raport statku udzielającego wsparcia o dokonywanych lub 
planowanych działaniach) 

 
 
 
 

 

 
 
 

direction (kierunek)             

force (siła) 
0B     

   

 

 

direction (kierunek)     

height (wysokość) m     
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Formularz raportu HS 

A (Alfa) – Ship  (Nazwa statku, sygnał wywoławczy, numer identyfikacyjny IMO,MMSI, bandera) 

Nazwa statku (obiektu)  

Sygnał wywoławczy  

Numer identyfikacyjny IMO  

Numer MMSI  

Bandera           
 

B (Bravo) – Time  (Data, czas wypadku) (dd, hh, mm)       

N (November) – Next raport (Data i czas następnego raportu (dd, hh, mm)) 

      
 

P (Papa) – Cargo  (Rodzaj i ilość ładunku przewożonego, składowanego) 

MSDS attached (Karta(y) bezpieczeństwa załączone)  or (lub) 

1. Technical name(s) of liquid substances (Nazwa(y) techniczna oleju lub innej substancji ciekłej) 

 
 

2. UN number(s). (Numer(y) kodu UN) 

 
 

3. Basic parameters of liquid substances. (Podstawowe parametry substancji ciekłej) 

Density (Gęstość) [kg/m3]  

Viscosity (Lepkość) [Pa . s lub cP]  

Flash point (Punkt zapłonu) [0C]  

Pour point (Punkt płynięcia) [0C]  

 
4. Pollution category (A, B, C or D). (Kategoria zanieczyszczenia) 

 
 

5. Names of manufacturers, consignee, consignor. (Nazwy producentów towarów, nadawców 

i/lub odbiorców towarów) 

 
 
 

 
 

6. Quantity (Ilość)  

7. Cargo manifest conformity. (Potwierdzenie zgodności z manifestem ładunkowym)  

Q (Quebec) – Defect, damage, deficiency, limitations. (Charakterystyka uszkodzeń) 
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Condition of ship. (Stan ogólny statku)  

 

Ability to cargo transfer (Zdolność do rozładunku)  
 

R (Romeo) – Pollution / dangerous goods lost overboard (Charakterystyka zanieczyszczenia 
spowodowanego utratą ładunku z podaniem szacunkowych ilości strat) 

1. Estimate of quantity and condition of lost cargo. (Szacowana ilość i stan utraconego ładunku 

np. czy pływa, czy tonie) 

 

 

2. Possible further loss of cargo. (Określenie, czy możliwa jest dalsza utrata ładunku) 

 

3. Cause of loss. (Przyczyny utraty ładunku) 

 

 
 

 S (Sierra) – Weather (Charakterystyka warunków atmosferycznych) 

 

WIND                                                                                    SWELL 
 (WIATR)                                                                               (FALA) 

 
 

AIR TEMP (Temp. powietrza 0C)              Water TEMP (Temp. wody 0C)               

XX (X-ray) – Additional informations (Informacje dodatkowe) 
1. Action taken – in addition to General Report (Informacje o podjętej akcji przeciwdziałania) 

 
 
 

2. Assistance or salvage efforts requested. (Informacje o wezwaniu wsparcia) 

 
 
 

3. Assisting or salvaging report. (Raport statku udzielającego wsparcia o dokonywanych lub 
planowanych działaniach) 

 
 
 
 

 

 

 

direction (kierunek)             

force (siła) 
0B     

   

 

 

direction (kierunek)     

height (wysokość) m     
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Formularz raportu MP 

A (Alfa) – Ship.  (Nazwa statku, sygnał wywoławczy, numer identyfikacyjny IMO,MMSI, bandera) 

Nazwa statku (obiektu)  

Sygnał wywoławczy  

Numer identyfikacyjny IMO  

Numer MMSI  

Bandera           
 

B (Bravo) – Time.  (Data, czas wypadku)   (dd, hh, mm)       

N (November) – Next raport. (Data i czas następnego raportu(dd, hh, mm)) 

      
 

P (Papa) – Cargo.  (Rodzaj i ilość ładunku przewożonego, składowanego) 

MSDS attached (Karta(y) bezpieczeństwa załączone)  or (lub) 

1. Technical name(s) of goods. (Nazwa(y) techniczna towaru) 

 

 

2. UN number(s). (Numer(y) kodu UN) 

 

3. IMO hazard class(es). (Klasa(y) zagrożenia wg. IMO) 

 

4. Names of manufacturers, consignee, consignor. (Nazwy producentów towarów, nadawców 

i/lub odbiorców towarów) 

 

 

5. Types of packages including identification marks. (Typ opakowania wraz z oznakowaniem 

identyfikacyjnym) 

 

 

6. Quantity and condition of the goods. (Ilość i stan przewożonych ładunków) 
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7. Cargo manifest conformity. (Potwierdzenie zgodności z manifestem ładunkowym)  

Q (Quebec) – Defect, damage, deficiency, limitations. (Charakterystyka uszkodzeń) 

 

R (Romeo) – Pollution / dangerous goods lost overboard. (Charakterystyka zanieczyszczenia 
spowodowanego utratą ładunku z podaniem szacunkowych ilości strat) 

1. Estimate of quantity and condition of lost goods (Szacowana ilość i stan utraconych towarów 

np. czy pływają, czy toną) 

 

 

2. Possible further loss of goods. (Określenie, czy możliwa jest dalsza utrata ładunku) 

 

3. Cause of loss. (Przyczyny utraty ładunku) 

 

 
 

S (Sierra) – Weather. (Charakterystyka warunków atmosferycznych) 

 

WIND                                                                                    SWELL 
 (WIATR)                                                                               (FALA) 

 
  

AIR TEMP (Temp. powietrza 0C)              Water TEMP (Temp. wody 0C)               

XX (X-ray) – Additional informations (Informacje dodatkowe) 
1. Action taken – in addition to General Report. (Informacje o podjętej akcji przeciwdziałania) 

 
 
 

2. Assistance or salvage efforts requested. (Informacje o wezwaniu wsparcia) 

 
 
 

3. Assisting or salvaging report. (Raport statku udzielającego wsparcia o dokonywanych lub 
planowanych działaniach) 

 
 
 
 

 

direction (kierunek)             

force (siła) 
0B     

   

 

 

direction (kierunek)     

height (wysokość) m     
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ZAŁĄCZNIK E - POZIOMY REAGOWANIA 

Ogólne zasady określania poziomów reagowania 

E.1. Główną cechą każdego incydentu jest jego niepowtarzalność. Na podstawie analiz wypadków 
morskich należy jednoznacznie stwierdzić, że nie istnieje pojęcie typowego incydentu morskiego. 
Dla każdego zdarzenia stopień i poziom reagowania oraz wymagania w zakresie planów powinny 
być określany odrębnie w oparciu o przesłanki przedstawione na Rys. E-1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Rys. E-1. Proces rozwoju planowania działań w niebezpieczeństwie 

E.2.  Wielopoziomowość akcji ratowniczych odzwierciedla się w wielu płaszczyznach, którym 
odpowiadają poszczególne szczeble planów zwalczania zanieczyszczeń. W istocie podziały opierają 
się na następujących przesłankach: 

 Stopień przeciwdziałania określany jest w stosunku do wielkości i zasięgu reagowania zarówno 
w sensie prowadzenia akcji, jak i wymaganych w tym zakresie planów; 

 Zasięg lub umiejscowienie geograficzne determinują sposób prowadzenia akcji, zakres 
przedmiotowy wymaganych planów oraz wzajemne relacje pomiędzy planami, z 
uwzględnieniem rozgraniczenia i odpowiedzialności za realizację zadań; 

 Poziomy reagowania dotyczą organizacji współdziałania w ramach Krajowego Planu z 
uwzględnieniem wykorzystania pomocy międzynarodowej. 

E.3. Niezależnie od stopnia, geograficznej lokalizacji czy poziomu reagowania uczestnikom akcji 
ratowniczej przysługuje zwrot kosztów udziału w akcji. Zasady zwrotu kosztów przedstawione są w 
Załączniku W Krajowego Planu. 

Stopnie przeciwdziałania 

E.4.  W zależności od wielkości i zasięgu operacji wyróżniamy: 

 Stopień 1: Dotyczy niewielkich zanieczyszczenia powstającego np. podczas niewielkich awarii, 
bunkrowania jednostek lub przeładunków. Przeciwdziałanie oparte jest na zaangażowaniu sił 
własnych lub lokalnych osiągalnych natychmiast i na miejscu. Odpowiada planowi 

Ocena planów 
operacyjnych 

Rozwój strategii Gromadzenie informacji 

Ocena ryzyka 

 właściwości oleju 

 kierunek wiatru i prądu 

 stan morza 

 dryf plamy olejowej 

 zachowanie się oleju 

Zagrożenia dla środowiska 

 ekologiczne 

 przemysłowe 

 socjalne 
Mapy czułości 

środowiska 

Analizy 

Cele przeciwdziałania 

Priorytety 

Wielopoziomowość 
reagowania 

Scenariusze rozwoju rozlewu 

Wybór strategii 

- Organizacja 
- Podział odpowiedzialności 
- Komunikacja 

 raportowanie 

 szacowanie 

 mobilizacja 

 dokumentacja 
- Dostępność zasobów 

- Gospodarowanie 

odpadami 
- Ocena skuteczności planu 
- Modyfikacja planu 

 

Metody wypracowywane na podstawie rzeczywistych akcji, w ramach współpracy, podczas szkolenia i ćwiczeń 
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wewnętrznemu statku, obiektu zespołu obiektów zobowiązanych do posiadania planu 
wewnętrznego lub małego portu. Stopień 1 reagowania nie wymaga aktywacji Krajowego 
Planu; 

 Stopień 2: Dotyczy średniej wielkości zanieczyszczenia związanego z mniej groźnymi 
wypadkami morskimi, np. uszkodzeniem zbiorników lub rurociągów, których rozmiar 
przekracza zdolność reagowania pojedynczego planu wewnętrznego. Do przeciwdziałania 
angażowane są siły lokalne, a jeśli zajdzie potrzeba, także krajowe. Odpowiada planowi o 
zasięgu lokalnym lub regionalnym, np. plany dużych portów, dla morskich wód wewnętrznych, 
plany operatorów przemysłowych instalacji morskich lub innych przedsięwzięć, dla których 
wymagania określone są odrębnymi postanowieniami. Stopień 2 może, ale nie musi wymagać 
aktywacji Krajowego Planu; 

 Stopień 3: Dotyczy dużych zanieczyszczeń powstających w wyniku katastrof przemysłowych, 
które angażują siły lokalne, krajowe oraz międzynarodowe i dla których wymagana jest 
aktywacja Krajowego Planu. 

W odniesieniu do stopni 1 i 2 reagowania zakres działań objętych planami wewnętrznymi lub 
lokalnymi (regionalnymi), wymagania w zakresie zawartości i sposobu uzgadniania i zatwierdzania 
planu określone są w dalszej części niniejszego załącznika. 

Proces decyzyjny w zakresie określenia stopnia reagowania przedstawia się następująco: 

 Decyzję o aktywacji stopnia 1 reagowania podejmuje podmiot zobowiązany do posiadania 
planu wewnętrznego samoistnie lub w wyniku polecenia administracji morskiej - kapitana 
(bosmana) portu lub dyrektora właściwego terytorialnie urzędu morskiego. 

 Decyzję o aktywacji stopnia 2 reagowania podejmuje kapitan portu lub dyrektor właściwego 
terytorialnie urzędu morskiego na podstawie oceny sytuacji lub wniosku kierownika akcji 
realizowanej w ramach stopnia 1. 

 Decyzję o aktywacji stopnia 3 reagowania podejmuje dyrektor właściwego terytorialnie 
urzędu morskiego na podstawie oceny sytuacji lub wniosku kierownika akcji realizowanej w 
ramach stopnia 2. 

Lokalizacja przeciwdziałania 

E.4. Ze względu na miejsce akcji ratowniczej wyróżnić można następujące poziomy przeciwdziałania. 

 Działania na morzu pełnym – obejmujące obszar morza pełnego oraz części Zatok Gdańskiej i 
Pomorskiej ograniczony; 

 granicami polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, 

 możliwościami technicznymi sprzętu – przede wszystkim zanurzeniem specjalistycznych 
statków do zwalczania zanieczyszczeń. 

W pewnym stopniu działania na morzu pełnym mogą być związane z ochroną zwierząt, które 
mogą być skażone zanieczyszczeniem. Ratowanie zwierząt objęte jest odrębnym planem, a 
działania na morzu pełnym mogą być związane z ochroną siedlisk, wypłaszaniem lub w 
wyjątkowych sytuacjach przenoszeniem siedlisk zwierząt. W tym zakresie planowanie operacji 
przeciwdziałania w ramach lokalnego lub Krajowego Planu obejmuje obwiązek wsparcia działań 
związanych z ratowaniem zwierząt. 

Obszar ten dodatkowo może być poszerzony w związku z; 

 odrębnymi ustaleniami wynikającymi z międzynarodowych porozumień dwustronnych; 

 w przypadku stwierdzenia, że zanieczyszczenie zagraża obszarom morskim Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
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 w przypadku udzielenia pomocy na wniosek Państwa Strony Konwencji Helsińskiej lub w 
ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności.  

 Działania na wodach płytkich i osłoniętych – oparte prowadzone w ścisłej koordynacji z 
planem usuwania skutków zanieczyszczenia na brzegu morskim. Działania na wodach płytkich 
i osłoniętych obejmują obszary morskie i lądowe wzdłuż linii brzegowej oraz obszary Zalewów 
Wiślanego i Szczecińskiego, Zatokę Pucką, a także strefę wód płytkich wzdłuż całej linii 
brzegowej. Do ww. obszarów zaliczyć można również obszary portów, ich redy i 
kotwicowiska. Granice obszaru wód osłoniętych i płytkich określają: 

 od strony morza – możliwości operacyjne jednostek i sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń, 

 od strony lądu – możliwości techniczne jednostek i sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń, 
przede wszystkim zanurzenie. 

Działania na tych akwenach mogą być związane z ochroną zwierząt, które mogą być skażone 
zanieczyszczeniem. Ratowanie zwierząt objęte jest odrębnym planem, a działania na wodach 
płytkich i osłoniętych mogą być związane z ochroną siedlisk, wypłaszaniem lub w wyjątkowych 
sytuacjach przenoszeniem siedlisk zwierząt. W tym zakresie planowanie operacji 
przeciwdziałania w ramach wewnętrznego, lokalnego (regionalnego) lub Krajowego Planu 
obejmuje obwiązek wsparcia działań związanych z ratowaniem zwierząt. 

 Działania na brzegu morskim – oparte na planach usuwania skutków zanieczyszczenia na 
brzegu morskim w koordynacji z wewnętrznym, lokalnym bądź Krajowym Planem, w 
zależności od poziomu reagowania. Obejmują działania na lądzie wzdłuż linii brzegowej. 
Brzeg morski w tym znaczeniu definiowany jest jako obszar przybrzeżny, powyżej linii 
wodnej, obejmujący plaże, tereny podmokłe z wyłączeniem polskich obszarów morskich. 
Granice tego obszaru określają: 

 od strony morza – możliwości operacyjne jednostek i sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń 
oraz ich możliwości techniczne, przede wszystkim zanurzenie; 

 od strony lądu – możliwości techniczne jednostek i sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń, 
ukształtowanie terenu, dostępność dróg dojazdowych oraz inne np. walory środowiska. 

Działania na tym obszarze mogą być związane z ochroną i opieką nad zwierzętami, które mogą 
być skażone zanieczyszczeniem. Ratowanie zwierząt objęte jest odrębnym planem, a działania 
na brzegu morskim mogą być związane z ochroną siedlisk, wypłaszaniem lub w wyjątkowych 
sytuacjach przenoszeniem siedlisk zwierząt, jak również opieką nad zwierzętami, które uległy 
skażeniu. W tym zakresie planowanie operacji przeciwdziałania w ramach planu usuwania 
skutków zanieczyszczenia na brzegu morskim obejmuje obowiązek wsparcia działań związanych 
z ochroną i ratowaniem zwierząt. Plany usuwania skutków zanieczyszczenia na brzegu morskim 
w tym zakresie powinny być skoordynowane z wewnętrznymi, lokalnymi (regionalnymi) planami 
oraz Krajowym Planem. 

E.5. Rozgraniczenie odpowiedzialności 

 Sztywne rozgraniczenie obszarów odpowiedzialności pomiędzy służbami morskimi i 
lądowymi jest niekorzystne z operacyjnego punktu widzenia. Zarówno podczas planowania, 
jak i samych działań ratowniczych należy unikać fazy oczekiwania. 

 Zbieranie zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie jest najczęściej tańsze i ekologicznie 
bardziej uzasadnione. 

 Uzasadnione jest rozgraniczenie polegające na stwierdzeniu, że odpowiedzialność 
poszczególnych służb ratowniczych nakłada się w obszarze ograniczonym możliwościami 
technicznymi i operacyjnymi tych służb. 

Przyjęcie powyższego rozgraniczenia odpowiedzialności umożliwia ścisłą współpracę w 
działaniach ratowniczych, a także: 
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 Właściwe rozmieszczenie jednostek ratowniczych; 

 Poprawne zdefiniowanie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt; 

 Efektywne wykorzystanie posiadanych środków; 

 Bardziej skuteczną realizację powierzonych zadań. 

Poziom działania 

E.8. Ze względu na charakter współpracy międzynarodowej wyróżnia się następujące poziomy 
przeciwdziałania. 

 Poziom I - działania dokonywane w ramach krajowego (narodowego) potencjału zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. W oparciu o założenia kalkulacyjne opracowane przez 
Międzynarodową Organizację Morską (IMO) wejście na mieliznę w pełni załadowanego 
tankowca o nośności 40.000 ton, połączone z uszkodzeniem dna powoduje uszkodzenie 
czterech zbiorników i rozlew o objętości 3.000 m3 oleju. Natomiast kolizja z uszkodzeniem 
kadłuba powoduje wyciek z dwóch zbiorników o objętości 3.500 m3 oleju. Niniejsza 
kalkulacja stanowi podstawę określenia narodowego potencjału do zwalczania rozlewów 
olejowych; 

 Poziom II - działania dokonywane w ramach umów dwustronnych i wielostronnych; 

 Poziom III – działania dokonywane w ramach bałtyckiego i europejskiego potencjału 
ratowniczego z wykorzystaniem pomocy Państw Stron Konwencji Helsińskiej 1992 oraz 
pozostałych państw Unii Europejskiej w ramach mechanizmu ochrony ludności, który w 
sytuacji katastrofalnej noszącej znamiona klęski umożliwia wykorzystanie mechanizmów o 
zasięgu światowym. W poziomie III dopuszcza się również wykorzystanie zasobów 
komercyjnych oferowanych przez organizacje i instytucje działające na szczeblu 
międzynarodowym. 

Proces decyzyjny w zakresie określenia poziomu działania przedstawia się następująco: 

 Decyzję o aktywacji poziomu I działania podejmuje podmiot zobowiązany do realizacji 
Krajowego Planu samoistnie lub w wyniku polecenia dyrektora właściwego terytorialnie 
urzędu morskiego. 

 Decyzję o aktywacji poziomu II działania podejmuje podmiot wskazany w umowie dwu lub 
wielostronnej samoistnie na postawia otrzymanego powiadomienia lub w wyniku 
polecenia dyrektora właściwego terytorialnie urzędu morskiego. 

 Decyzję o aktywacji poziomu 3 działania w zakresie wezwania pomocy międzynarodowej 
podejmuje podmiot zobowiązany do realizacji Krajowego Planu w uzgodnieniu z 
dyrektorem właściwego terytorialnie urzędu morskiego. Decyzja o zatwierdzeniu 
oferowanej pomocy międzynarodowej podejmowana jest jak wyżej z zastrzeżeniem, że 
minister właściwy ds. gospodarki morskiej ma prawo wstrzymać lub zwiesić zatwierdzoną 
decyzję w odniesieniu do całości lub części oferowanej pomocy. 
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 ZAŁĄCZNIK F - OPERACJE ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ NA MORZU 

Wstęp 

F.1. Wszystkie statki przewożą substancje olejowe jako paliwo. Niektóre z nich przewożą oleje w 
postaci ładunku. Tak, więc każdy incydent związany z żeglugą na morzu powoduje zagrożenie 
zanieczyszczeniem. Operacje przeładunkowe na morzu i eksploatacja instalacji przybrzeżnych również 
powodują takie zagrożenia. 

F.2. Wiele statków przewozi substancje niebezpieczne i szkodliwe inne niż olej. Niektóre z  nich 
przewożone są masowo jako ładunek ogólnookrętowy, w ładowniach lub zbiornikach. Inne mogą 
przewozić jednocześnie wiele niebezpiecznych substancji w oddzielnych zbiornikach lub kontenerach. 

F.3. Poniższy załącznik rozpatruje prowadzenie akcji ratowniczych na morzu, związanych z rozlewami 
substancji olejowych. Problematyka likwidacji zagrożeń i zanieczyszczeń powodowanych przez oleje 
przedstawiona jest również w Załączniku M, oleje ciężkie w Załączniku N, substancji niebezpiecznych i 
szkodliwych innych niż olej w Załączniku O. 

Inicjowanie akcji 

F.4. Każdą akcję zwalczania zanieczyszczeń inicjuje dyrektor urzędu morskiego. Schematy inicjowania 
przedstawiają rysunki F-1 i F-2, procedura postępowania dyrektora urzędu morskiego przedstawiona jest 
na schemacie F-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. F-1. Procedura inicjowania akcji dla poziomu I reagowania 

 

  

Poziom I reagowania 

INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU 

Weryfikacja informacji 

Określenie rodzaju i wielkości 
zanieczyszczenia 

DECYZJA O PODJĘCIU AKCJI ZWALCZANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ 

 

URUCHOMIENIE 
DZIAŁAŃ 

Plan lokalny 
Siły własne 

Plan lokalny - MRCK 
Siły Służby SAR 

Plan lokalny 
Inna wyspecjalizowana jedn. 
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Rys. F-2. Procedura inicjowania akcji dla II i III poziomu reagowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. F-3. Procedura postępowania dyrektora urzędu morskiego 

Poziom II i III reagowania 

Poziom II i III Poziom II 

INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU 

Weryfikacja informacji 

Określenie rodzaju i wielkości 
zanieczyszczenia 

DECYZJA O PODJĘCIU AKCJI ZWALCZANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ – AKTYWACJA DUM 

 

URUCHOMIENIE 
DZIAŁAŃ 

Plan Krajowy - MRCK 
Siły Służby SAR 

Plan regionalny 

Inna wyspecjalizowana jedn. 

Na podstawie raportu o incydencie rozlewu na morzu oraz wykorzystując podległe mu służby operacyjne i uwzględniając: 
czas miejsce oraz wygląd zanieczyszczenia; 

 dane odnośnie statku (sprawcy zanieczyszczenia, jego kapitana i armatora oraz ładunku i okoliczności wystąpienia rozlewu, prędkości i 
kursu statku; 

 warunki pogodowe (m.in. prędkość i kierunek wiatru), kierunek dryfu zanieczyszczenia wraz prognozą. 
Dokonać oceny faktycznej sytuacji w celu ustalenia rodzaju i stopnia zanieczyszczenia morza lub zagrożenia zanieczyszczeniem. Na 
podstawie przeprowadzonej oceny zarządzić i podjąć odpowiednie (m.in. niżej wymienione działania. 

Czy kapitan statku 
ogranicza rozlew i jego 

rozprzestrzenianie? 

Czy zachodzi zagrożenie 
zanieczyszczenia brzegu 
lub życia i zdrowia ludzi w 

rejonie nadmorskim? 

Czy armator statku 
minimalizuje skutki, czy 
usuwa paliwo z wraku? 

Powiadomić niezwłocznie wojewodę , WIOŚ oraz właściwego regionalnie dyrektora ochrony środowiska w imieniu lub za 
pośrednictwem dyrektora urzędu morskiego, w celu podjęcia przez nich odpowiednich działań zapobiegawczych na lądzie  

Tak 

Tak 

Tak 

Nie 

Nie 

Nie 

Ustalić 
Biorąc pod uwagę rodzaj i 
stopień zagrożenia lub 
zanieczyszczenia morza 
oraz sposób wykonywania 
przez kapitana i armatora 
statku działań polecić 
Służbie SAR lub innej 
wyspecjalizowanej jednostce 
prowadzenie działań 

W razie potrzeby wystąpić o użycie 
do rozpoznania jednostek 
pływających i powietrznych SAR 
(statki, helikopter), UM Gdynia 
(samoloty), MW (okręty), SG 
(jednostki pływające, samolot). 
Zbierać informacje od innych 
jednostek będących w pobliżu 
rozlewu 

- działania prowadzone przez Służbę SAR lub inną jednostkę 
- nadzór DUM nad działaniami poprzez odbiór informacji z akcji, wydawanie 

dyspozycji 

Usuniecie zagrożenia lub zanieczyszczenia i zakończenie akcji 

Ocena ewentualnych szkód, zabezpieczenie dowodów, sporządzenie 
sprawozdania wraz z wnioskami 
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Monitorowanie zanieczyszczenia z powietrza 

F.5. Monitorowanie z powietrza skutków incydentu jest jednym z podstawowych narzędzi,  przy 
pomocy których dyrektor urzędu morskiego podejmuje decyzję o inicjowaniu akcji; jest też istotną 
częścią akcji przeciwdziałania, pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji. Z tego względu 
monitoring powinien być stosowany w każdym  możliwym przypadku. 

F.6. Celem monitoringu powietrznego jest: 

 przeszukanie obszaru w pobliżu zaobserwowanego zanieczyszczenia celem wykrycia innych 
ewentualnych plam zanieczyszczenia; 

 realizacja programu ciągłej obserwacji obszaru wyznaczonego przez prognozę dryfu 
zanieczyszczenia wykonaną przy pomocy modelu komputerowego lub obliczenia na podstawie 
informacji o wietrze i prądzie; 

 wczesne ostrzeżenie o zagrożeniach dla strefy brzegowej lub obszaru odpowiedzialności innego 
państwa; 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej i instrumentalnej rozwoju sytuacji. 

F.7. Za monitoring z powietrza odpowiedzialny jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, który 
dysponuje samolotem TURBOLET.  

Na zapotrzebowanie Urzędu Morskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem, Marynarka Wojenna, 
zapewnia monitoring obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej dwoma samolotami M-28 E 
wyposażonymi w System Nadzoru Morskiego (MSS 5000). 

Do udziału w akcjach, w których zachodzi konieczność ratowania życia, mogą być użyte śmigłowce SAR 
Marynarki Wojennej – Mi-14 PS oraz W-3 RM ANAKONDA. 

Śmigłowce te mogą zostać użyte również, gdy nie ma możliwości wykorzystania samolotów M-28 E. 

Za inne, możliwe do wykorzystania środki lotnicze odpowiadają odpowiednio Policja (śmigłowiec SOKÓŁ) 
i Straż Graniczna (samolot MEWA. SKYTRUCK). 

W sensie operacyjnym, w czasie prowadzenia akcji zwalczania zanieczyszczeń na morzu podlegają 
członkowi sztabu Morskiego Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń -inspektorowi ochrony środowiska 
morskiego, zarządzającemu operacjami zwiadu  lotniczego i morskiego. 

F.8. Metody identyfikacji wzrokowej rozlewu 

Nr kodu Barwa – kolor Przedział grubości warstwy (µm) Ilość litrów/km
2
 

1 połyskujący (szaro-srebrny) 0.04 - 0.30 40 – 300 

2 tęczowy 0.30 – 5.0 300 – 5000 

3 metaliczny 5.0 – 50 5000 – 50,000 

4 nieciągła barwa oleju 50 – 200 50,000 – 200,000 

5 ciągła barwa oleju > 200 > 200,000 
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 Tabela F-4. Kod identyfikacji oleju opracowany w ramach Porozumienia Bońskiego81  

Nr kodu Opis 

1 
Bardzo cienki film olejowy (< 3µm), powoduje refleksy świetlne nieco mocniejsze od połysku otaczającej wody, 
widoczne jako srebrny lub szary blask. Film o grubości < 0,04 µm jest niewidoczny. Przy złej widoczności nawet 
grubsza warstwa może nie być zaobserwowana. Powyżej pewnej wysokości oraz pod dużym kątem obserwacji połysk 
może zanikać. 

2 
Tęczowe kolory: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski oraz czerwony, koloru miedzi i pomarańczowy są 
widoczne z powodu grubości warstwy zbliżonej do długości fal świetlnych 0,2 – 0,7 µm. Efekt jest widoczny przy 
grubości warstwy < 5 µm i zależny od rodzaju oleju. W zależności od kąta obserwacji i grubości warstwy kolory mogą 
się mieszać i stawać się bardzo jasne. Gorsze warunki oświetlenia mogą powodować, że barwy stają się matowe. 

3 
Przy grubości warstwy w zakresie 5 – 50 µm pojawia się połysk metaliczny. Trudno jest określić jednoznacznie kolor 
występowania, bowiem niebieskie, purpurowe, zielonkawe zabarwienia nie są wynikiem interferencji światła lub 
rzeczywistej barwy oleju. Często kolor jest składową wielu barw, zależny od warunków oświetlenia. Wspólną cechą 
jest połysk metaliczny – lustrzany i np. niebieski-metaliczny może być obserwowany przy błękitnym niebie. 

4 
W zakresie 50 – 200 µm w miarę wzrastania grubości warstwy zaczyna dominować rzeczywisty kolor oleju. Oznacza 
to, że brązowy olej jest brązowy, a czarny – czarny. Nieciągła natura kolorystki wynika z obecności warstw poniżej 50 
µm, powodowanej przez falowanie i działanie wiatru.  

5 
Przy grubości warstwy powyżej 200 µm pojawia się ciągłe zabarwienie koloru rzeczywistego oleju. Kolor ten jest 
wyłącznie zależny od rodzaju oleju. Silne zachmurzenie może powodować rozproszenie barwy. 

 Tabela F-5. Opis kodu kolorów wg opracowania w ramach Porozumienia Bońskiego 

F.9. Metody kalkulacji wielkości rozlewu – obliczenia przykładowe. 

1.    Obszar obserwacji 12 km2  
2. Obszar pokrycia zanieczyszczeniem – 90% (UV lub obserwacja wzrokowa) 
3. Obszar zanieczyszczenia = 12 x 90% = 10,8 km2  
4. Rozkład wg kodu kolorów 

  Kod 1 – 50 % - grubość warstwy – 0,04 – 0,3 µm 
  Kod 2 – 30 % - grubość warstwy – 0,3 – 5,0 µm 
  Kod 3 – 15 % - grubość warstwy – 5,0 – 50 µm 
  Kod 5 – 5 % - grubość warstwy > 200 µm 

 5.  Objętość rozlewu minimum 
  10,8 km2 x 50 % x 0,04 µm = 0,216 m3 
  10,8 km2 x 30 % x 0,3 µm = 0,972 m3 
  10,8 km2 x 15 % x 5,0 µm = 8,10 m3 
  10,8 km2 x 5 % x 200 µm = 108,0 m3 
  Razem = 117,288 m3 

 6.  Objętość rozlewu maksimum 
  10,8 km2 x 50 % x 0,3 µm = 1,62 m3 
  10,8 km2 x 30 % x 5,0 µm = 2,70 m3 
  10,8 km2 x 15 % x 50 µm = 81,0 m3 
  10,8 km2 x 5 % x > 200 µm = > 108,0 m3 
  Razem = > 193,32 m3 

                                                           
81

 Metoda ujednolicenia kodu kolorów zalecana jest przez Komisję Helsińską. 
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Morskie Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń - MRC 

F.10. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne - MRCK  

MRCK jest centrum operacyjnym przeznaczonym do nadzoru i koordynacji wszelkich działań na morzu; 
jest również narodowym punktem kontaktowym (MPNCP) incydentów, których skutkiem jest lub może 
być zanieczyszczenie morza. W  przypadku zainicjowania przez dyrektora urzędu morskiego akcji 
zwalczania zanieczyszczeń MRCK staje się siedzibą MRC. Dyżurni inspektorzy operacyjni pod nadzorem 
kierownika MRCK tworzą dyżurną służbę operacyjną. 

F.11. Zadania i obowiązki dyżurnej służby operacyjnej: 

 przyjmowanie od dyrektora urzędu morskiego poleceń przystąpienia do akcji zwalczania 
zanieczyszczeń; 

 przyjmowanie informacji o zanieczyszczeniach w ramach narodowego punktu kontaktowego; 

 powiadomienie o zdarzeniu Szefa Operacji Zwalczania Zanieczyszczeń na Morzu – HOO oraz zgodnie 
z jego poleceniem innych członków sztabu MRC; 

 ogłaszanie alarmu dla jednostek Służby SAR; 

 samodzielna koordynacja akcji przeciwdziałania prowadzonych w ramach poziomu I reagowania 
oraz koordynacja innych działań do momentu pojawienia się HOO; 

 koordynacja akcji przeciwdziałania zgodnie z planem opracowanym przez sztab MRC, na podstawie 
decyzji HOO; 

 utrzymywanie nieprzerwanej łączności z obiektem, który spowodował zanieczyszczenie, siłami 
działającymi na miejscu akcji (OSC, SOSC) oraz jednostkami współdziałającymi; 

 odbiór i przekazywanie oraz rejestracja korespondencji dotyczącej akcji; 

 niezwłoczne informowanie kierownika akcji o wszelkich informacjach napływających do Centrum 
Operacyjnego oraz o wykonywanych czynnościach dotyczących prowadzonej akcji; 

 powiadamianie o niebezpieczeństwach w rejonie prowadzonej akcji. 

F.12. Zadania HOO i MRC 

Szefem Operacji Zwalczania Zanieczyszczeń na Morzu jest Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych Służby SAR. 
Podstawowym zadaniem HOO jest nadzór nad pracą MRC, a w szczególności: 

 podejmowanie decyzji o zastosowaniu odpowiednich do rodzaju i wielkości zanieczyszczenia metod i 
sposobów jego zwalczania oraz planu prowadzenia akcji; 

 uruchamianie do akcji sił morskiej służby oraz jednostek współdziałających wymienionych w 
Krajowym Planie; 

 wyznaczanie dowódcy akcji na morzu (OSC, SOSC); 

 występowanie z wnioskiem do dyrektora urzędu morskiego o wezwanie do pomocy innych Państw - 
Stron Konwencji Helsińskiej 1992; 

 wzywanie członków sztabu MRC; 

 powoływanie innych członków sztabu spośród pracowników Służby SAR; 

 powiadamianie sztabu ekspertów. 

Podstawowym zadaniem MRC jest planowanie, organizacja i nadzór nad koordynacją  akcji zwalczania 
zanieczyszczeń na morzu, a w szczególności: 

 wypracowywanie decyzji o zastosowaniu odpowiednich do rodzaju i wielkości zanieczyszczenia 
metod i sposobów jego zwalczania oraz planu prowadzenia akcji; 

 pomoc w uruchamianiu do akcji sił morskiej służby oraz planowanie udziału jednostek 
współdziałających wymienionych w Krajowym Planie; 
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 współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i morskiej w prowadzonych przez 
nie akcjach zwalczania zanieczyszczeń; 

 organizowanie łączności podczas prowadzonych akcji zwalczania zanieczyszczeń; 

 prognozowanie kierunku przemieszczania się zanieczyszczeń; 

 informowanie służb podległych wojewodom poprzez dyrektora właściwego urzędu morskiego o 
przewidywanym zanieczyszczeniu brzegu morskiego; 

 organizowanie odbioru w portach zebranych zanieczyszczeń z jednostek biorących udział w akcji; 

 organizowanie uzupełniania zapasów przez jednostki biorące udział w akcji; 

 sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań; 

 informowanie odnośnych władz i opinii publicznej o prowadzonych działaniach; 

 współpraca ze sztabem ekspertów. 
 

Organizacja Morskiego Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń - MRC 

F.13. Schemat organizacyjny Centrum Operacyjnego przedstawiony został na Rys. F-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. F-6. Blokowy schemat organizacyjny Centrum Operacyjnego 

F.14. Zespół planowania operacyjnego 

W skład zespołu wchodzą specjaliści ds.: 

 informatyki; 

 metod zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń; 

 wyposażenia specjalistycznego; 

 łączności. 

Do zadań zespołu należy: 

 opracowywanie prognoz rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia oraz prognozowanie zmian 
zachodzących w czasie; 

 określanie potrzeb oraz posiadanych sił i środków do zwalczania powstałego zanieczyszczenia, a 
także niezbędnej zdolności retencyjnej; 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół zabezpieczenia 
logistycznego 

Łącznik administracji 
terenowej 

Zespół planowania 
operacyjnego 

Zespół Ekspertów 
Sztab doradczy 

Rzecznik prasowy 

Szef Operacji Zwalczania 
Zanieczyszczeń na morzu 

HOO 

Zespół dokumentowania 
akcji 

Oficer ds. zwiadu 
lotniczego i morskiego  

Oficer ds. operacji 
przeładunkowych 

Oficer ds. bezpieczeństwa 

Dyżurna służba operacyjna 

Zespół usług serwisowych 

Oficerowie łącznikowi 
służb współdziałających  

 MW, SG, PSP 
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 określanie możliwości pozyskania dodatkowych sił i środków niezbędnych do prowadzenia akcji na 
podstawie danych zawartych w Krajowym Planie; 

 określanie najbardziej efektywnych sposobów i metod zwalczania powstałego zanieczyszczenia; 

 przygotowywanie ostrzeżeń nawigacyjnych dotyczących prowadzonej akcji i przekazywanie ich do 
rozpowszechnienia przez ośrodki informacyjne urzędów morskich oraz w systemie NAVTEX; 

 wypracowywanie innych danych i informacji dla dowodzącego akcją niezbędnych do podejmowania 
decyzji o sposobie prowadzenia akcji. 

F.15. Zespół zabezpieczenia logistycznego 

W skład zespołu wchodzą specjaliści ds.: 

 transportu i zaopatrzenia; 

 remontów; 

 odbioru zanieczyszczeń w portach; 

 finansowych, ubezpieczeń i odszkodowań; 

 obsługi zespołów zagranicznych. 

Do zadań zespołu należy: 

 zabezpieczenie środków niezbędnych do przewiezienia ludzi i sprzętu na miejsce akcji; 

 zabezpieczenie remontów i napraw statków oraz sprzętu wykorzystywanego w akcji; 

 zapewnienie możliwości uzupełnienia zapasów przez siły biorące udział w akcji; 

 zapewnienie możliwości zdawania przez statki zebranych zanieczyszczeń na lądzie; 

 zapewnienie sprawnego przekroczenia granicy państwa przez siły i środki innych państw; 

 zorganizowanie zaplecza socjalnego i materiałowego dla zespołów zagranicznych. 

F.16. Zespół dokumentowania akcji 

W skład zespołu wchodzą specjaliści ds.: 

 kompletowania dokumentacji i rejestracji zdarzeń; 

 dokumentacji fotograficznej i filmowej; 

 dokumentacji kosztów; 

 przygotowania dokumentacji dla potrzeb funduszy odszkodowawczych. 

Do zadań zespołu należy: 

 zbieranie pełnej dokumentacji wykonywanych akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń oraz ich 
archiwizacja dla potrzeb administracji, sądownictwa, uzyskania zwrotu kosztów i odszkodowań, itp.; 

 utrzymywanie kontaktów z lokalnym przedstawicielem klubu P & I lub Funduszu 
odszkodowawczego w zależności od skali kosztów akcji. 

F.17. Rzecznik prasowy 

Obowiązkiem rzecznika jest informowanie środków masowego przekazu o przebiegu akcji zgodnie z 
obowiązującymi zasadami udzielania informacji oraz w zakresie uzgodnionym z HOO. 

F.18. Oficer ds. bezpieczeństwa 

Obowiązkami oficera ds. bezpieczeństwa są: 

 zarządzanie bezpieczeństwem akcji; 

 ocena ryzyka; 

 organizacja środowiska pracy i bezpieczeństwa poszczególnych operacji; 

 dobór środków ochrony; 

 doraźne szkolenie i organizacja pracy wolontariuszy. 
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Inni członkowie Sztabu MRC 

F.19. Wymienieni w punktach F.10 – F.18, członkowie sztabu MRC wybrani są spośród personelu 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Poniżej przedstawiona jest lista oraz zakres obowiązków 
członków Sztabu spoza Służby SAR. 

F.20. Oficerowie łącznikowi służb współdziałających w ramach Krajowego Planu 

W zależności od potrzeb, skali i miejsca operacji przeciwdziałania do Sztabu MRC wchodzą oficerowie 
łącznikowi służb współdziałających i tak: 

 oficer łącznikowy Marynarki Wojennej jest członkiem MRC, jeśli niezbędny jest udział w akcji 
znacznych sił i środków MW; 

 oficer łącznikowy Straży Granicznej staje się członkiem MRC, jeśli udział jednostek SG tego wymaga; 

 oficer łącznikowy Państwowej Straży Pożarnej powoływany jest do sztabu MRC w następujących 
przypadkach; 

- istnieją poważne zagrożenia pożarowe, wybuchowe i chemiczne wynikające z  rozlewu bądź 

emisji substancji szkodliwych, 

- zanieczyszczenie przemieszcza się w kierunku brzegu i zachodzi konieczność koordynacji działań 

służb morskich i lądowych. 

 oficer łącznikowy portu jest członkiem MRC, jeśli miejscem akcji jest obszar portu; 

 oficer łącznikowy PETROBALTIC powoływany jest do sztabu MRC w przypadku, gdy incydent 
związany jest z działalnością przemysłowych instalacji przybrzeżnych; 

 oficer łącznikowy zakładu przemysłowego (np. rafinerii) powoływany jest do MRC w przypadku, gdy 
awaria przemysłowa skutkuje zanieczyszczeniem morza. 

Obowiązkiem oficerów łącznikowych jest utrzymywanie łączności i zapewnienie jak najlepszej 
współpracy zainteresowanych służb współdziałających. 

F.21. Oficer ds. zwiadu lotniczego i morskiego 

Oficer ten odpowiada za zwiad lotniczy i morski oraz monitoring obszaru zagrożenia i zanieczyszczenia; 
odpowiedzialny jest za utrzymanie łączności pomiędzy podległymi mu jednostkami a HOO oraz łączności 
tych jednostek z OSC. Do jego obowiązków należy również nadzór nad prawidłowym pobieraniem 
próbek oraz kierowanie ich do analiz. Ze względów operacyjnych osoba ta jest przedstawicielem 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 

F.22. Oficer ds. operacji przeładunkowych 

Oficer ten odpowiada za całokształt operacji związanych z odbiorem, transportem i zdawaniem 
zanieczyszczeń zebranych z powierzchni morza i w tym zakresie współpracuje z zespołem planowania 
logistycznego. Jego zadaniem jest również nadzór nad przekazaniem zanieczyszczeń do ostatecznej 
utylizacji. Ze względów  operacyjnych osoba ta jest przedstawicielem właściwego terytorialnie dyrektora 
urzędu  morskiego – DUM. 

F.23. Zespół ekspertów  

W skład Zespołu wchodzą eksperci powoływani w zależności od potrzeb spośród specjalistów różnych 
dziedzin. Z punktu widzenia finansowego istotną częścią sztabu są przedstawiciele klubu P & I lub 
Funduszu Odszkodowawczego. W przypadku bardzo dużych katastrof statków przewożących oleje w 
postaci ładunków obie te instytucje powołują swego przedstawiciela spośród sztabu doradców ITOPF. W 
zasadzie współpracują oni z administracją morską, jednakże pewne decyzje związane ze zwalczaniem 
zanieczyszczeń powinny być z nimi konsultowane. Zadania Zespołu: 

 wypracowywanie ekspertyz o skutkach zanieczyszczenia dla środowiska morskiego; 

 doradztwo w zakresie sposobów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń, i ratownictwa morskiego; 
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 informowanie dowodzącego akcją o konsekwencjach zastosowania na określonym akwenie 
środków chemicznych do zwalczania zanieczyszczenia; 

 opiniowanie planów prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń; 

 opracowywanie ekspertyz prawnych związanych z prowadzoną akcją; 

 doradztwo w sprawach ubezpieczeń i odszkodowań; 

 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa; 

 inne, w zależności od potrzeb. 

F.24. Łącznik administracji morskiej i terenowej. Zadania łącznika: 

 utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami władz lokalnych, terenowych i centralnych we 
wszystkich sprawach związanych z prowadzoną akcją; 

 przekazywanie komunikatów i informacji o rozwoju sytuacji na morzu; 

 uzgadnianie i wyjaśnianie prawnych aspektów wykonywanych działań; 

 uzyskiwanie dodatkowego wsparcia działań Służby SAR, jeśli sprawy należą do kompetencji władz 
określonego szczebla, a wykraczają poza ramy określone Krajowym Planem. 

Działania na miejscu akcji 

F.25. Jeżeli dwie lub więcej jednostek Służby SAR oraz sił współpracujących zaangażowane są w tę 
samą akcję zachodzi konieczność powołania dowódcy akcji w miejscu jej prowadzenia – OSC. 
Koordynatorem na miejscu akcji - OSC jest osoba wyznaczona  przez HOO lub osoba kierująca pierwszą 
jednostką przybyłą na miejsce akcji – do czasu  aż HOO wyznaczy dla niej zastępstwo. Schematy działań 
na miejscu akcji przedstawione  są w Załączniku M – Metody zwalczania zanieczyszczeń olejowych. 

F.26. Do zadań OSC należy: 

 bezpośrednie koordynowanie działań jednostek ratowniczych znajdujących się na miejscu akcji; 

 ścisłe realizowanie planu otrzymanego od HOO; 

 sugerowanie HOO zmian w planie wynikających z aktualnie występujących warunków; 

 koordynowanie łączności w miejscu akcji; 

 przekazywanie podległym jednostkom wszelkich zadań i istotnych informacji dotyczących 
prowadzenia działań; 

 nadzorowanie realizacji przydzielonych poszczególnym jednostkom zadań; 

 stałe utrzymywanie łączności z HOO; 

 prowadzenie dokumentacji działań; 

 składanie HOO raportów sytuacyjnych. 

F.27. Do celów składania raportów sytuacyjnych używa się standardowych formularzy POLREP według 
następującego schematu: 

 każdy POLREP dotyczący tego samego wydarzenia powinien nosić kolejny numer; 

 POLREP nie powinien być opóźniany dla potwierdzenia wszystkich szczegółów; 

 dalsze meldunki POLREP powinny być przesyłane, gdy szczegóły zdarzenia są dostatecznie jasne; 

 informacje już przekazane nie powinny być powtarzane; 

 w czasie wydłużonych operacji, w odstępach około trzech godzin, powinny być przesyłane meldunki 
POLREP „bez zmian”, dla upewnienia adresata, że żadnej informacji nie pominięto; 

 gdy akcja zostanie zakończona. Powinien być przesłany POLREP końcowy jako potwierdzenie 
zakończenia akcji. 

Organizacja łączności 

F.28. Schemat organizacji łączności Służby SAR przedstawiony jest na Rys. F-7. 
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Rys. F.7. Schemat organizacji łączności Służby SAR. 

F.29. Schemat łączności koordynacyjnej z jednostkami pływającymi podczas akcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. F.8. Schemat łączności koordynacyjnej z jednostkami pływającymi. 
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F.30. Schemat łączności koordynacyjnej za środkami lotniczymi przedstawiony jest poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. F.9. Schemat łączności koordynacyjnej za środkami lotniczymi. 

F.31. Wykorzystanie ostrzeżeń NAVAREA82 w akcjach przeciwdziałania (w dowolnym  obszarze 
NAVAREA), w systemie WWNWS, umożliwia szybkie rozpowszechnienie informacji o zagrożeniach 
występujących w obszarze NAVAREA, dotyczących: 

 zaginionych lub znajdujących się w niebezpieczeństwie statków morskich i powietrznych; 

 zagrożenia w określonym akwenie, w związku z prowadzoną akcją zwalczania zanieczyszczeń, 
łącznie z ostrzeżeniem o zamknięciu akwenu dla żeglugi; 

 ostrzeżenia o przemieszczaniu się zanieczyszczenia. 

Krajowym Koordynatorem Ostrzeżeń Nawigacyjnych dla Podobszaru Rzeczypospolitej Polskiej jest Biuro 
Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP. Informacje o możliwościach wykorzystania WWNWS zawarte są 
w Załączniku D. 

Procedury prowadzenia akcji przeciwdziałania 

F.32. Fazy zagrożenia 

Dla potrzeb klasyfikacji zdarzenia oraz określenia procedur postępowania adekwatnego do zaistniałej 
sytuacji, wprowadzono pojęcie faz zagrożenia. Kwalifikacji zdarzenia do jednej z dwóch faz dokonuje 
MRC. 

F.33. Faza niepewności 

Fazę tę ogłasza się wówczas, gdy: 

 otrzymano informację o tym, że jednostka transportująca substancję niebezpieczną dla środowiska 
lub posiadająca taką substancję na własny użytek (np. paliwo w zbiornikach) znajdzie się w sytuacji 
awaryjnej; 

 instalacje służące do wydobywania surowców naturalnych spod dna morskiego znajdą się w sytuacji 
awaryjnej; 

                                                           
82

 Źródło: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Publikacja 541 – Rozpowszechnianie morskich informacji 
bezpieczeństwa w polskiej strefie odpowiedzialności. 
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 wystąpią awarie urządzeń brzegowych zagrażające skażeniem środowiska morskiego. 

F.34. Faza alarmu 

Fazę alarmu ogłasza się wówczas, gdy: 

 w wyniku awarii jednostek pływających, instalacji wydobywczych lub brzegowych nastąpiło 
zanieczyszczenie środowiska morskiego; 

 działania zapobiegawcze podjęte w fazie niepewności okazały się nieskuteczne. 

F.35. Procedury fazy niepewności  

Po ogłoszeniu fazy niepewności zakres czynności MRC obejmuje: 

 zbieranie informacji o rodzaju i rozmiarach awarii, której skutkiem może być zanieczyszczenie 
środowiska morskiego; 

 określenie wielkości i rodzaju potencjalnego zanieczyszczenia; 

 określenie zakresu działań mających na celu zapobieżenie zanieczyszczeniu środowiska morskiego; 

 określenie rodzaju oraz ilości sił i środków niezbędnych po przeprowadzenia działań 
zapobiegawczych; 

 uruchomienia sił i środków niezbędnych do przeprowadzenia działań zapobiegawczych; 

 określenie zasad kierowania podjętymi działaniami zapobiegawczymi; 

 uzyskanie gwarancji finansowych ze strony właściciela, armatora lub ubezpieczyciela sprawcy 
zagrożenia. 

Schemat postępowania MRC po wprowadzeniu fazy zagrożenia przedstawiono na Rys. F-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. F.10. Schemat postępowania MRC po wprowadzeniu fazy zagrożenia  

F.36. Ocena zagrożenia zanieczyszczeniem 

Wielkość przewidywanego zanieczyszczenia można określić według podanych niżej wzorów. 

Hipotetyczny wyciek oleju w przypadku uszkodzenia burt83  

                                                           
83

 Prawidło 23 Załącznika I Konwencji MARPOL 

INFORMACJA O ZAGROŻENIU 
 

Ocena zagrożenia zanieczyszczeniem 
(pkt.F.35) 

Określenie rodzaju działań zapobiegawczych 
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podjęcia działań zapobiegawczych (pkt.F.37) 
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Oc = ΣWi + ΣKiCi 

 

Os = 1/3 ( ∑ZiWi + ∑ZiCi ) 

 

 

Gdzie: Wi - objętość w m3 zbiornika bocznego, który został (lub może zostać) przebity. 

       Ki = 1- bi / tc (jeśli bi ≥ tc to  Ki = 0)                

 Ci – objętość w m3 zbiornika centralnego, który został (lub może zostać) przebity  

 bi – szerokość zbiornika w metrach 

 tc – wymiar poprzeczny uszkodzenia w metrach 

Hipotetyczny wyciek oleju w przypadku uszkodzenia dna 

  
  
 
 
Gdzie: Zi = 1 - hi /Vs  , jeśli hi ≥  Vs,  to  Zi = 0 
  

hi – minimalna wysokość dna podwójnego 

Rodzaj potencjalnego zniszczenia określa się na podstawie informacji o ładunku przewożonym przez 
zagrożoną jednostkę. 

F.37. Określenie rodzaju działań zapobiegawczych 

W zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się zagrożony obiekt, można zastosować następujące rodzaje 
działań zapobiegawczych: 

 w przypadku pożaru - gaszenie w celu niedopuszczenia do wybuchu i rozszczelnienia jednostki; 

 w przypadku utraty zdolności manewrowych - holowanie jednostki do miejsca przeprowadzenia 
niezbędnych napraw; 

 w przypadku wejścia na mieliznę - postawienie zapór wokół jednostki; 

 w przypadku zatonięcia - postawienie zapór w miejscu przewidywanego wypływu zanieczyszczeń, 
usunięcie substancji szkodliwej dla środowiska z wnętrza wraka; 

 w przypadku awarii technicznych - dostarczenie potencjału ludzkiego i technicznego w celu 
usunięcia niesprawności; 

 w przypadku kolizji zapewnienie pomocy niezbędnego potencjału ratowniczego. 

F.38. Wytypowanie sił i środków niezbędnych do podjęcia działań zapobiegawczych 

W celu określenia rodzaju oraz ilości sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań zapobiegawczych 
należy wykorzystać wszelkie dotychczas zebrane informacje o rodzaju  i wielkości zagrożenia 
zanieczyszczeniem. 

Wszelkie kalkulacje należy prowadzić z pewnym zapasem, kompensującym wszelkie błędy wynikające z 
ewentualnego niedoszacowania zagrożenia. 

Przy typowaniu sił i środków do działań, należy brać pod uwagę Zalecenie 11/13 HELCOM, biorąc za 
podstawę:  

 szybkość rozpływu; 

 możliwości urządzeń zbierających; 

 zdolność zapór do ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

 Szybkość rozpływu. Rozpływ zanieczyszczeń jest gwałtowny i wymaga natychmiastowej reakcji z 
zaangażowaniem maksymalnej ilości sił i środków po to, aby fazę rozpływu powstrzymać 
zachowując grubość warstwy zanieczyszczeń gwarantującą efektywne ich zbieranie. 
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Doświadczenia wykazują, że efektywna akcja zwalczania zanieczyszczeń może być prowadzona w 
czasie pierwszych 24 godzin od momentu wystąpienia wypływu. 

 Możliwości zbierania. Planując zaangażowanie sił i środków, należy ocenić łączną wydajność 
urządzeń zbierających i skierować do akcji taką ich ilość, jaka zagwarantuje usunięcie 
zanieczyszczeń w określonym czasie. Kalkulując wydajność zbieraczy w czasie godziny lub dnia 
(dni) operacji należy uwzględnić ich faktyczną wydajność, zależną od grubości warstwy 
zanieczyszczeń, warunków hydrologiczno-meteorologicznych, lepkości substancji zbieranej, itp. 

 Możliwości ograniczania rozpływu zanieczyszczeń zaporami. Obliczenie ilości skierowanych do 
akcji zapór winno uwzględniać fakt, że zasadnicza część zanieczyszczenia, jaka może być zbierana 
mechanicznie skupia się na powierzchni wynoszącej ok. 10% obszaru zanieczyszczonego (10 000 
ton oleju rozlanego na powierzchni morza w czasie 24 godzin zanieczyści obszar 30-60 km2). 
Biorąc pod uwagę, że obszar zanieczyszczeń o największej koncentracji podlega wpływowi wiatru, 
ogólna ilość zapór skierowanych do akcji powinna w tym przypadku wynosić 2 000 m. i będzie to 
wielkość wystarczająca. Zastosowanie kombinacji zapór i statków z aktywnym systemem zbierania 
jest znacznie bardziej efektywne i może prowadzić do zmniejszenia ilości zapór użytych do akcji. 

Biorąc pod uwagę powyższe, mobilność oraz dyslokacja sił Służby SAR musi zapewniać: 

 dotarcie na miejsce akcji w polskim obszarze odpowiedzialności i rozpoczęcie ograniczania i 
zbierania zanieczyszczeń w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od ogłoszenia alarmu; 

 rozwinięcie pełnej i wystarczającej do usunięcia zanieczyszczenia akcji w czasie nie dłuższym niż 12 
godzin. 

W przypadku zanieczyszczenia wymagającego zaangażowania sił jednostek  współdziałających: 

 w czasie nie dłuższym niż 2 dni akcji prowadzonej metodą zbierania mechanicznego oraz; 

 zorganizowania wystarczających możliwości odbioru i zdawania zebranych zanieczyszczeń lub 
odebranego ładunku w czasie do 24 godzin od uzyskania pełnej informacji o ilości zanieczyszczeń. 

Harmonogram rozwijania akcji zwalczania zanieczyszczeń przedstawiono na Rys.F-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.F-11. Harmonogram rozwijania akcji zwalczania zanieczyszczeń. 

F.39. Procedury fazy alarmu 

Po ogłoszeniu fazy alarmu zakres czynności MRC obejmuje: 

 uzupełnienie informacji o zagrożeniu; 

 przeprowadzenie rozpoznania rodzaju oraz wielkości zanieczyszczenia; 

 wypracowanie decyzji o sposobie prowadzenia akcji zwalczania zanieczyszczenia; 

Informacja o zanieczyszczeniu GODZ. „R” 

Osiągnięcie rejonu zanieczyszczeń przez siły Służby SAR (R + 8) 

Rozwinięcie pełnej akcji zwalczania zanieczyszczeń przy użyciu sił Służby SAR (R + 12) 

 

Zorganizowanie odpowiednich do rozmiarów zanieczyszczeń 
możliwości ich odbioru (R + 24) 

Rozwinięcie pełnej akcji z zaangażowaniem państw-stron Konwencji 
Helsińskiej 1992 (R + 48) 

Siły i środki krajowych 
jednostek 
współdziałających 

Siły i środki Państw-
Stron Konwencji 
Helsińskiej 

Wyjście z miejsca postoju (R + 2) 
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 uruchomienie przewidzianych w tej fazie działań ratowniczych; 

 przekazanie do KKON informacji o zagrożeniach celem zredagowania i rozpowszechnienia ON. 

Schemat postępowania MRC po ogłoszeniu fazy alarmu przedstawia Rys. F-12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. F-12. Schemat postępowania MRC po ogłoszeniu fazy alarmu. 

Proces decyzyjny podczas akcji zwalczania zanieczyszczeń 

F.40. Podstawowe zasady prowadzenia akcji zwalczania zanieczyszczeń można ująć w 
 poniższych punktach: 

 najwyższym priorytetem jest życie i zdrowie ludzi zaangażowanych do prowadzenia działań 
ratowniczych; 

 podstawą efektywności prowadzonej akcji ratowniczej jest szybkość działań 

 o ile jest to wykonalne, plama zanieczyszczeń powinna być utrzymywana na morzu, z dala od 
wybrzeży; 

 priorytetowe cele i sposoby prowadzenia działań powinny być określone w najwcześniejszej fazie 
akcji 

 przy określaniu taktyki działań należy brać pod uwagę fakt, że bardzo często nawet niewielki rozlew 
na wrażliwych obszarach powoduje gorsze skutki niż zanieczyszczenie większych rozmiarów, które 
może ulec rozproszeniu nie osiągnąwszy wybrzeży; 

 jednokierunkowe działanie nigdy nie doprowadzi do usunięcia całego zanieczyszczenia – należy 
stosować kombinację różnych technik i sposobów. 

 Schematy decyzyjne przedstawione są na Rys F-13, F-14, F-15, F-16. 

INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU 

Weryfikacja informacji 

Określenie rodzaju i wielkości zanieczyszczenia 

DECYZJA 
O PODJĘCIU AKCJI ZWALCZANIA 

ZANIECZYSZCZENIA 

URUCHOMIENIE DZIAŁAŃ 
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SCHEMAT F-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK 

PRZEJŚĆ DO SCHEMATU F-14 

ZANIECZYSZCZENIE 

Informacja o rozlewie  
 

Informacja o środowisku 

Ocena rozlanej substancji 
 

- charakterystyka substancji 
- zachowanie się substancji w 

środowisku 

 
Ocena zanieczyszczenia 

 
- lokalizacja 

- kierunek przemieszczania 

Ocena warunków hydrologicznych 
i meteorologicznych 

Ocena możliwości 
prowadzenia akcji zwalczania 

zanieczyszczeń 

Czy 
zanieczyszczenie 

brzegu jest 
nieuniknione? 

Czy możliwe jest 
mechaniczne 
zbieranie na 

morzu? 

Przejść do 
schematu F-15 

Rozpocząć 
akcję 

Czy 
zanieczyszczenie 

przemieszcza się w 
kierunku brzegu?  

Kontynuować 
akcję 

Przejść do 
schematu F-16 

TAK NIE 

NIE 

TAK 

NIE 
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SCHEMAT F-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANIECZYSZCZENIE BRZEGU JEST 
NIEUNIKNIONE 

 

Ocena brzegu 
- wyznaczenie odcinka brzegu, którego zanieczyszczenie jest nieuniknione 
- identyfikacja obszarów szczególnie chronionych 

Ustalenie głównych 
celów chronionych 

Ustalenie możliwych do zastosowania technik 
zabezpieczających 

Gradacja 
ustalonych potrzeb 

Ustalenie możliwości 
kontrolowanego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz 

możliwości zbierania mechanicznego 

Rozpoczęcie akcji ograniczania i mechanicznego 
zbierania zanieczyszczenia 

Czy 
akcja jest 

skuteczna? 
NIE 

PRZEJŚĆ 
DO 

SCHEMATU 

F-15 

TAK 

KONTYNUOWAĆ AKCJĘ 
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SCHEMAT F-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

OGRANICZANIE I MECHANICZNE ZBIERANIE 
ZANIECZYSZCZENIA JEST NIEMOŻLIWE 

Czy 
zanieczyszczenie może 
być  zneutralizowane 
lub zdyspergowane 

środkami 

chemicznymi? 

Czy   
możliwe jest  
przeprowadzenie 
takiej akcji? 

Czy  

skutki takiej 

akcji  będą 

gorsze niż jej 
niepodejmowanie? 

ZANIECZYSZCZENIE 
BRZEGU 
Działania zgodnie z 
właściwym Wojewódzkim 
Planem Zwalczania 
Zagrożeń 

ZASTOSOWAĆ ŚRODKI CHEMICZNE DO DYSPERGOWANIA BĄDŹ 
NEUTRALIZACJI ZANIECZYSZCZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM F-16 

TAK 

NIE 
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NIE 
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SCHEMAT F-16 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZANIECZYSZCZENIE PRZEMIESZCZA SIĘ W KIERUNKU BRZEGU 

Czy stosowanie 
środków 

chemicznych jest  
bardziej szkodliwe 

od ich 
niestosowania? 

Czy neutralizacja 
lub 
dyspergowanie 
jest technicznie 
wykonalne? 

Czy rozlana 
substancja 

nadaje się do 
neutralizacji lub 
dyspergowania? 

Czy możliwe jest 
kontrolowanie 
dryfu plamy i 
mechaniczne 

zbieranie? 

Czy 
zwalczanie 

jest 
skuteczne? 

 

Czy stosowanie  
środków 

chemicznych jest 
prawnie 

dopuszczalne? 

Wdrożyć odpowiednie  
metody i sposoby 
przeciwdziałania 

Kontynuować akcję 

NIE TAK 

STOSOWAĆ 

TAK 

NIE/NIE W PEŁNI 

TAK 

TAK 

Zwalczanie zanieczyszczenia 
na brzegu 
Działania zgodnie z 
Wojewódzkim Planem 
Zwalczania Zanieczyszczeń 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 

NIE 
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F.41. Schemat dysponowania sił i środków oraz kierowania akcją zwalczania zanieczyszczeń  na morzu 
Rys. F-17. 

Szef Operacji Zwalczania Zanieczyszczeń 
na Morzu 

HO  

SZTAB 

  

MRCK ZESPÓŁ DORADCÓW 

  

DYREKTOR URZĘDU 
MORSKIEGO - DUM 
  

Zwalczanie zanieczyszczeń w: 
- portach i przystaniach 
- terminalach naftowych 
- instalacjach przybrzeżnych 
Specyficzne akcje ratownicze 

 

Jednostki portowe 

Kapitan Portu 

Siły i środki jednostek 
współdziałających 
wydzielone do akcji 

OSC 

Marynarka Wojenna RP 

Oficer Dyżurny Operacyjny 
MO SG 

Oficer Dyżurny Operacyjny 
Ratownictwa MW RP 

Morski Oddział Straży 
Granicznej 

Państwowa Straż Pożarna 

Wojewódzkie Stanowisko 
Koordynacji Ratownictwa 
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Oficer Dyżurny Komendy 
Wojewódzkiej Policji 

„PETROBALTIC” 

Dyżurny Dyspozytor 
„PETROBALTIC” 
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organizacyjne 
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Kryzysowego Wojewody 

 

Siły i środki Służby 
SAR wydzielone do 
akcji 

Siły i środki 
powietrzne 
wydzielone do akcji 

Dyrektor Urzędu Morskiego 

Jednostki Urzędu 
Morskiego 

Kierowanie akcją 

Nadzór nad wykonywaniem akcji 

Dysponowanie środkami 

Informacja i współpraca 
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Prognozowanie rozprzestrzeniania się i dryfu plamy olejowej 

F.42. Metody komputerowe. 

SEATRACK WEB 

Jest to system prognozowania rozlewów opracowany przez Szwedzki Instytut Hydrologiczno 
Meteorologiczny. Jest najbardziej popularnym narzędziem na obszarze M. Bałtyckiego, 
wykorzystywanym przez wszystkie kraje poza Republiką Federalną Niemiec. 

SEATRACK w bardzo prosty i szybki sposób pozwala na uzyskanie 48 godzinnej prognozy (dryfu i 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia) zachowania. Oprócz wizualnej prezentacji przemieszczania się 
plamy olejowej system generuje raport zawierający podstawowe informacje, takie jak: 

 maksymalną rozpiętość plamy olejowej, 

 prędkość i kierunek jej dryfu, 

 zawartość wody w oleju, 

 wielkość ubytku na skutek parowania, 

 wielkość ubytku na skutek dyspersji, 

 ilość oleju, która może zatonąć lub zostać wyrzucona na brzeg. 

System ma jednak pewne ograniczenia. Najważniejsze z nich to: 

 niewielka ilość rodzajów substancji ropopochodnych, 

 duże prawdopodobieństwo błędu przy prognozowaniu rozlewów na wodach płytkich i 
osłoniętych. 

Dostęp do modelu prognozowania uzyskuje się poprzez Internet, pod adresem: 

http://pro.smhi.se/seatrack/ oraz wpisanie nazwy użytkownika (login) oraz hasła (password). 

Obsługa programu jest niezwykle prosta, a dostępny na tej samej stronie podręcznik użytkownika w 
zupełności wystarcza do opanowania tej metody prognozowania. 

ADIOS 

ADIOS - Automated Data Inquiry for Oil Spills - System Zasięgania Informacji dla Rozlewów Olejowych. 
Program (dla celów niekomercyjnych, bezpłatny), otrzymany przez Służbę SAR z Sekcji Zwalczania 
Materiałów Niebezpiecznych NOAA84. 

Według autorów ADIOS jest podstawowym elementem wstępnym postępowania w przypadku rozlewów 
olejowych, posiada jednak pewne ograniczenia. Obliczenia wykonywane przez program mogą być 
błędne w przypadku: 

 - bardzo małych i bardzo dużych prędkościach wiatru; 
 - bardzo małych i bardzo dużych rozlewów; 

Ponadto obliczenia te nie obejmują warunków hydrograficznych: 

 - występowania prądów i pływów, 
 - wpływu ukształtowania linii brzegowej, mielizn, 
 - działań osłonowych. 

ADIOS pozwala na poprawne obliczenie na otwartym morzu i uwzględnia jedynie wpływ wiatru i 
grawitacji, dla rozlewów małych i średnich, trwających do kilku godzin. 

                                                           
84

 National Oceanic & Atmospheric Administration – amerykańska federalna agencja badań morza i atmosfery. 

http://pro.smhi.se/seatrack/
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Zachowanie się plamy olejowej jest w dużym stopniu zależne od stopnia emulsyfikacji. Dla wielu 
substancji dane teoretyczne są niedostępne, program umożliwia jednak wprowadzenie danych opartych 
na obserwacji. 

ADIOS dokonuje obliczeń dla stałej temperatury, wzrost temperatury spowodowany promieniowaniem 
słonecznym może prowadzić do błędów. 

Program zawiera bazę danych 1000 olejów, surowych i rafinowanych (produktów ropopochodnych). 
Autorzy przewidzieli możliwość uzupełniania tej bazy. Za pomocą specjalnego formularza informującego 
o parametrach fizykochemicznych produktu, po przesłaniu do Seattle nowa substancja (surowa ropa 
bądź jej pochodna) wprowadzana jest do bazy. 

ADIOS oblicza automatycznie i obliczenia prezentowane są poprzez menu obsługi. 

Dla konkretnego produktu uzyskujemy informacje o nazwie produktu, źródle jego pochodzenia, nazwach 
zwyczajowych, podstawowych właściwościach fizykochemicznych. 

Ponadto otrzymujemy dla kolejnych 120 godzin po rozpoczęciu rozlewu: 

 - Wykresy liniowe zależności czasowych: 

  - gęstości, 
  - lepkości 
  - procentowej zawartości wody, 
  - procentowej ilości odparowanej substancji, 
  - stopnia dyspersji w procentach. 

Na wykresach liniowych, w postaci czerwonych linii nanoszone są informacje o możliwości stosowania w 
akcji ratowniczej: 

 - środków mechanicznych, 
 - kontrolowanego spalania, 
 - środków dyspersyjnych. 

Uzyskane informacje o lepkości i gęstości plamy pozwalają na skuteczny dobór mechanicznych środków 
zwalczania. Dane z wykresów liniowych mogą być również prezentowane w postaci wykresów kołowych 
i tabel. Wszystkie uzyskane informacje mogą być wydrukowane i zapisane w postaci pliku. Do programu 
dołączona jest dokumentacja techniczna opisująca metodykę obliczeń dokonywanych przez ADIOS. 

F. 43. Kalkulacja dryfu zanieczyszczeń 

W warunkach polskich obszarów morskich na przemieszczanie się plamy zanieczyszczeń oddziałują 
przede wszystkim zjawiska wiatrowe. Dla celów praktycznych wystarczy uwzględnić: 

 kierunek i prędkość wiatru, 

 zmienność parametrów wiatru w czasie, 

 prądy ustalone i dryfowe. 

Jeśli rozlew nastąpił w zmiennych warunkach meteorologicznych, okres prognozowany należy podzielić 
na podokresy, w których wymienione parametry w zasadniczy sposób wpływają na zachowanie się 
plamy. Średnia prędkość dryfu plamy zanieczyszczeń wynosi ok. 3% prędkości wiatru. W warunkach 
sztormowych na powierzchni morza w ciągu 8-10 godzin powstają prądy dryfowe, których prędkość 
dochodzi do 2% prędkości wiatru. 

Tak, więc prędkość dryfu plamy jest sumą obu wymienionych wyżej prędkości, a więc wynosi ok. 5% 
prędkości wiatru. Prąd dryfowy zanika po upływie 8-12 godzin po ustaniu sztormu. 

Na kierunek przemieszczania się plamy zanieczyszczeń wpływ mają: 

 kierunek wiatru, 
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 kierunek prądu dryftowego. 

Kierunek dryfu plamy zanieczyszczeń może być odchylony od kierunku wiatru o kąt α = 0-2000 zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

Na Rys. F-18 przedstawiono praktyczny sposób określania przemieszczania się plamy olejowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.44. Stosowanie innych niż mechaniczne środków zwalczania zanieczyszczeń. 

Obowiązuje Zalecenie 22/2 Komisji Helsińskiej, przyjętej 21 marca 2001 r. dotyczące „Ograniczonego 
użycia czynników chemicznych oraz innych niż mechaniczne środków  w operacjach zwalczania 
zanieczyszczeń olejowych na obszarze M Bałtyckiego” 

Zalecenie to jest zgodne z Przepisem 7, Załącznika VII, Konwencji Helsińskiej 1992, określającym, że 
preferowane są mechaniczne środki zwalczania oraz że czynniki chemiczne mogą być wykorzystywane 
tylko w wyjątkowych przypadkach, po  uzyskaniu, w każdym indywidualnym przypadku, zgody 
kompetentnego organu władzy. 

Zgodnie z treścią Zalecenia, kompetentny organ władzy państwowej (w tym przypadku  dyrektor 
właściwego terytorialnie urzędu morskiego), wydając indywidualną zgodę na  zastosowanie środków 
chemicznych, powinien być przekonany, że użycie tych środków zostanie dokonane z optymalną 
efektywnością oraz akceptowalnym poziomem  szkodliwości dla środowiska morskiego.  

Zaleca się również, by stosowanie środków chemicznych prowadzone było w oparciu o  wytyczne IMO85 
dotyczące „Stosowania Środków Dyspergujących w Akcjach Zwalczania  Zanieczyszczeń Olejowych”. 
Należy przy tym brać pod uwagę: 

 potencjalne szkody dla środowiska morskiego, ptaków morskich i innych żywych zasobów morza, 
jeśli inne metody zwalczania zanieczyszczenia nie są skuteczne; 

 ilość, rodzaj substancji olejowej i jej naturalne właściwości do dyspersji, szczególnie na skutek 
silnego falowania i wiatrów; 

 nowe środki chemiczne mają coraz szerszą gamę zastosowań, np. przy rozlewach olejów ciężkich 
oraz gdy lepkość przekracza 10.000 cSt; 

                                                           
85

 „Podręcznik Zanieczyszczenia Olejowe”, Sekcja IV, „Zwalczanie Zanieczyszczeń Olejowych” 

wiatr 

prąd 

3% 
A

A 

B 



ZAŁĄCZNIK F  

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

129  27.08.2020 

 

 wykorzystanie dyspergentów na wodach płytkich jest akceptowalne tylko w wyjątkowych 
wypadkach, np. jeśli jest to jedyna możliwość uniknięcia poważnego zagrożenia dla lęgowisk 
ptaków morskich i powinno być stosowane do rozlewów o niewielkich rozmiarach. 

 Ponadto zaleca się rządom Państw-Stron Konwencji Helsińskiej 1992: 

 Niestosowanie substancji chemicznych powodujących zatapianie. 

 Stosowanie środków absorbujących wyłącznie w przypadkach, kiedy w dyspozycji znajdują się 
wystarczające środki umożliwiające usunięcie zaabsorbowanego oleju z powierzchni wody. 

Biorąc pod uwagę możliwość zastosowania dyspergentów należy zawsze pamiętać, że nie powoduje to 
usunięcia zanieczyszczenia ze środowiska morskiego, a jedynie przeniesienie tego zanieczyszczenia z 
powierzchni, do toni wodnej.  
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ZAŁĄCZNIK G - SZKOLENIA I ĆWICZENIA 

Cel i zakres szkoleń 

G.1. W niniejszym rozdziale podano wytyczne do organizowania treningów i ćwiczeń 
personelu angażowanego w akcjach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń, szczególnie tych, 
którzy są odpowiedzialni za planowanie i organizowanie działań, w tym także lokalnych i 
centralnych organów administracji, przedsiębiorstw przemysłowych i żeglugowych. 

G.2. Celem przeprowadzanych planowo ćwiczeń jest przede wszystkim: 

 trening zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych elementów Krajowego 
Planu na różnych poziomach działania; 

 nabywanie przez osoby uczestniczące w organizowaniu i prowadzeniu akcji nawyków 
niezbędnych podczas rzeczywistego zagrożenia; 

 kształtowanie umiejętności współpracy i wzajemnego zrozumienia w zespołach 
odpowiedzialnych za organizowanie i wykonywanie działań zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń; 

 kształtowanie umiejętności wspólnego wypracowania i podejmowania decyzji w sytuacjach 
stresowych; 

 sprawdzanie sprzętu i systemu zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i zanieczyszczeń; 

 przekazywanie informacji o istniejącym systemie przeciwdziałania zagrożeniom i 
zanieczyszczeniom na morzu poprzez zapraszanie do obserwowania lub uczestniczenia w 
ćwiczeniach przedstawicieli władz i instytucji oraz mediów; 

 bliższe poznawanie się osób, które będą ze sobą współpracować w sytuacjach kryzysowych. 

G.3. Osiąganie gotowości do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń jest procesem 
przebiegającym stopniowo, w którym szkolenie i trening mają szczególne znaczenie. 
Prawidłowe funkcjonowanie Krajowego Planu zależy od poziomu wiedzy, wyszkolenia i 
umiejętności osób uczestniczących w systemie zwalczania zanieczyszczeń na wszystkich 
szczeblach działania. Jednocześnie wnioski wynikające z przeprowadzanych regularnie ćwiczeń 
wpływają na kształt i zawartość Krajowego Planu. 

G.4. Plan szkolenia jest odzwierciedleniem wielopoziomowości działań zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń, którym odpowiadają poszczególne szczeble planów zwalczania zanieczyszczeń i 
odbywa się na trzech podstawowych poziomach: 

 Poziom 1: (odpowiada planowi lokalnemu np. dla stanowiska przeładunkowego). 

Dotyczy niewielkich rozlewów powstających często podczas bunkrowania jednostek, ładowania 
zbiornikowców; przeciwdziałanie powinno angażować lokalne siły osiągalne natychmiast i na miejscu. 

 Poziom 2: (odpowiada planowi o zasięgu regionalnym, np. planowi Urzędu Morskiego dla 
morskich wód wewnętrznych). 

Dotyczy średniej wielkości rozlewów związanych często z mniej groźnymi wypadkami morskimi, 
uszkodzeniem zbiorników lub rurociągów, do zwalczenia, których angażowane są siły lokalne, a jeśli 
zajdzie potrzeba, także krajowe. 

 Poziom 3: (odpowiada planowi szczebla krajowego). 

Dotyczy dużych rozlewów powstających w wyniku katastrof zbiornikowców, które angażują siły 
lokalne, krajowe i często międzynarodowe. 
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G.5. Dla osiągnięcia zakładanych efektów szkoleniowych ćwiczenia powinny być 
organizowane w sposób odpowiadający planom zwalczania zanieczyszczeń odpowiedniego 
szczebla i być prowadzone w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków rzeczywistych. 

G.6. Przed przystąpieniem do organizowania ćwiczeń wszystkie osoby odpowiedzialne za 
wykonywanie określonych funkcji przewidzianych w planie zwalczania zanieczyszczeń 
odpowiedniego szczebla muszą zostać szczegółowo zapoznane z jego treścią. Szkolenie w tym 
zakresie powinno być przede wszystkim nakierowane na pełne zrozumienie przez osoby 
funkcyjne zadań, które na nich spoczywają. Szkoleniem powinni być objęci również 
kompetentni pracownicy jednostek organizacyjnych współdziałających  wymienionych w tym 
planie. Szkolenie w tym zakresie powinien przeprowadzić  kierownik jednostki organizacyjnej 
wiodący w realizacji planu: 

 plan lokalny - kierownik jednostki zarządzający obiektem;  

 plan dla morskich wód wewnętrznych - dyrektor właściwego terytorialnie urzędu 
morskiego; 

 plan krajowy - minister właściwy ds. gospodarki morskiej. 

Ćwiczenia 

G.7. Kategorie ćwiczeń 

Ćwiczenia powinny być przygotowywane i przeprowadzane pod kątem sprawdzenia różnych 
celów i aspektów Krajowego Planu. Poprzez szereg ćwiczeń odpowiadających poszczególnym 
poziomom działań cały Krajowy Plan może być systematycznie sprawdzany i udoskonalany. 

G.8. Ćwiczenia aplikacyjne. 

Ćwiczenia aplikacyjne polegają na sprawdzaniu: 

 procedur informowania, alarmowania i przywoływania do akcji osób wchodzących w skład 
zespołów kryzysowych na poszczególnych poziomach akcji; 

 systemu komunikacji i łączności; test powinien być przeprowadzany w sposób i przy 
pomocy środków przewidzianych w Krajowym Planie; 

 osiągalności osób wchodzących w skład zespołów kryzysowych; 

 różnych wariantów możliwości transportowych i czasu, w jakim można skompletować 
zespół kryzysowy; 

 umiejętności przekazywania informacji w sposób szybki i precyzyjny. 

Ćwiczenia aplikacyjne mogą być prowadzone w wariancie rzeczywistym ( zebranie zespołu w 
określonym miejscu i czasie) bądź deklaratywnym. 

Czas trwania ćwiczeń nie powinien przekraczać: 1 – 2 godzin. 

G.9. Ćwiczenia sztabowe. 

Ćwiczenia sztabowe są interaktywną dyskusją prowadzoną w ramach zespołu kryzysowego, w 
oparciu o opracowany scenariusz, lecz bez mobilizowania sił i środków. Powinny być 
przeprowadzane w salach konferencyjnych lub w szeregu pomieszczeń połączonych liniami 
telefonicznymi, telefaksowymi, ewentualnie łącznością radiową. Ćwiczenia powinny ukazywać 
rolę i zadania poszczególnych osób odpowiedzialnych, a także rozwijać współdziałanie 
poszczególnych grup zadaniowych w określaniu właściwej strategii działania. Początkowa prosta 
forma tego typu szkolenia powinna  przeprowadzić zespół kryzysowy przez cały plan zwalczania 
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zagrożeń i zanieczyszczeń dla określonego poziomu działań, sprawdzając znajomość zadań oraz 
sposób działania poszczególnych członków zespołu. W formie bardziej zaawansowanej 
ćwiczenia sztabowe powinny obejmować kompleksy zagadnień związanych z likwidacją 
zagrożeń i zanieczyszczeń i odbywać się z udziałem reprezentantów jednostek 
współdziałających. 

Czas trwania ćwiczeń sztabowych wynosi przeważnie 2 – 8 godzin. Ćwiczenia powinny  być 
odpowiednio wcześnie zapowiedziane w celu osiągnięcia kompletnego składu osobowego 

G.10. Ćwiczenia z użyciem sił. 

Ćwiczenia takie polegają na sprawdzeniu gotowości sił i środków do wykonywania działań 
zwalczania zanieczyszczeń na morzu. Ilość i rodzaj angażowanych do ćwiczeń ludzi i sprzętu 
powinna być odpowiednia do założonego incydentu, uwzględniając strategię określoną w 
Krajowym Planie dla tego typu przypadków. 

Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie zdolności lokalnych organizacji do działań na poziomie 1 i 
2, dostarczając jednocześnie doświadczeń w zakresie istniejących warunków lokalnych, 
umiejętności poszczególnych osób i zespołów roboczych. Do zaawansowanej formy ćwiczeń 
mogą być włączane siły i środki jednostek współdziałających, a także innych organizacji, od 
których można spodziewać się pomocy sprzętowej i ludzkiej, co pozwala na sprawdzenie ich 
przydatności i  rzeczywistych możliwości działania. Ćwiczenia tego typu mogą być łączone z 
ćwiczeniami sztabowymi lub ćwiczeniami operacyjnymi. 

Czas trwania ćwiczeń z użyciem sprzętu nie powinien przekraczać 8 godzin. 

Ćwiczenia prowadzone w prostej formie powinny być powtarzane w zależności od umiejętności 
posługiwania się sprzętem przez zespoły robocze oraz stopnia opanowania zadań przez lokalne 
zespoły kryzysowe, co 2 – 4 miesiące. 

G.11. Ćwiczenia operacyjne. 

Celem ćwiczeń operacyjnych jest sprawdzenie prawidłowości opracowania i skuteczności 
Krajowego Planu oraz jego kompatybilności z innymi planami przeciwdziałania nadzwyczajnym 
zagrożeniom. 

Ćwiczenia operacyjne są najbardziej kompleksową, a przez to najbardziej skomplikowaną formą 
ćwiczeń, obejmującą szereg aspektów symulowanej katastrofy i angażujące kilka jednostek 
współdziałających. Zaproszone jednostki organizacyjne powinny skierować do ćwiczeń osoby 
odpowiedzialne oraz siły i środki, które w  sytuacjach rzeczywistych będą wykonywały zadania 
określone dla nich w Krajowym Planie. W ćwiczeniach operacyjnych mogą brać udział także 
jednostki normalnie  wzywane do pomocy z państw Stron Konwencji Helsińskiej. W takim 
przypadku ćwiczenia muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku 
współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń HELCOM. 

Dla zorganizowania ćwiczeń operacyjnych należy powołać zespół sterujący, którego zadaniem 
jest przygotowanie i sterowanie ćwiczeniami. 

Czas trwania ćwiczeń: 1 – 2 dni. 

Ćwiczenia operacyjne realizowane na pełną skalę (łącznie z udzielaniem wsparcia 
międzynarodowego) zgodnie z zasadami ustalonymi przez HELCOM organizowane są na Bałtyku 
raz do roku pod nazwą Balex Delta. Gospodarzem ćwiczeń Balex Delta każdego roku jest inne 
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państwo będące sygnatariuszem Konwencji Helsińskiej, w związku z czym, ćwiczenia te są 
organizowane przez Polskę co 9 lat. Jednostki SAR co roku biorą jednak aktywny udział w tych 
ćwiczeniach nawet gdy ich organizacja przypada państwom znajdującym się na północy Bałtyku 
jak Finlandia bądź Estonia.   

Planowanie ćwiczeń 

G.12. Proces planowania ćwiczeń zawiera cztery fazy działań: 

 Opracowanie projektu ćwiczeń 

Faza projektu obejmuje określenie tematyki i zakresu oraz ram czasowych planowanych 
ćwiczeń. 

 Przygotowanie ćwiczeń 

W fazie przygotowania należy na wstępie szczegółowo określić zadania, które muszą zostać wykonane w 
celu właściwego przygotowania ćwiczeń, a następnie opracować szczegółowy plan i scenariusz ćwiczeń 
oraz imprez towarzyszących. Przygotowując ćwiczenia należy zwrócić uwagę na konieczność 
informowania opinii publicznej i kontaktów z mediami. 

 Przeprowadzenie ćwiczeń 

Działania wykonywane podczas ćwiczeń polegają na ich zainicjowaniu, a następnie podtrzymywaniu 
działań poprzez symulowanie kolejnych zdarzeń i obserwowaniu sposobów reagowania na postawione 
zadania przez osoby i zespoły robocze uczestniczące w ćwiczeniach. Działania te spoczywają na 
koordynatorze ćwiczeń (bądź na zespole sterującym), który powinien także pilnować, aby osiągnięte 
zostały cele założone w projekcie ćwiczeń. Zadaniem koordynatora jest także dokumentowanie 
wykonywania zadań przez uczestników ćwiczeń oraz ogłoszenie zakończenia ćwiczeń. 

 Podsumowanie ćwiczeń. 

Faza podsumowująca ćwiczenia zawiera w sobie czynności polegające na zebraniu dokumentacji, uwag 
od uczestników, dokonaniu ich analizy oraz wyciągnięciu wniosków w celu określenia potrzeb w zakresie 
dalszych szkoleń i ćwiczeń, a także konieczności ewentualnych zmian w planie zwalczania zanieczyszczeń 
odpowiedniego szczebla.  

Podsumowanie powinno odbywać się w dwóch etapach. W pierwszym etapie,  bezpośrednio po 
ćwiczeniach należy dać uczestnikom możliwość ustnej wypowiedzi i  oceny ćwiczeń. Etap drugi polega 
na opracowaniu przez kierowników poszczególnych  zespołów sprawozdań zawierających wnioski i 
propozycje. Koordynator (zespół sterujący) powinien opracować zbiorczy raport z ćwiczeń. Raport 
powinien być  przedstawiony do wiadomości jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniach 
oraz kompetentnych władz odpowiedniego szczebla (dyrekcja  przedsiębiorstwa organizującego 
ćwiczenia, kapitanat portu, dyrektor urzędu morskiego, ministerstwo). W przypadku uznania potrzeby 
dokonania zmian w planie zwalczania zanieczyszczeń, do raportu powinien zostać dołączony wniosek z 
propozycją stosownej korekty. 

Cykl planowania ćwiczeń wraz z ramowym zakresem niezbędnych do wykonania zadań w 
poszczególnych fazach został przedstawiony na schemacie na Rys. G-1. 
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Rys. G.1. Cykl planowania ćwiczeń. 

PRZYGOTOWANIE 
- Powołanie zespołu sterującego 
- Przygotowanie scenariusza 
- Opracowanie szczegółowego 
planu  
- Opracowanie komunikatu dla 
mediów  

PROJEKT 

 Powołanie koordynatora 

 Ustalenie tematyki 

Określenie zakresu 

Opracowanie programu 

 Ustalenie daty 

 Zatwierdzenie 

WYKONANIE 

Odprawa uczestników 

 Zainicjowanie ćwiczeń 

 Przeprowadzenie ćwiczeń 

Ocena ćwiczeń 

 Zakończenie ćwiczeń 

 

PODSUMOWANIE 

 Zebranie dokumentacji 

 Analiza zdarzeń 

Opracowanie raportu 

Opracowanie wniosków i zaleceń 

Wprowadzenie w życie / rewizja 

Krajowego Planu 

Program szkolenia Krajowy Plan 
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ZAŁĄCZNIK H - WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW 

H.1. STATKI ZWALCZANIA ROZLEWÓW OLEJOWYCH  
 

Lp Nazwa Przeznaczenie Gotowość do akcji Rozmieszczenie 

1 KAPITAN POINC Statek wielozadaniowy 2 godziny Gdynia (Służba SAR) 

2 CZESŁAW II 
Statek do zwalczania 

zanieczyszczeń olejowych 
2 godziny 

Świnoujście (Służba 
SAR) 

3 ZODIAK 

Statek do obsługi 
oznakowania 

nawigacyjnego, 
wyposażony w sprzęt do 

zwalczania 
zanieczyszczeń olejowych 

2 godziny Gdańsk (UM Gdynia) 

4 BAZALT Holownik zaopatrzeniowy Do 16 godzin Gdańsk (Petrobaltic) 

5 APHRODITE - 1 Statek ratowniczy Do 16 godzin Gdańsk (Petrobaltic) 

6 KAMBR Holownik zaopatrzeniowy Do 16 godzin Gdańsk (Petrobaltic) 

7 SYLUR 
Statek zaopatrzeniowy 

instalacji offshore 
Do 16 godzin Gdańsk (Petrobaltic) 

8 SG-311 

statek patrolowy, 
wyposażony w sprzęt do 

zwalczania 
zanieczyszczeń 

3 godziny Gdańsk (MOSG) 

9 SG-312 

statek patrolowy, 
wyposażony w sprzęt do 

zwalczania 
zanieczyszczeń 

3 godziny Kołobrzeg (MOSG) 

10 NORDEN86 
tankowiec wyposażony w 

sprzęt do zwalczania 
zanieczyszczeń 

Do 24 godzin 
Malmoe, Szwecja 

(EMSA) 

 

1. KAPITAN POINC   

 

Nazwa  KAPITAN POINC 

Sygnał wywoławczy  SQRU  

Długość  53,40 m 

Szerokość  13,60 m 

Zanurzenie  4,60 m 

Moc silnika  2 X 1920 kW  

Max. prędkość  13 węzłów 

Min. załoga   9 osób  

Opis możliwości  Wielozadaniowy statek zwalczania zanieczyszczeń na morzu 

 Rozładunek ropy 

 Usuwanie oleju z powierzchni wody 

 Szerokość ramion do zbierania – 45 m 

                                                           
86

 Jednostka ta jest dostępna komercyjnie na Bałtyku, w ramach sieci specjalistycznych jednostek do zwalczania 

zanieczyszczeń oferowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). 



ZAŁĄCZNIK H 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

137  27.08.2020 

 

 System szczotkowy LAMOR – maks. wydajność 2 x 140 m3/h  

Zapory RO-BOOM 1500 – długość 1200 m 

Pojemność składowania 
zebranego oleju 

 512 m3 

Inne możliwości 1. Awaryjne holowanie – uciąg 74 T 
2. System przeciwpożarowy: 

 Pompy pożarowe – 2 x 1500 m3/h 

 Monitory wodne – 2 x 1200 m3/h 

 Monitor wodno – pianowy – 1 x 250 m3/h 

 System zraszania – 2 x 300 m3/h 
3. Łódź robocza „ŁR-90M”, szybka łódź ratownicza typu RIB „R-20”  
4. Dźwig hydrauliczny – max. udźwig 160 kN, max. długość 13 m 
5. Wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

Informacje dodatkowe 1. Stacjonarny system wykrywania gazów: 
    wybuchowych, H2S, NH3, CO, O2, VOC 
2. Lodołamacz klasy L1 
3. Rejon działania – bez ograniczeń 

 
2. CZESŁAW II 
 

Nazwa  CZESŁAW II 

Sygnał wywoławczy  SPLN 

Długość  21,99 m 

Szerokość  6,01 m 

Zanurzenie  2,36 m 

Moc silnika  2 x 120 kW  

Max. Prędkość  9 węzłów 

Min. Załoga  5 osób 

Opis możliwości  Statek do zwalczania zanieczyszczeń olejowych 

 Rozładunek ropy 

 Usuwanie oleju z powierzchni wody 

 Szerokość ramion do zbierania – 18 m 

 System szczotkowy LAMOR – wydajność 
maks. 2 x 20 m3/h 

Zapory  EXPANDI 4300 – długość 340 m 

Pojemność składowania zebranego oleju  20 m3  

Informacje dodatkowe 1. Ograniczenia – siła wiatru do 60 B, stan morza do 
40  

2. Rejon operacyjny – wody portowe oraz 20 Mm od 
linii brzegowej  

 

3. ZODIAK 
 

Nazwa  ZODIAK 

Sygnał wywoławczy  SQLX 

Długość  61,30 m 

Szerokość  10,80 m 

Zanurzenie   3,50 m 

Moc silnika  2 x 960 KM 

Max. prędkość  13 węzłów 

Min. załoga  12 
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Opis możliwości  Statek zwalczania zanieczyszczeń olejowych 

 Zbieranie oleju z powierzchni wody 

 Dwa ramiona do zbierania  

 System szczotkowy LAMOR – wydajność maks. 2 x 80 m3/h  

Zapory  - 

Pojemność składowania 
zebranego oleju 

 2 x 36 m3 

Inne możliwości  Dźwig – max. udźwig 7 T 

Dodatkowe informacje  Gotowość do akcji – 2 godz.  
 Ograniczenia – wody przybrzeżne 

 
4. BAZALT  

 

Nazwa BAZALT 

Sygnał wywoławczy J8B4614 

Długość 64,54 m 

Szerokość 13,81 m 

Zanurzenie 5,50 m 

Moc silnika 2 x 3520 KM  

Max. Prędkość 16 węzłów 

Min. załoga 10  

Opis możliwości Statek przystosowany do zwalczania pożarów na instalacjach 
przybrzeżnych pływających lub posadowionych na dnie, holownik 
zaopatrzeniowy  

 Powierzchnia ładunkowa na pokładzie – 38 x 11 m 

 Uciąg – 87,5 T  

 Dźwig – max. udźwig 4 T, max. długość ramienia 5 m 

Zapory RO-BOOM 1500 – długość 500 m (Baza PETROBALTIC) 

Poj. składowania oleju 2 beczki po 200l 

Inne możliwości 1. Zbiorniki ciśnieniowe ładunków suchych – 127 m3 
2. Zbiorniki paliwa – 812 m3 
3. Chłodnia o pojemności 10 m3 
4. Łódź ratownicza DSB typ 5.1SR 
5. Monitory: wodny – 600 m3/h, pianowy – 12 m3/h 
6. Kurtyna wodna 
7. Zbieracz Ro-Disc (Baza PETROBALTIC) 

Dodatkowe informacje  Kontakt – Dyspozytor PETROBALTIC 

 
5. APHRODITE – 1  
 

Nazwa APHRODITE – 1 

Sygnał wywoławczy J8D17 

Długość 33,00 m 

Szerokość 6,70 m 

Zanurzenie 4,00 m 

Moc silnika 1 x 757 kW  

Max. prędkość 12 węzłów 

Min. załoga 5 

Opis możliwości  Statek ratowniczy – z pomieszczeniem szpitalnym  

 Przygotowany do przyjęcia 90 poszkodowanych 
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6. KAMBR  
 

Nazwa KAMBR 

Sygnał wywoławczy C4GX2 

Długość 36,0 m 

Szerokość 9,0 m 

Zanurzenie 3,25 m 

Moc silnika 2 x 637,5 kW  

Max. prędkość 11 węzłów 

Min. załoga 5 

Opis możliwości Statek przystosowany do zwalczania pożarów na instalacjach 
offshorowych, holownik zaopatrzeniowy 

 powierzchnia ładunkowa 119 m2 (17 x 8,5) 

 zbiorniki na paliwo 188 ton 

 zbiorniki na wodę 77 ton 

 uciąg ok. 23,68 T 

Zapory Ro-Boom 1500 – długość 250m (zapora okresowo przekazywana 
na platformę Baltic Beta lub LOTOS Petrobaltic 

Poj. składowania oleju  zbiornik pływający poj. 5m3 

Inne możliwości 1. Dźwig 1,9T / 7,5m 
2. Szybka łódź ratownicza/robocza – długość 5,4m 

Dodatkowe informacje  Kontakt – Dyspozytor PETROBALTIC 

 
7. SYLUR 

  

Nazwa SYLUR 

Sygnał wywoławczy 5BPZ4 

Długość 71,90 m 

Szerokość 16,00 m 

Zanurzenie 5,81 m 

Moc silnika 2 x 2005 kW 

Max. prędkość  14,6 węzłów 

Min. załoga 12 

Opis możliwości  Statek zaopatrzeniowy instalacji offshorowych pływających lub 
posadowionych na dnie, statek badawczy – geotechniczny, 

 Powierzchnia ładunkowa na pokładzie – 683 m² (50,56 x 
13,50m) 

 Dźwig – max. udźwigu 3 T. Max długość ramienia 16 m 

 Brak możliwości użycia zapory bez specjalnego ześlizgu na 
rufie 

Poj. składowania oleju Łącznie 195 m3 – dwa zbiorniki Base Oil 

Inne możliwości 1. Zbiorniki ciśnieniowe ładunków suchych – 190 m3 
2. zbiorniki paliwa – 900 m3 
3. chłodnia o pojemności 10 m3 
4. łódź ratownicza DSB typ: 5.1 SR 

Dodatkowe informacje  Kontakt – Dyspozytor PETROBALTIC 

 

Inne możliwości Łódź ratownicza DSB typ 5.1SR 

Dodatkowe informacje  Kontakt – Dyspozytor PETROBALTIC 



ZAŁĄCZNIK H 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

140  27.08.2020 

 

8. SG-311 
 

Nazwa SG-311 

Sygnał wywoławczy SQSA 

Długość 42,5 m 

Szerokość 8,38 m 

Zanurzenie 3,0 m 

Moc silnika 2 x 2400 kW 

Max. prędkość  17,6 węzłów 

Min. załoga 14 

Opis możliwości  Statek patrolowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 

 dwie łodzie robocze 5,4m oraz 4,8m 

 Dźwig – max. udźwigu 1,7 T. Max długość ramienia 10,5 m 

Zapory EXPANDI 4300 – odcinek o długości 150m 

Poj. składowania oleju 2 x 1m3 

Inne możliwości Zbieracz olejowy Vikoma Komara 20 

Dodatkowe informacje  Kontakt – Służba Dyżurna Operacyjna MOSG 

 
9. SG-312 
 

Nazwa SG-312 

Sygnał wywoławczy SQSP 

Długość 42,5 m 

Szerokość 8,38 m 

Zanurzenie 3,0 m 

Moc silnika 2 x 2400 kW 

Max. prędkość  17,6 węzłów 

Min. załoga 14 

Opis możliwości  Statek patrolowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 

 dwie łodzie robocze 5,4m 

 Dźwig – max. udźwigu 1,7 T. Max długość ramienia 10,5 m 

Zapory EXPANDI 4300 – odcinek o długości 150m 

Poj. składowania oleju 2 x 1m3 

Inne możliwości Zbieracz olejowy Vikoma Komara 20 

Dodatkowe informacje  Kontakt – Służba Dyżurna Operacyjna MOSG 

 
10. NORDEN 
 

Nazwa Norden 

Sygnał wywoławczy SJQF 

Długość 79,95 m 

Szerokość 13,25 m 

Zanurzenie 5,0 m 

Moc silnika brak danych 

Max. prędkość  12 węzłów 

Min. załoga brak danych 

Opis możliwości  Dwa sztywne ramiona zbierające Koseq o długości 15m z 
wbudowanym zbieraczem przelewowym 

 Zbieracz olejowy dużej wydajności Transrec 150 
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 Zbieracz olejowy Desmi Tarantula 

 System detekcji oleju przy słabej widoczności oraz w nocy 
„Miros” 

 Bezzałogowy, zdalnie sterowany pojazd latający 
wyposażony w kamerę HD oraz IR 

Zapory Lamor HDB 2000 – 2 x 250m 

Poj. składowania oleju 2880m3 

Inne możliwości możliwość przyjęcia wód zaolejonych z innej jednostki 
(maksymalna wydajność pomp transferowych to 900m3/h) 

Dodatkowe informacje Tankowiec wyposażony w specjalistyczny sprzęt do zwalczania 
rozlewów ropopochodnych, który dostępny jest na Bałtyku do 
komercyjnego wyczarterowania na wypadek katastrofalnego 
rozlewu olejowego w ramach sieci specjalistycznych statków do 
zwalczania zanieczyszczeń olejowych oferowanych przez 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego państwom 
członkowskim UE. Mobilizacja jednostki (maksymalny czas 
mobilizacji to 24h) odbywa się poprzez kontakt z Europejskim 
Centrum Zarządzania Kryzysowego (ERCC). 
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H.2. SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE 
 

Urząd Morski 

Nazwa Typ 
Prędkość 

[km/h] 
Czas 

lotu [h] 
Wyposażenie Lotnisko 

Turbolet L–410 
Samolot do wykrywania 

rozlewów 
260 4,5 

SLAR, IR/UV 
Video Camera 

Gdańsk 

 

Marynarka Wojenna 

Nazwa Typ 
Prędkość 

[km/h] 
Czas 

lotu [h] 
Wyposażenie Lotnisko 

AN-28B1/R 
Samolot do wykrywania 

rozlewów 
240 5  

SLAR, IR/UV 
Video Camera 

Cewice 

W-3WARM 
ANAKONDA Śmigłowiec ratowniczy 

235 3,5 Kamera IR Gdynia 

W-3 RM 
ANAKONDA Śmigłowiec ratowniczy 

235 3,5 Kamera IR Darłowo 

MI-14 PŁR Śmigłowiec ratowniczy 240 4,5 Kamera IR  Darłowo 

 

Straż Graniczna 

Nazwa Typ 
Prędkość 

[km/h] 
Czas 

lotu [h] 
Wyposażenie Lotnisko 

M-20 „MEWA” Samolot patrolowy 230 5,3 
Video Kamera 

Aparat foto 
Gdańsk 

M-28 
„SKYTRUCK” 

Samolot patrolowy 250 5 

Radar dookólny w 
zasięgu 180km i 
prowadzenia celi, 

Reflektor 
Oświetlający, 

Kamera 
Termowizyjna, 
Skaner IR/UV 
 Kamera Video 

Aparat Foto, AIS 

Gdańsk 

W-3 AM 
„ANAKONDA” 

Śmigłowiec 200 2,4 

Kamera 
termowizyjna i 

światła dziennego, 
gogle 

noktowizyjne, 
system AIS, 
Aparat Foto, 

Reflektor 
Oświetlający  

Gdańsk 
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H.3. ZESPOŁY RATOWNICZE (Służba SAR) 
 

STATKI RATOWNICZE87  

Lp  Nazwa Rodzaj statku Czas mobilizacji Rozmieszczenie 

1  R-30 Łódź ratownicza 15’ Tolkmicko 

2  WIATR Statek ratowniczy 15’ Górki Zachodnie 

3  SZTORM  Statek ratowniczy 15’ Hel 

4  R-3 Łódź Ratownicza 15’ Hel 

5  BRYZA Statek ratowniczy 15’ Władysławowo 

6  HURAGAN Statek ratowniczy 15’ Łeba 

7  ORKAN Statek ratowniczy 15’ Ustka 

8  R-1 Łódź Ratownicza 15’ Ustka 

9  TAJFUN Statek ratowniczy 15’ Darłowo 

10  SZKWAŁ Statek ratowniczy 15’ Kołobrzeg 

11  CYKLON Statek ratowniczy 15’ Dziwnów 

12  PASAT Statek ratowniczy 15’ Świnoujście 

13  R-2 Łódź Ratownicza 15’ Świnoujście 

14  MONSUN Statek ratowniczy 15’ Trzebież 

15  R-2488 Łódź Ratownicza 15’ Trzebież 

 

BRZEGOWE STACJE RATOWNICZE (BSR) 

Lp Nazwa Wyposażenie Czas mobilizacji Rozmieszczenie 

1 BSR Sztutowo 

Pojazdy Ratownicze: 
Landrover Defender, Star 

Man 944;  
 Łodzie Ratownicze RIB:  

R-21, R-31 
Skuter Ratowniczy:  

R-32 

30’ Sztutowo 

2 BSR Świbno 

Pojazdy Ratownicze: 
Landrover Defender, Łodzie 

Ratownicze RIB:  
R-22, R-13 

Skuter Ratowniczy:  
R-33 

30’ Świbno 

3 
BSR 

Władysławowo 

Pojazdy Ratownicze: 
Landrover Defender, Star 

Man 944;  
 Łodzie Ratownicze RIB:  

R-14, R-5 
Skuter Ratowniczy:  

R-34 

30’ Władysławowo 

4 BSR Łeba 
Pojazdy Ratownicze: 

Landrover Defender, Star 
30’ Łeba 

                                                           
87

 Statki ratownicze nie są przystosowane do zwalczania zanieczyszczeń i w akcjach usuwania rozlewów ropopochodnych  
przeznaczone są do pełnienia funkcji pomocniczych, w tym holowania zapór przeciwolejowych 
88

 W miesiącach zimowych (listopad – marzec) łódź R-24 jest wyłączona z pogotowia i odstawiana do magazynu w Świnoujściu 
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Lp Nazwa Wyposażenie Czas mobilizacji Rozmieszczenie 

744;  
 Łodzie Ratownicze RIB:  

R-15, R-10 
Skuter Ratowniczy:  

R-9 

5 BSR Ustka 

Pojazdy Ratownicze: 
Landrover Defender, Star 

744;  
 Łodzie Ratownicze RIB:  

R-25, R-16 
Skuter Ratowniczy:  

R-6 

30’ Ustka 

6 BSR Darłowo 

Pojazdy Ratownicze: 
Landrover Defender, Łodzie 

Ratownicze RIB:  
R-26, R-17 

Skuter Ratowniczy:  
R-7 

30’ Darłówko 

7 BSR Kołobrzeg 

Pojazdy Ratownicze: 
Landrover Defender, Star 

Man 944;  
 Łodzie Ratownicze RIB:  

R-27, R-18 
Skuter Ratowniczy:  

R-8 

30’ Kołobrzeg 

8 BSR Dziwnów 

Pojazdy Ratownicze: 
Landrover Defender, Star 

Man 944;  
 Łodzie Ratownicze RIB:  

R-28, R-19 
Skuter Ratowniczy:  

R-29 

30’ Dziwnów 

 

H.4. WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE (Służba SAR) 
 

Lp Nazwa Przeznaczenie Rozmieszczenie 

1 
Łódź robocza ŁM Pro-

2 

Wyposażona w szczotkowy system zbierania 
zanieczyszczeń zamontowany na burcie 

jednostki 
Świnoujście 

2 Elastec Mini Vac 
Przenośne podciśnieniowe urządzenie do 

zbierania zanieczyszczeń olejowych 
MSR Tolkmicko 

3 
SCANTRAWL A 

1 szt. 

Trał do zbierania olejów ciężkich 
Rozpiętość 2 x 20 m, śr. oczek 3-5 mm 

Pojemność 10 m3 

Baza Materiałowo-
Sprzętowa Gdynia 

5 
MINISCANTRAWL 

8 szt. 

Trał do zbierania olejów ciężkich 
Rozpiętość 2 x 5 m, śr. oczek 3-5 mm 

Pojemność 2 m3 

BSR-y Sztutowo, 
Władysławowo, Łeba, 

Ustka, Darłowo, 
Dziwnów, Trzebież 

5 VISCOSPRAY 1000 
Urządzenie do chemicznego dyspergowania 
zanieczyszczeń, wydajność maks. 4,2m3/h 

Świnoujście – statek 
Czesław II 
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Lp Nazwa Przeznaczenie Rozmieszczenie 

6 Elastec Smart Ash 
Przenośne urządzenie do spalania zużytych 
sorbentów zaolejonych  

MSR Tolkmicko 

7 
Zdalnie sterowany 
pojazd podwodny 
„SEAEYE” /ROV/ 

Max. głębokość pracy – 300 m, kamera CCD 
/kolorowa/, kamera SIT /cz-b/, precyzyjny 

system określania pozycji TRACKPOINT, 3-
szczękowy manipulator, chwytak do próbek, 

sonar boczny i dookólny 

Baza Materiałowo-
Sprzętowa Gdynia 

 

H.5. MECHANICZNE WYPOSAŻENIE DO ZBIERANIA OLEJU 
   

ZAPORY (WYPOSAŻENIE Służby SAR) 
 

Lp. Nazwa Typ Długość [m] Rozmieszczenie 

1 RO-BOOM 1500   
ciężka pneumatyczna 

pełnomorska 
1200 Gdynia 

2 RO-BOOM 1500 
ciężka pneumatyczna 

pełnomorska 
900 Świnoujście 

3 RO-BOOM 1300 

ciężka pneumatyczna 
pełnomorska, 

umieszczona w 
kontenerze 10’ 

300 Gdynia 

4 RO-BOOM 1100 
ciężka pneumatyczna 

pełnomorska 
300 

Baza Materiałowo-Sprzętowa 
Świnoujście 

5 LAMOR HDB 900 

ciężka pneumatyczna 
pełnomorska 

umieszczona w 
kontenerze 20’ 

300 
Baza Materiałowo-Sprzętowa 

Świnoujście 

6 Expandi 4300 
pneumatyczna 
przybrzeżna 

940 

Świnoujście  
(w tym odcinek o długości 340m 

zamontowany na pokładzie 
statku Czesław II) 

7 Expandi 4300 
pneumatyczna 
przybrzeżna 

200 BSR Kołobrzeg 

8 GP 900 
lekka parkanowa 

portowa 
2400 

BSR-y (odcinki o długości 
300m): Sztutowo, Świbno, 

Władysławowo, Łeba, Ustka, 
Kołobrzeg, Dziwnów, Trzebież  

9 Flexi 750 

lekka parkanowa 
portowa, 

umieszczona na 
mobilnym zwijadle 

bębnowym 

150 Tolkmicko 

10 Troilboom AFPU 750 
lekka pneumatyczna 
zapora przybrzeżna 

wykonana z PCV 
600 

BSR-y (odcinki o długości 200m) 
Łeba, Ustka i Dziwnów 

11 Troilboom Beach 750 
lekka pneumatyczna 

zapora plażowa 
wykonana z PCV 

120 
BSR-y (odcinki o długości 40m) 

Łeba, Ustka i Dziwnów 
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ZBIERACZE OLEJOWE (Służba SAR) 
 

Lp Nazwa Typ 
Wydajność max. 

[m3/h] 
Rozmieszczenie 

1 Komara 12K dyskowy 12 
3 szt. – BSR-y Ustka, Darłowo, 

Kołobrzeg,  
1 szt. – statek „Czesław II” 

2 Lamor szczotkowy 280 statek "Kapitan Poinc" 

3 Lamor szczotkowy 40 statek "Czesław II" 

4 Seaskimmer 50 dyskowy 50 
2 szt. Baza Materiałowo-

Sprzętowa Świnoujście i Gdynia 

5 Walosep W2 wirowy 45 
2 szt. Baza Materiałowo-

Sprzętowa Świnoujście i Gdynia 

6 

Desmi 
Terminator 

głowica BELT 
głowica DISC 

wirowy 
 

taśmowy 
dyskowy 

100 
 

40 
50 

1 komplet statek „Kapitan Poinc” 
1 komplet Baza Materiałowo-

Sprzętowa Świnoujście 

7 RO-MOP 
mop (lina 

adhezyjna) 
10 

Szt. 9 
 BSR-y Sztutowo, Świbno, 

Władysławowo, Łeba, Ustka, 
Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów, 

Trzebież  

8 Lamor MiniMax szczotkowy 12 Tolkmicko 

9 Lamor MiniMax szczotkowy 25 
Baza Materiałowo-Sprzętowa 

Świnoujście 

10 Desmi DBD13-4 
szczotkowy/dysko

wy 
20 

Baza Materiałowo-Sprzętowa 
Świnoujście 

 

H.6. ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA ZANIECZYSZCZEŃ  
 

Lp Nazwa Typ Pojemność Rozmieszczenie 

1 
Overpack na substancje 
stałe SAP 800 

Stalowy 0,8 m3 Gdynia 

2 Overdrum SC 285 – 3 szt. Stalowy 220 l Gdynia 

3 Overpack GD-G2 Stalowy 2 x 220 l Gdynia 

4 Overpack GD-G4 – 2 szt. Stalowy 4 x 220 l Gdynia 

5 
Elastyczny zbiornik 
pływający Ro-Tank 

gumowy 
pływający 

10 m3 

7 szt. 
 BSR-y Sztutowo, 

Władysławowo, Darłowo, 
Kołobrzeg, Dziwnów, 

Trzebież, Baza 
Materiałowo-Sprzętowa 

Gdynia 

6 
Elastyczny zbiornik 
pływający Ro-Tank 

gumowy 
pływający 

50m3 
2 szt. Baza Materiałowo-
Sprzętowa Świnoujście i 

Gdynia 

7 
Zbiorniki przenośne Fast 
Tank 

gumowy 
składany 

5m3 
20 szt.  

BSR-y Sztutowo (2), 
Świbno (1), 
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Władysławowo (2), Łeba 
(2), Ustka (2), Darłowo (2), 

Kołobrzeg (2), Dziwnów 
(2), Trzebież (2), Magazyn 
Świnoujście (1), Magazyn 

Gdynia (1), statek 
„Kapitan Poinc” (1)  

8 
Elastyczny zbiornik 
pływający PCV 

PCV  
pływający 

25m3 
1 szt. Baza Materiałowo-
Sprzętowa Świnoujście 

9 Desmi 25m3 
gumowy 

pływający 
25m3 

1 szt. Baza Materiałowo-
Sprzętowa Świnoujście 

 

H.7. BAZA SPRZĘTOWA EMSA 
Baza europejskiej agencji bezpieczeństwa morskiego (EMSA) w Danii Frederikshavn – 
sprzęt dostępny w ramach usługi Equipment Assistance Service (EAS)89 
 

Lp Nazwa Opis sprzętu Ilość 

1 Elastec Fire Boom MKII  
zapora przeciwolejowa ogniotrwała – 
przeznaczona do wypalania oleju na 

powierzchni wody (zestaw o długości 150m) 
4 

2 Speed Sweep 1500 
system szybkiego zbierania oleju z wody 

przez pojedynczy statek, który nie musi być 
wyposażony w specjalistyczny sprzęt 

2 

3 NOFI Current Buster 6 
system szybkiego zbierania oleju z wody 

przez pojedynczy statek, który nie musi być 
wyposażony w specjalistyczny sprzęt 

1 

4 
Zintegrowany system Ro-Boom 

2000/Ro-skim 

300m odcinek zapory pneumatycznej w 
środek, którego wmontowana jest pompa do 

wody zaolejonej o wydajności 100m3/h 
1 

5 Ro-Trawl 1500 
zestaw do trałowania z powierzchni wody 

olejów ciężkich oraz emulsji 
2 

6 Zbieracz olejowy Lamor LFF 400 

zdalnie sterowany, pływający zbieracz 
szczotkowy o dużej wydajności zbierania 

oleju (maks. do 115m3/h) wraz z agregatem 
hydraulicznym 

1 

7 
Zbieracz olejowy dużej wydajności 

Lamor LUT 580 

zdalnie sterowany, pływający zbieracz 
szczotkowy o dużej wydajności zbierania 

oleju (maks. do 140 m3/h) wraz z agregatem 
hydraulicznym  

1 

8 
Pływająca barka do magazynowania 

wód zaolejonych 
Pneumatyczny, pływający zbiornik na wody 

zaolejone o pojemności 100m3 
3 

 
  

                                                           
89

 Po zgłoszeniu zapotrzebowania do EMSA sprzęt wymieniony w pkt. H.7. mobilizowany jest w maksymalnym czasie 12h, po 
upływie którego gotowy będzie do wysłania do każdego z państw członkowskich UE położonych nad Bałtykiem. Sprzęt oferowany 
w ramach usługi EAS jest częściowo odpłatny (pokryć należy koszty transportu z Danii do Polski). 
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SIŁY I ŚRODKI 

MARYNARKI WOJENNEJ RP 

WYDZIELANE DO WSPÓŁDZIAŁANIA  

W RAMACH ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ  

I ZANIECZYSZCZEŃ OLEJOWYCH 
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE 

 ŚMIGŁOWCA Mi-14PŁR 
 

Masy 

 Masa własna...............................................................................................................8902 kg 

 Dopuszczalna masa startowa...................................................................................14000 kg 

 Maksymalna masa ładunku wewnątrz śmigłowca.....................................................2000 kg 

 Maksymalna masa ładunku zewnętrznego................................................................3000 kg 

Osiągi przy maksymalnej masie startowej 

 Maksymalna prędkość lotu......................................................................................230 km/h 

 Maksymalna prędkość przelotowa..........................................................................200 km/h 

 Maksymalny promień działania .................................................................................210 km 

 Maksymalna długotrwałość lotu......................................................................................4,5h  

INNE DANE 

 Załoga:  4 osoby + lekarz 

 Ilość osób do transportu: 19 w pozycji siedzącej lub 9 w pozycji leżącej 

 Łączność: UKF,KF, FM 

 Miejsce bazowania: DARŁOWO 

Rodzaj gotowości:  Rodzaj gotowości należy uzgadniać codziennie  

                                z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

 Sposób uruchomienia: Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa –ARSC Gdynia 

          tel. 6263660, 6263558 

          fax. 6202056 CDK- bezpośrednie sztywne łącze. 
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE ŚMIGŁOWCA                            

W-3 RM „ANAKONDA” 

 

Masy 

 Masa własna...............................................................................................................3850 kg 

 Dopuszczalna masa startowa.....................................................................................6400 kg 

 Maksymalna masa ładunku wewnątrz śmigłowca.....................................................2100 kg 

 Maksymalna masa ładunku zewnętrznego................................................................2100 kg 

Osiągi przy maksymalnej masie startowej 

 Maksymalna prędkość lotu .....................................................................................235 km/h 

 Maksymalna prędkość przelotowa..........................................................................222 km/h 

 Maksymalna prędkość wznoszenia.............................................................................8,5 m/s 

 Maksymalny promień działania..................................................................................180 km 

 Maksymalna długotrwałość lotu przy prędkości 125 km/h............................................3,5 h 

INNE DANE 

 Załoga:  4 osoby + lekarz 

 Ilość osób do transportu: 8 w pozycji siedzącej. 3 w pozycji leżącej 

 Łączność: UKF, KF, FM 

 Miejsce bazowania: GDYNIA OKSYWIE 

Rodzaj gotowości:  Rodzaj gotowości należy uzgadniać codziennie  

                                z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

 Sposób uruchomienia: Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa -ARSC Gdynia 

          tel. 261 26 36 60, 261 26 35 58 

          fax. 58 620 20 56 CDK- bezpośrednie sztywne łącze. 
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE SAMOLOTU                           

An – 28 B1-R 

Masy 

 Masa własna...............................................................................................................3920 kg 

 Dopuszczalna masa startowa.....................................................................................7500 kg 

Osiągi przy maksymalnej masie startowej 

 Maksymalna prędkość lotu .....................................................................................350 km/h 

 Maksymalna prędkość przelotowa..........................................................................300 km/h 

 Maksymalny promień działania..................................................................................477 km 

 Maksymalna długotrwałość lotu.................................................................................3,30 h 

 Pułap praktyczny........................................................................................................3000 m 

INNE DANE 

 Załoga:  5 osób 

 Łączność: UKF, FM 

 Wyposażenie : radar MSS 500, skaner podczerwieni (wykorzystywany tylko przy braku 

zachmurzenia + ultrafiolet – wykorzystywany w dzień) 

 Miejsce bazowania: CEWICE 

Rodzaj gotowości:  Rodzaj gotowości należy uzgadniać codziennie  

                                z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

 Sposób uruchomienia: Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa -ARSC Gdynia 

          tel. 261 26 36 60, 261 26 35 58 

          fax. 58 620 20 56 CDK - bezpośrednie sztywne łącze. 
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO – TECHNICZNE 

KUTRÓW RATOWNICZYCH R-14, R-15 

 

NAZWA JEDNOSTKI R – 14 ZBYSZKO / R – 15 MAĆKO 
MIEJSCE BAZOWANIA GDYNIA 
TYP/RODZAJ KUTER RATOWNICZY 
PODSTAWOWE 

DANE 

TECHNICZNE 

DŁUGOŚĆ (m)  35,0 
SZEROKOŚĆ (m) 8,0 
ZANURZENIE(m)  3,0 
PRĘDKOŚĆ(max) 

MIN. PRĘDKOŚĆ 

MANEWROWA 

11 w 

3 w 

 
ZASIĘG (Mm) 3000 
OGRANICZENIA POGODOWE 

- dzielność morska 

- nurkowania  
- działania ratownicze 

 

- do stanu morza 6 

- do stanu morza 2 

- do stanu morza 3
 

ILOŚĆ ZAŁOGI 17 
WYPOSAŻENIE W ŚRODKI 

ŁĄCZNOŚCI 
Radiostacja KF 

Radiostacja UKF  

Radiotelefon morski  
WYPOSAŻENIE RATOWNICZE Hak holowniczy, hole propylenowe Ø – 40mm dł. 220m 2 

szt., pompa pożarowa – 2 szt., działko wodno – pianowe – 

2 szt., środek pianotwórczy – 0,2m
3
, pompy odwadniające 

spalinowe i elektryczne, sprzęt nurkowy 
RODZAJ GOTOWOŚCI  Rodzaj gotowości należy codziennie uzgadniać  

z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Ambulatorium - środki pierwszej pomocy 
CZY W ZAŁODZE JEST 

LEKARZ/RATOWNIK MEDYCZNY 
Tak 

SPOSÓB URUCHOMIENIA                

DO WSPÓŁDZIAŁANIA  
Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa tel.  261 26 36 

60 fax. 58 620 20 56  CDK - bezpośrednie sztywne łącze.  
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO – TECHNICZNE 

HOLOWNIKA RATOWNICZEGO H-8 

 

NAZWA JEDNOSTKI H – 8 
MIEJSCE BAZOWANIA GDYNIA 
TYP/RODZAJ HOLOWNIK RATOWNICZY 
PODSTAWOWE 
DANE 
TECHNICZNE 

DŁUGOŚĆ(m)        27,8  
SZEROKOŚĆ(m) 8,0 
ZANURZENIE(m)  3,66 
PRĘDKOŚĆ(max.) 
MIN. PRĘDKOŚĆ 
MANEWROWA 

12 w 
3 w 

ZASIĘG (Mm) 1150 
OGRANICZENIA POGODOWE 
- dzielność morska 
- nurkowania  
- działania ratownicze 
- działania holownicze 

 
- do stanu morza 6 

- do stanu morza 3 
- do stanu morza 6 
- do stanu morza 6 

ILOŚĆ ZAŁOGI 17 osób 
WYPOSAŻENIE W ŚRODKI 
ŁĄCZNOŚCI 

Radiostacja UKF 
Radiotelefon morski 
Radiostacja KF 

WYPOSAŻENIE RATOWNICZE Hak holowniczy, hole propylenowe Ø – 40mm dł. 220m 2 
szt., Ø – 64mm dł. 220m 2 szt., pompa pożarowa – 2 szt., 
działko wodno – pianowe, środek pianotwórczy – 0,6m3, 
pompy odwadniające spalinowe – 1 szt. i elektryczne 2 
szt., sprzęt nurkowy 

RODZAJ GOTOWOŚCI  Rodzaj gotowości należy codziennie uzgadniać  
z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Środki pierwszej pomocy 
CZY W ZAŁODZE JEST 
LEKARZ/RATOWNIK MEDYCZNY 

Nie 

SPOSÓB URUCHOMIENIA                    
DO WSPÓŁDZIAŁANIA  

Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa tel.  261 26 36 
60 fax. 58 620 20 56   CDK - bezpośrednie sztywne łącze.  
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO – TECHNICZNE 

OKRĘTÓW RATOWNICZYCH ORP „LECH, ORP „PIAST” 

 

NAZWA JEDNOSTKI ORP „LECH” 
                   ORP „PIAST” (proj. 570) 

MIEJSCE BAZOWANIA GDYNIA 
TYP/RODZAJ OKRĘT RATOWNICZY 
PODSTAWOWE 
DANE 
TECHNICZNE 

DŁUGOŚĆ (m)  72,6 
SZEROKOŚĆ(m) 12 
ZANURZENIE(m)  4,1 
PRĘDKOŚĆ(max) 
MIN. PRĘDKOŚĆ 
MANEWROWA 

16 w 
                                  0 w (przy użyciu DSP – Dynamicznego 
Systemu Pozycjonowania) 

ZASIĘG (Mm) 3000 z 4 dniowym prowadzeniem akcji ratowniczej 
OGRANICZENIA POGODOWE 
- dzielność morska 
- nurkowania  
- działania ratownicze 
- działania holownicze 

 
-bez ograniczeń 
- do stanu morza 3 
- do stanu morza 6 
- bez ograniczeń 

ILOŚĆ ZAŁOGI 58 osób 
WYPOSAŻENIE W ŚRODKI 
ŁĄCZNOŚCI 

Radiostacja VLF/HF 
Radiostacja KF 
IMMARSAT C 
Radiotelefon VHF 
Rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych 

WYPOSAŻENIE RATOWNICZE Hak holowniczy, hole propylenowe Ø – 40mm dł. 220m 4 
szt., Ø – 64mm dł. 220m 4 szt., Ø -80 mm dł. 220m 1 szt., 
hol stalowy Ø -48mm dł. 500m na windzie holowniczej, 
pompa pożarowa, działko wodno – pianowe, środek 
pianotwórczy – 2,3 m3, pompy odwadniające spalinowe i 
elektryczne, sprzęt nurkowy 

RODZAJ GOTOWOŚCI Rodzaj gotowości należy codziennie uzgadniać  
z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Ambulatorium - środki pierwszej pomocy 
CZY W ZAŁODZE JEST LEKARZ Tak 
SPOSÓB URUCHOMIENIA         
DO WSPÓŁDZIAŁANIA  

Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa tel.  261 26 36 
60 fax. 58 620 20 56   CDK- bezpośrednie sztywne łącze.  
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO – TECHNICZNE 

HOLOWNIK PROJ B-860 

 
NAZWA JEDNOSTKI H-1/H-2 
MIEJSCE BAZOWANIA GDYNIA 
TYP/RODZAJ HOLOWNIK 
PODSTAWOWE 

DANE 

TECHNICZNE 

DŁUGOŚĆ (m)  29,2 
SZEROKOŚĆ(m) 10,47 

ZANURZENIE(m)  4,21 
PRĘDKOŚĆ(max) 

MIN. PRĘDKOŚĆ 

MANEWROWA 

12 w 

  2 w  

ZASIĘG (Mm) Nie określono 
OGRANICZENIA POGODOWE 

- dzielność morska 

- prace związane z oczyszczaniem 

akwenu 

 
-bez ograniczeń 

- do stanu morza 3 

ILOŚĆ ZAŁOGI 10 osób 
WYPOSAŻENIE W ŚRODKI 

ŁĄCZNOŚCI 
Radiostacja MF/HF 

Radiostacja KF 

Radiotelefon VHF 
WYPOSAŻENIE 

HYDROGRAFICZNE 
Echosonda SKIPPER 

RODZAJ GOTOWOŚCI Rodzaj gotowości należy codziennie uzgadniać  

z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE środki pierwszej pomocy 
CZY W ZAŁODZE JEST LEKARZ nie 
SPOSÓB URUCHOMIENIA         

DO WSPÓŁDZIAŁANIA  
Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa tel tel.  261 26 

36 60 fax. 58 620 20 56  CDK - bezpośrednie sztywne 

łącze. 
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO – TECHNICZNE 

OKRĘTU HYDROGRAFICZNEGO ORP „ARCTOWSKI” 

 

NAZWA JEDNOSTKI ORP „ARCTOWSKI” 
MIEJSCE BAZOWANIA GDYNIA 
TYP/RODZAJ OKRĘT HYDROGRAFICZNY 
PODSTAWOWE 
DANE 
TECHNICZNE 

DŁUGOŚĆ (m)  61,6 
SZEROKOŚĆ(m) 11,2 
ZANURZENIE(m)  4,0 
PRĘDKOŚĆ(max) 
MIN. PRĘDKOŚĆ 
MANEWROWA 

13,7 w 
     2 w  

ZASIĘG (Mm) 5900 
OGRANICZENIA POGODOWE 
- dzielność morska 
- prace hydrograficzne 

 
-bez ograniczeń 
- do stanu morza 3 

ILOŚĆ ZAŁOGI 49 osób 
WYPOSAŻENIE W ŚRODKI 
ŁĄCZNOŚCI 

Radiostacja VLF/HF 
Radiostacja KF 
Radiotelefon VHF 

WYPOSAŻENIE HYDROGRAFICZNE - echosonda pionowa 
- echosonda wielowiązkowa 
- cyfrowy sonar holowany 
- sonar ASCON 100 

RODZAJ GOTOWOŚCI Rodzaj gotowości należy codziennie uzgadniać  
z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Ambulatorium - środki pierwszej pomocy 
CZY W ZAŁODZE JEST LEKARZ Tak 
SPOSÓB URUCHOMIENIA         
DO WSPÓŁDZIAŁANIA  

Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa tel.  tel.  261 26 
36 60 fax. 58 620 20 56   CDK - bezpośrednie sztywne 
łącze. 
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PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO – TECHNICZNE 

OKRĘTU HYDROGRAFICZNEGO ORP „HEWELIUSZ” 

 

NAZWA JEDNOSTKI ORP „HEWELIUSZ” 
MIEJSCE BAZOWANIA GDYNIA 
TYP/RODZAJ OKRĘT HYDROGRAFICZNY 
PODSTAWOWE 
DANE 
TECHNICZNE 

DŁUGOŚĆ (m)  61,6 
SZEROKOŚĆ(m) 11,2 
ZANURZENIE(m)  3,7 
PRĘDKOŚĆ(max) 
MIN. PRĘDKOŚĆ 
MANEWROWA 

13,7 w 
     2 w  

ZASIĘG (Mm) 5900 
OGRANICZENIA POGODOWE 
- dzielność morska 
- prace hydrograficzne 

 
-bez ograniczeń 
- do stanu morza 3 

ILOŚĆ ZAŁOGI 49 osób 
WYPOSAŻENIE W ŚRODKI 
ŁĄCZNOŚCI 

Radiostacja VLF/HF 
Radiostacja KF 
Radiotelefon VHF 

WYPOSAŻENIE HYDROGRAFICZNE - echosonda pionowa 
- system nawigacji podwodnej 
- cyfrowy sonar holowany 
- sonar ASCON 100 
- magnetometr 

RODZAJ GOTOWOŚCI Rodzaj gotowości należy codziennie uzgadniać  
z Oficerem Dyżurnym Operacyjnym Ratownictwa 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Ambulatorium - środki pierwszej pomocy 
CZY W ZAŁODZE JEST LEKARZ Tak 
SPOSÓB URUCHOMIENIA         
DO WSPÓŁDZIAŁANIA  

Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa tel.  261 26 36 60 
fax. 58 620 20 56  CDK - bezpośrednie sztywne łącze.  
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MINIMALNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE DO REALIZACJI ZADAŃ 

 

TYP STATKU 

POWIETRZNEGO 

DZIEŃ NOC 

NAD LĄDEM NAD MORZEM NAD LĄDEM NAD MORZEM 

PODST. CHM. 

(m) 

WIDZIALN. 

(km) 

PODST. CHM. 

(m) 

WIDZIALN. 

(km) 

PODST. CHM. 

(m) 

WIDZIALN. 

(km) 

PODST. CHM. 

(m) 

WIDZIALN. 

(km) 

W – 3 RM 150 2 200 2 300 5 400 5 

Mi-14 PŁR 200 2 200 2 400 3 400 5 

An-28 B1-R 450 5 200 2 500 5 200 2 

 

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE PRĘDKOŚCI WIATRU DO STARTU I LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA MW RP 

TYP STATKU POWIETRZNEGO WIATR CZOŁOWY 

(m/s) 

WIATR BOCZNY (90
0
) 

(m/s) 

Mi-14 PŁR 25- dzień 25 - noc 8 

W – 3 RM  25 9 

An-28 B1-R 20 8 
 
W przypadku lotu mającego na celu ratowanie życia ludzkiego dopuszcza się jego wykonanie w warunkach atmosferycznych gorszych niż MWA dla 
danego typu statku powietrznego. O s t a t e c z n ą decyzję o wykonaniu takiego lotu podejmuje dowódca statku powietrznego za zgodą pozostałych 
członków załogi oraz przełożonego od szczebla jednostki lotniczej wzwyż.(„Regulamin Lotów-2000” sygn. WLOP 311/2001 § 24 pkt 9). 
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SIŁY I ŚRODKI 
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ 

 

WYDZIELANE DO WSPÓŁDZIAŁANIA 

Z MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA 
 

W zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 
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TYP/NAZWA PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE RATOWNICZE 
MIEJSCE 

BAZOWANIA 
REŻIM GOTOWOŚCI 

 

 
JEDNOSTKA 
PŁYWAJĄCA  

 (SKS 40) 
SG - 311 
SG - 312  

DŁUGOŚĆ                                                      42,5 m 

 
PONTON  

4,8 m 
PONTON  

5,4 m 

 
GDAŃSK  
(SG-311) 

 
KOŁOBRZEG 

(SG-312) 

 
3 godziny 

SZEROKOŚĆ                                                 8,38 m 

ZANURZENIE                                               3.0 m 

SZYBKOŚĆ MAX 17.6 w 

ZASIĘG                                                           2800 Mm 

OGRANICZENIA POGODOWE 
bez 

ograniczeń 

ZAŁOGA 14 

ŁĄCZNOŚĆ 
VHF/DSC, 

MF/HF/DSC 
 

 
JEDNOSTKA 
PŁYWAJĄCA 
 (SAR 1500) 

SG - 211 
SG - 212  

DŁUGOŚĆ                                                          15.2 m  

 
GDAŃSK 
(SG-211) 

 
ŚWINOUJŚCIE 

(SG-212) 

 
LATEM 

(01.05 - 31.10) 
15 minut 

 
ZIMĄ 

(01.11 - 30.04) 
30 minut 

SZEROKOŚĆ                                                     5.4 m 

ZANURZENIE                                                   0.9 m 

SZYBKOŚĆ MAX 30 w 

ZASIĘG                                                            180 Mm 

OGRANICZENIA POGODOWE 
bez 

ograniczeń 

ZAŁOGA 4 

ŁĄCZNOŚĆ 
MF/HF/DSC, 

VHF/DSC 
 

 
JEDNOSTKA 
PŁYWAJĄCA 

(IC16MIII) 
SG-213 
SG-214 
SG-215 
SG-216 

DŁUGOŚĆ                                                          15.9 m  

 

GDAŃSK 
(SG-213 i SG-

215) 
KOŁOBRZEG 

(SG-216) 
ŚWINOUJŚCIE 

(SG-214) 

 
LATEM 

(01.05 - 31.10) 
15 minut 

 
ZIMĄ 

(01.11 - 30.04) 
30 minut 

SZEROKOŚĆ                                                     3,96 m 

ZANURZENIE                                                   1,1 m 

SZYBKOŚĆ MAX 42 w 

ZASIĘG                                                            330 Mm 

OGRANICZENIA POGODOWE 
bez 

ograniczeń 

ZAŁOGA 4 

ŁĄCZNOŚĆ 
MF/HF/DSC, 

VHF/DSC 
 

JEDNOSTKA 
PŁYWAJĄCA 

(PATROL 
240M Baltic) 

SG - 111 
SG - 112 

DŁUGOŚĆ                                                          22,3 m 

 

 
 

GDAŃSK 
 

 

LATO 
(01.05 - 31.10) 

15 minut 
 

ZIMA 
(01.11 - 30.04) 

30 minut 

SZEROKOŚĆ                                                     5,7 m 

ZANURZENIE                                                   1,07 

SZYBKOŚĆ MAX 21 w 

ZASIĘG  500 MM 

AUTONOMICZNOŚĆ                                                            - 

OGRANICZENIA POGODOWE 
do stanu 
morza 3 

ZAŁOGA 6 

ŁĄCZNOŚĆ 
VHF/DSC 
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SIŁY I ŚRODKI LOTNICTWA STRAŻY GRANICZNEJ DO WSPÓŁDZIAŁANIA 
TYP/NAZWA PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE RATOWNICZE 

MIEJSCE 

BAZOWANIA 

REŻIM 

GOTOWOŚCI 
 

 

SAMOLOT 

PATROLOWY 

(M –20 

„MEWA”) 

SN – 50 YG 

PRĘDKOŚĆ 360 km/h 

BRAK WYPOSAŻENIA 

 

Poszukiwanie i 

naprowadzanie jednostek 

pływających SAR 

LOTNISKO 

EPGD 

GDAŃSK - 

RĘBIECHOWO 

 

LATO 

 (01.05 - 31.10) 

30 min 

 

ZIMA 

 (01.11 - 30.04) 

60 minut 

MAX CZAS LOTU 5 godz.  

ZASIĘG DZIAŁANIA 1400 km 

MAX MASA 

STARTOWA 
2070 kg 

OGRANICZENIA 

POGODOWE 

Wiatr boczny 90 - 8,5 

m/s 

Wiatr czołowy - 20 m/s 

Widzialność:  

dzień - 1,5 km; noc - 5 

km 

Podstawa chmur:  

dzień - 150 m AGL; 

noc - 400 m AGL 

 

ZAŁOGA 2 + 1 

ŁĄCZNOŚĆ 

Radiostacja lotnicza 

VHF 

Radiotelefon VHF 
 

 

SAMOLOT 

PATROLOWY 

(M –28 

„SKYTRUCK”) 

SN – 60 YG 

PRĘDKOŚĆ 350 km/h 

4 tratwy ratownicze 7-

osobowe 

typu: SAR 7R MK2 

 

System poszukiwania 

rozbitków CHELTON 

 

Reflektor SX 16 

 

Kamera Flir 

 

Radar ARS-400M 

 

LOTNISKO 

EPGD 

GDAŃSK - 

RĘBIECHOWO 

 

LATO 

 (01.05 - 31.10) 

30 minut  

 

ZIMA 

 (01.11 - 30.04) 

60 minut 

MAX CZAS LOTU 4,5 godz. 

ZASIĘG DZIAŁANIA 2100 km 

MAX MASA 

STARTOWA 
7500 kg 

OGRANICZENIA 

POGODOWE 

Wiatr boczny 90 - 10 

m/s 

Wiatr czołowy - 20 m/s 

Widzialność:  

dzień - 1,5 km; noc - 5 

km 

Podstawa chmur:  

dzień - 150 m AGL; 

noc - 400 m AGL 

ZAŁOGA 2 + 3 

ŁĄCZNOŚĆ 

Radiostacja lotnicza 

VHF 

Radiotelefon VHF 
 

ŚMIGŁOWIEC 

W-3 AM 

„ANAKONDA” 

PRĘDKOŚĆ 260 km/h 

1 tratwa ratownicza 10-

osobowa  

typu: SAR 10R Mk1 

 

System poszukiwania 

rozbitków: Chelton 

 

Wciągarka Lukas 

 

Reflektor SX-16 

 

Kamera Flir Ultaforce 275 c 

 

LOTNISKO 

EPGD 

GDAŃSK - 

RĘBIECHOWO 

LATO 

(1.05 - 31.10) 

15 minut 

 

ZIMA 

(01.11 - 30.04) 

25 minut 

MAX CZAS LOTU 3,5 GODZ. 

ZASIĘG DZIAŁANIA 680 km 

MAX MASA 

STARTOWA 

6400 kg 

OGRANICZENIA 
POGODOWE 

Wiatr boczny 90 - 9 m/s 

Wiatr czołowy - 25 m/s 

Widzialność:  

dzień - 1 km; noc - 5 km 

Podstawa chmur:  

dzień - 100 m AGL; noc 
- 300 m AGL 

ZAŁOGA 2 + 2 

ŁĄCZNOŚĆ 

Radiostacja lotnicza 

VHF 

Radiotelefon VHF 
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ZAŁACZNIK K – LISTA ADRESÓW KONTAKTOWYCH 

K1 – KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE OPERACYJNE (24 h) 
KRAJ NAZWA INSTYTUCJI ADRES TELEFON FAX E-MAIL 

DANIA 
Maritime Assistance Service 
Royal Danish  
Navy Command 

Defense Command Denmark 
P.O. Box 483,  
DK-8100 AARHUS 
Denmark 

+ 45 72 85 03 71 + 45 72 85 03 84 mas@sok.dk 

ESTONIA 
Joint Rescue Coordination Centre 
(JRCC) Tallinn  

Estonian Police and Border 
Guard Board 
Süsta 15, EE-11712 TALLINN 
Estonia 

+372 619 1224           +372 692 2501 jrcc@politsei.ee  

UNIA 
EUROPEJSKA 

Emergency Response Coordination 
Center (ERCC) 

European Commission – 
Directorate General for 
Humanitarian Aid and Civil 
Protection (DG ECHO) 
Rue de la Loi 86 
B-1049 Brussels 
Belgium 

+32-2-29 21112 +32-2-29 86651 ECHO-ERCC@ec.europa.eu  

European Maritime Safety Agency 
(EMSA) 
Maritime Support Services  

Praça Europa Nº4 
Cais do Sodré 
1249-206 Lisbon 
Portugal 

+351 21 1209 415 +351 21 1209 480 MaritimeSupportServices@emsa.europa.eu  

FINLANDIA 
Maritime Rescue Coordination 
Centre (MRCC) TURKU 

West Finland Coast Guard 
District P.O. Box 16,  
FIN-20101 Turku 
Finland 

+358 294 1001        +358 071 872 7019 mrcc@raja.fi  

NIEMCY 
Maritime Emergency Reporting and 
Assessment Centre 

Havariekommando - Central 
Command for Maritime 
Emergencies 
Am Alten Hafen 2, 
D-27472 CUXHAVEN 
Germany 

+49 30 185420 
1400 

+49 30 185420 2409 mlz@havariekommando.de 

mailto:mas@sok.dk
mailto:jrcc@politsei.ee
mailto:ECHO-ERCC@ec.europa.eu
mailto:MaritimeSupportServices@emsa.europa.eu
mailto:mrcc@raja.fi
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KRAJ NAZWA INSTYTUCJI ADRES TELEFON FAX E-MAIL 

ŁOTWA 
Maritime Rescue Coordination 
Centre (MRCC) Riga 

Meldru iela 5a,  
LV-1015 RIGA 
Latvia 

+371 673 23103 +371 673 20100 sar@mrcc.lv 

LITWA 
Maritime Rescue Coordination 
Centre (MRCC) of Lithuania 

Naujoji uosto str. 24,  
LT-92244 Klaipeda 
Lithuania 

+370 46 391257 
+370 46 391258 

+370 46 391309 mrcc@mil.lt   

ROSJA 

Maritime Rescue Coordination 
Centre (MRCC) St. Petersburg 
Odpowiada za rejon Zatoki Fińskiej 

Gapsal’skaya Street 10, 
198035 St. Petersburg,  
Russia 

 +7 812-495 89 95 +7 812-327 41 46 mrcc@mail.pasp.ru  

Maritime Rescue Coordination 
Centre (MRCC Kaliningrad) 
Odpowiada za rejon południowo-
wschodniego Bałtyku 

59, Portovaya Str., 
236039 Kaliningrad,  
Russia 

+7 4012-63 24 43 +7 4012-64 31 99 
 
mrcckld@pasp.ru 
 

SZWECJA Swedish Coast Guard 
Stumholmen,  
S-371 23 KARLSKRONA 
Sweden 

+46 776 70 60 00 + 46 31 297 395 lc@coastguard.se  

 

K.2. KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE INFORMACYJNE –  dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych 
KRAJ NAZWA INSTYTUCJI ADRES TELEFON FAX E-MAIL 

DANIA 
Maritime Environment 
Royal Danish Navy  Command  

Herningvej 30 
DK-7470 Karup 

+45 22 87 82 80 - pol.con.den@mil.dk 

ESTONIA 
Estonian Environmental 
Inspectorate 

Kopli 76,  
EE-10416 TALLINN 

+372 696 2236 +372 6 962 237 valve@kki.ee  

UNIA EUROPEJSKA 
DG ECHO - Unit A4 Civil 
Protection Policy 

B-1040 Brussels 
Belgium 

+32-2-29 84396 - ECHO-A4@ec.europa.eu  

FINLANDIA 
Maritime Rescue 
Coordination Centre (MRCC) 
TURKU 

West Finland Coast Guard 
District P.O. Box 16,  
FIN-20101 Turku 
Finland 

+358 294 1001        
+358 071 872 
7019 

mrcc@raja.fi  

mailto:sar@mrcc.lv
mailto:mrcc@mil.lt
mailto:mrcc@mail.pasp.ru
mailto:mrcckld@pasp.ru
mailto:lc@coastguard.se
mailto:valve@kki.ee
mailto:ECHO-A4@ec.europa.eu
mailto:mrcc@raja.fi
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KRAJ NAZWA INSTYTUCJI ADRES TELEFON FAX E-MAIL 

NIEMCY 
Maritime Emergency 
Reporting and Assessment 
Centre 

Havariekommando - Central 
Command for Maritime 
Emergencies 
Am Alten Hafen 2, 
D-27472 CUXHAVEN 
Germany 

+49 30 185420 
1400 

+49 30 185420 
2409 

mlz@havariekommando.de 

HELCOM 
Helsinki Commission 
Sekretariat 

Katajanokanlaituri 6 B, FIN-
00160 Helsinki, FINLAND 

+358 207 412 649 - helcom.secretariat@helcom.fi 

ŁOTWA 

State Environmental Service Voleru iela 4, LV–1007 RIGA +371 29544526 +371 6708 4212  vvd@vvd.gov.lv  

Maritime Administration of 
Latvia 

Trijadibas iela 5, LV-1048 
RIGA  

+371 7062 101 +371 7860 082  lja@lja.lv  

LITWA 

Klaipeda Regional 
Environmental 
Protection Department of the 
Ministry 
of Environment 

Birutes Str. 16  
LT-92003 KLAIPEDA 

+370 46 314547 
+370 46 341607 

+370 46 380903 
+370 46 341610 

 rastine@klrd.am.lt  

ROSJA Marine Rescue Service (MRS) 
Petrovka Street 3/6, 
Moscow, 125993 

+7 495 626 18 08 
(office hrs) 
+7 495 626 18 07 
(office hrs) 
+ 7 495 626 10 52 
(24 hrs) 

+7 495 626 18 09 
 
 info@morspas.com  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:vvd@vvd.gov.lv
mailto:lja@lja.lv
mailto:rastine@klrd.am.lt
mailto:info@morspas.com
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K.3. KONTAKTY KRAJOWE OPERACYJNE (24 godz.) 
NAZWA ADRES TELEFON FAX E-MAIL 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i 
Ochrony Ludności (KCKRiOL) 

ul. Podchorążych 38                                                                                      
00-950 WARSZAWA                                                                      

225 233 511 
225 233 512 
225 233 513 
225 233 514 
225 233 515 
225 233 516 

226 286 575  kckr@kgpsp.gov.pl  

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Województwa Pomorskiego 

ul. Okopowa 21/27                                                                                      
80-810 GDAŃSK                                                                      

583 023 232 
583 077 204 
583 058 968 
lekarz 
wojewódzki 
583 077 321 

583 462 476                                                                                          
583 057 979 

centrum@gdansk.uw.gov.pl 

Stanowisko Kierowania Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Gdańsku 

ul. Sosnowa 2                                                                                          
80-251 GDAŃSK 

583 477 804                                                                                    
583 477 805 

583 477 817 wskr@poczta.straz.gda.pl  

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Województwa Zachodniopomorskiego 

ul. Wały Chrobrego 4                                                                                        
70-502 SZCZECIN                                                                      

914 303 342                                                                                    
914 303 113 

914 338 522                                                                                     
914 303 344 

 
czk@uw.szczecin.gov.pl  
  

Stanowisko Kierowania Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Szczecinie 

ul. Firlika 9/13                                                                                    
71-637 SZCZECIN                                                                      

914 808 850 
914 808 851 

914 808 853 skr@szczecin.kwpsp.gov.pl  

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

al. Piłsudskiego 7/9                                                                                  
10-575 OLSZTYN                                                                     

895 232 615 
895 351 930 

895 273 234 wykry@uw.olsztyn.pl  

Stanowisko Kierowania Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Olsztynie 

ul. Niepodległości 16                                                                                
10-045 OLSZTYN                                                                      

895 229 503                                                                                    
895 229 506                                                                                      

895 229 508  wskr@wskr.olsztyn.pl  

Centrum VTS Zatoka Gdańska 
ul. Polska 2                                                                                          
81-338 GDYNIA                                                                      

583 553 610 
583 553 611 
583 553 612 
583 553 613 

586 205 363                                                                                     
586 205 328 

vtscentrum@umgdy.gov.pl 

mailto:kckr@kgpsp.gov.pl
mailto:wskr@poczta.straz.gda.pl
mailto:czk@uw.szczecin.gov.pl
mailto:skr@szczecin.kwpsp.gov.pl
mailto:wykry@uw.olsztyn.pl
mailto:wskr@wskr.olsztyn.pl
mailto:vtscentrum@umgdy.gov.pl
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NAZWA ADRES TELEFON FAX E-MAIL 

586 216 162   

VTS Świnoujście Traffic 
ul. Wybrzeże Władysława 
IV 7 (Kapitanat Portu) 

913 216 203 
605 686 765 

913 216 770 swinoujscietraffic@ums.gov.pl 

VTS SZCZECIN 
ul. Jana z Kolna 9                                                                                     
71-603 SZCZECIN                                                                      

914 330 697                                                                                          
914 403 510 

914 881 289  szczecintraffic@ums.gov.pl 

VTS Ławica Słupska 
Al. Sienkiewicza 18,  
76-200 Słupsk, 

 598 144 889 598 146 204 vtslawica@umsl.gov.pl 

Dyspozytor Lotos PETROBALTIC S.A. 
ul. Stary Dwór 9                                                                                        
80-958 GDAŃSK                                                                      

583 092 222 
501 051 692 

583 000 245 dyspozytor@lotospetrobaltic.com.pl 

Oficer Dyżurny Operacyjny Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej 

ul. Oliwska 35  
80-917 GDAŃSK 

585 242 011 585 242 702 sdo.morski@strazgraniczna.pl  

Oficer Dyżurny Operacyjny Kaszubskiego 
Dywizjonu Straży Granicznej 

ul. Sucharskiego 1 
80-601GDAŃSK – 
Westerplatte 

585 228 329 
585 228 305 
585 228 307 

sdo.kdsg@strazgraniczna.pl  

Oficer Dyżurny Operacyjny Pomorskiego 
Dywizjonu Straży Granicznej 

ul. Grodzka 4 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 

913 225 215 913 225 209 sdo.pdsg@strazgraniczna.pl  

Operator Dyżurny – Krajowy Koordynator 
Ostrzeżeń Nawigacyjnych 

ul. Jana z Kolna 8 
81-912 Gdynia 12 

261 26 62 08 586 266 203 
 
kkon.bhmw@bhmw.mw.mil.pl  
 

Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa MW RP 
- ARSC Gdynia 

ul. Waszyngtona 
81-912 Gdynia 12  

 261 26 36 60 
 261 26 35 58 

586 202 056 com.arsc@ron.mil.pl  

 

 

 

 

mailto:sdo.morski@strazgraniczna.pl
mailto:sdo.kdsg@strazgraniczna.pl
mailto:sdo.pdsg@strazgraniczna.pl
mailto:kkon.bhmw@bhmw.mw.mil.pl
mailto:arsc@ron.mil.pl
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K.4. KONTAKTY KRAJOWE INFORMACYJNE 
NAZWA ADRES TELEFON FAX E-MAIL 

Departament Gospodarki Morskiej 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

 
ul. Nowy Świat 6/12 
00-400 Warszawa 
 

225 838 570 225 838 571 SekretariatDGM@mgm.gov.pl 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni 
ul. Kołłątaja 1                                                                                            
81-322 GDYNIA                                                                      

587 356 232 586 202 831 sekretariat@mir.gdynia.pl 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w 
Gdyni 

ul. Długi Targ 41/42                                                                                       
80-830 GDAŃSK                                                                      

583 011 641 583 013 513 im@im.umg.edu.pl 

Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański 
al. M. Piłsudskiego 46                                                                                    
81-378 GDYNIA 

585 236 693 
585 236 827 

585 236 678 ocesek@ug.edu.pl 

Instytut Oceanologii PAN 
ul. Powstańców Warszawy 
55, 81-712 Sopot, 
 P.O. Box 148 

585 517 281  
587 311 600 

585 512 130 office@iopan.gda.pl 

Inspektorat Ochrony Środowiska Urzędu 
Morskiego w Gdyni 

ul. Chrzanowskiego 10                                                                                          
81-338 GDYNIA                                                                      

583 553 345 
583 553 349 
583 553 347 

586 206 743 ios@umgdy.gov.pl 

Inspektorat Ochrony Środowiska Urzędu 
Morskiego w Szczecinie 

pl. Stefana Batorego 4,  
70-207 Szczecin 

914 403 533  
914 403 532  
914 403 419 

914 332 700 ios@ums.gov.pl 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
(BH MW) – Szef Biura 

ul. Jana z Kolna 8b 
81-301 Gdynia 

261 26 32 83 261 26 36 80 bhmw@ron.mil.pl 

mailto:ios@ums.gov.pl
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K.5. LISTA KONTAKTOWA CZŁONKÓW SZTABU MORSKIEGO CENTRUM ZWALCZANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ (MRC) 
 

STANOWISKO (FUNKCJA) TEL. SŁUŻBOWY E-MAIL 
 

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania I 
Ratownictwa 
SZEF OPERCJI 

586 615 222 
kom. 519 018 700                  

office@sar.gov.pl 
 

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych 
ZASTEPCA SZEFA OPERACJI 

586 607 611                 
kom. 505 050 966 

 office@sar.gov.pl  

Zastępca Dyrektora ds. 
Eksploatacyjnych 
SZEF ZESPOŁU PLANOWANIA 
OPERACYJNEGO 

586 607 610 
kom. 505 050 963 

office@sar.gov.pl 
 
 

Kierownik Wydziału Poszukiwania i 
Ratownictwa 
ZESPÓŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO 

586 607 612 
kom. 515 011 074 

office@sar.gov.pl 

 

Kierownik Działu Zwalczania Zagrożeń i 
Zanieczyszczeń Na Morzu 
ZESPÓŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO 

586 607 613                 
kom. 505 050 961 

office@sar.gov.pl 

 

Specjalista ds. zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń 
ZESPÓŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO 

586 607 637 office@sar.gov.pl 
 

Specjalista ds. Ratownictwa Morskiego 
ZESPÓŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO 

586 607 636 office@sar.gov.pl 
 

Specjalista ds. Brzegowych Stacji 
Ratowniczych 
ZESPÓŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO 

586 607 635 office@sar.gov.pl 
 

Kierownik MRCK 
SZEF DYŻURNEJ SŁUŻBY OPERACYJNEJ 

510 850 030                   mrcc@sar.gov.pl 
 

Kierownik Wydziału Techniki i 
Zaopatrzenia 
SZEF ZESP. ZABEZP. LOGISTYCZNEGO 

586 607 624 
kom. 505 050 962 

office@sar.gov.pl 
 

Kierownik Działu Techniczno-
Inwestycyjnego 
ZESP. ZABEZP. LOGISTYCZNEGO 

586 607 615 
kom. 505 050 997 

office@sar.gov.pl 
 

Specjalista techniczny 
ZESP. ZABEZP. LOGISTYCZNEGO 

586 607 616 
kom. 508 967 372 

office@sar.gov.pl 
 

Specjalista techniczny 
ZESP. ZABEZP. LOGISTYCZNEGO 

586 607 644 
kom. 508 967 322 

 office@sar.gov.pl 
 

Kierownik Działu Zaopatrzenia, 
Transportu i Gospodarki Magazynowej 
ZESP. ZABEZP. LOGISTYCZNEGO 

586 203 207 
kom. 505 050 974 

office@sar.gov.pl 
 

Specjalista ds. nawigacji i łączności 
ZESP. ZABEZP. LOGISTYCZNEGO 

586 607 644 
kom. 506 459 923 

 office@sar.gov.pl 
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STANOWISKO (FUNKCJA) TEL. SŁUŻBOWY E-MAIL 
 

Kierownik Działu Informatyki i Łączności 
Operacyjnej  
ZESP. ZABEZP. LOGISTYCZNEGO 

586 607 620 
kom. 515 850 
030   

office@sar.gov.pl 
 

Inspektor ds. BHP 
OFICER DS. BEZPIECZEŃSTWA 

586 607 644 office@sar.gov.pl 
 

RZECZNIK PRASOWY kom. 505 050 970 office@sar.gov.pl 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
SZEF ZESPOŁU DOKUMENTOWANIA 
AKCJI 

586 607 623 
kom. 505 050 990 

office@sar.gov.pl  
 

Kierownik Biura Administracyjnego 
SZEF ZESPOŁU USŁUG SERWISOWYCH 

586 607 621 
kom. 505 050 980 

 office@sar.gov.pl 
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K.6. ADRESY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MSPiR (24 godz.) 

 
L.P. NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ADRES TEL./FAX. 

1. 
 

Morskie Ratownicze Centrum 
Koordynacyjne Gdynia 

ul. Hryniewickiego 10 
81-340 Gdynia 

586 205 551 
586 216 811 
kom. 505 050 971 
faks: 586 607 640 

2. 
 

Pomocnicze Centrum Koordynacyjne 
w Świnoujściu 

Nabrzeże Władysława IV 1 
72-600 Świnoujście 

913 215 929 
913 214 917 
kom. 505 050 969 
faks: 913 216 042 

3. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Tolkmicku 
(statek ratowniczy „R-30”) 

ul. Port 1b 
82-340 Tolkmicko 

552 316 155 
kom. 505 050 995 

4. 
 

Brzegowa Stacja Ratownicza w 
Sztutowie (BSR) 

ul. Obozowa 8a 
82-110 Sztutowo 

552 478 054 
kom. 505 050 976  

5. 
 

Brzegowa Stacja Ratownicza w 
Świbnie (BSR) 

ul. Świbnieńska 9b 
80-690 Gdańsk 

583 080 523 
kom. 505 050 982 

6. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Górkach Zachodnich 
(statek ratowniczy „Wiatr”) 

ul. Stogi 24 
80-642 Gdańsk 

583 073 112 
kom. 505 050 996 

7. 
Statek Ratowniczy  
„Kapitan Poinc” 

Port Gdynia kom. 505 050 984 

8. 
Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Helu 
(statek ratowniczy „Sztorm”) 

ul. Sikorskiego 29 
84-150 Hel 

586 750 013 
kom. 505 050 993 

9. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego we 
Władysławowie 
(statek ratowniczy „Bryza” + BSR) 

ul. Hryniewickiego 2 
84-120 Władysławowo 

586 743 538 
586 740 542 
kom. BSR 505 050 978 
kom. statek 505 050 998 

10. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Łebie 
(statek ratowniczy „Huragan” + BSR) 

ul. Kościuszki 1 
84-360 Łeba 

598 661 423 
kom. BSR 505 050 983 
kom. statek 505 050 986 

11. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Ustce 
(statek ratowniczy „Orkan” + BSR) 

Bohaterów Westerplatte 16 
76-270 Ustka 

598 144 551 
kom. BSR 505 050 979 
kom. statek 505 050 991 

12. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Darłowie 
(statek ratowniczy „Tajfun” + BSR) 

ul. Wilków Morskich 23 
76-150 Darłówko 

943 142 634 
kom. BSR 505 050 975 
kom. statek 505 050 987 

13. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Kołobrzegu 
(statek ratowniczy „Szkwał” + BSR) 

ul. Warzelnicza 7 
(Wyspa Solna) 
78-100 Kołobrzeg 

943 522 020 
943 523 314 
kom. BSR 505 050 968 
kom. statek 505 050 967 

14. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Dziwnowie 
(statek ratowniczy „Cyklon” + BSR) 

ul. Osiedle Rybackie 16 
72-420 Dziwnów 

913 813 029 
kom. BSR 505 050 981 
kom. statek 505 050 985 

15. 
Stacja Ratownictwa Morskiego w 
Świnoujściu 
 statek ratowniczy „Pasat”  

Nabrzeże Władysława IV 1 
72-600 Świnoujście 

913 216 044 
kom. 505 050 994 
kom. 515 850 041 
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L.P. NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ADRES TEL./FAX. 

16. 
Stacja Ratownictwa Morskiego w 
Świnoujściu 
 statek ratowniczy „Czesław II” 

Nabrzeże Władysława IV 1 
72-600 Świnoujście 

913 216 045 
kom. 505 050 989 

17. 
 

Stacja Ratownictwa Morskiego   w 
Trzebieży 
(statek ratowniczy „Monsun”) 

ul. Kwiatkowskiego 1 
72-020 Trzebież 

914 243 348 
kom. 505 050 992 

 

 

(BSR) – Brzegowa Stacja Ratownicza 
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 SPIS TREŚCI 
 

 Załącznik L Zachowanie się substancji olejowych w wodzie morskiej 
 

 Załącznik M Metody zwalczania zanieczyszczeń olejowych 
 

 Załącznik N Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń powodowanych rozlewem  
   olejów ciężkich 
 

 Załącznik O Zasady zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń chemicznych 
 

 Załącznik P Analiza ryzyka 
 

 Załącznik R Analiza wrażliwości środowiska na zanieczyszczenia 
 

 Załącznik S Zasady podejmowania interwencji i inne środki ograniczające 
 

 Załącznik T Badania szkód i monitoring środowiska 
 

 Załącznik U Odpowiedzialność i odszkodowania za zanieczyszczenia 
 

 Załącznik W Zwrot kosztów udziału w akcji 
 

 Załącznik X Media 
 

 Załącznik Y Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy 

Załącznik Z Zagospodarowanie odpadów zaolejonych powstałych w wyniku 
wypadków morskich 
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ZAŁĄCZNIK L - ZACHOWANIE SIĘ SUBSTANACJI OLEJOWYCH W WODZIE 
MORSKIEJ 

Charakterystyka procesów, jakim podlegają zanieczyszczenia w środowisku morskim 
 

L.1. Ropa naftowa jako substancja niejednorodna pod względem fizycznym i chemicznym, 

stanowi mieszaninę wielu węglowodorów, obok których występują różne związki siarki, tlenu i 

azotu. Z tego względu prognozowanie zachowania się tej  substancji na styku dwóch ośrodków 

(powietrza i wody) jest utrudnione. Sposób  zachowania się oleju
90

 w czasie rozlewu 

determinowany jest jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz warunkami 

zewnętrznymi, jakie mu towarzyszą. 
 

 Własności poszczególnych rodzajów rozlanego oleju zestawiono w tabeli L-1. 
 

      

Rodzaj oleju  

 

 

    Własności fizykochemiczne 

       

           Toksyczność 

Szkodliwość dla środowiska 

1 2 3 

Lekki, 

łatwo parujący 

 

Szybki rozpływ, duże parowanie, 

stosunkowo duża rozpuszczalność, 

tworzy niestabilną emulsję, łatwo 

wnika w osady denne, łatwy do 

zebrania metodą próżniową 

 

 

Duża toksyczność zależna od zawartości i 

koncentracji frakcji aromatycznych. 

Toksyczność frakcji aromatycznych wynika z 

obecności związków smołowatych oraz 

benzenu. Cięższe węglowodory są mniej 

toksyczne, ale mogą dłużej oddziaływać 

rakotwórczo. Toksyczność jest różna dla 

różnych gatunków, bardzo trujący, gdy świeży. 

Roślinność na brzegu może być trwale dotknięta 

skutkami rozlewu, ponieważ oleje kumulują się 

w osadach 

Średnio-ciężki 

i ciężki 

Lepkość średnia do dużej, formuje 

stabilną emulsję, duże 

niebezpieczeństwo tonięcia po 

zestarzeniu się, rozlew łatwy do 

usunięcia, gdy jest świeży tworzy 

agregaty smoły w miarę starzenia 

się 

Duża toksyczność wynikająca z powodującego 

śmierć pokrycia organizmu żywego ropą, 

zatrucia organizmu lotnymi frakcjami 

aromatycznymi, kombinacji obu czynników 

toksycznych, toksyczność zależna od zawartości 

frakcji lekkich i może utrzymywać się bardzo 

długo 

Asfalt, odpady pali-

wowe, bunkier C, 

paliwo 6 

 

Formuje grudki smoły, nie tworzy 

rozpływu, może mięknąć, gdy 

wystawiony jest na działanie 

słońca, trudny do usunięcia z 

powierzchni wody, łatwy do 

zebrania z brzegu 

 

Mało toksyczny (bardziej dla roślin niż dla 

zwierząt) 

Właściwości fizyczne ropy surowej przedstawione są w Tabeli L-2. 

                                                           
90

 Oznacza ropę naftową w każdej postaci łącznie z ropą surową, olejem paliwowym, szlamem, odpadami 
olejowymi oraz produktami rafinacji, jak również wytwarzane mineralne produkty olejowe, np. „Orimulsion” 



ZAŁĄCZNIK L 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

177  28-08-2020 

 

 

Gęstość właściwa w t 15 C (kg/m3) 800 – 980 

Temperatura wrzenia (C) 30 – 125 

Lepkość kinetyczna (cSt) w t 40 C 3 – 100 (może wynosić nawet 20.000) 

Punkt płynięcia (C) -30 - + 25 

Punkt zapłonu (C) -18 - + 190 

Zawartość siarki (%) 0,08 – 5,0 

Zawartość parafin (%) do 15 

Zawartość asfaltenów (%) do 5 

Zawartość wanadu (ppm) 5 – 170 

 

 Właściwości fizyczne produktów olejowych przedstawione są w Tabeli L-3. 
 

Benzyny Gęstość 15 C 

Temp. wrzenia C 

Lepkość kinem. cSt w t 15 C 

Punkt zapłonu C  

0,68 – 0,77 

30 – 200 

0,65 

- 15 – (- 40) 

Nafta Gęstość 15 C 

Temp. wrzenia C 

Lepkość kinem. cSt w t 40 C 

Punkt zapłonu C 

0,78 

160 – 285 

1,48 

35 – 70 

Olej napędowy Gęstość 15 C 

Temp. wrzenia C 

Lepkość kinem. cSt w t 40 C 

Punkt zapłonu C 

0,81 – 0,85 

180 – 360 

1,3 – 5,5 

35 – 70 

Oleje paliwowe 

(lekkie, średnie i ciężkie) 

Gęstość 15/50 C 

Lepkość kinem. cSt w t 40 C 

Punkt zapłonu C 

0,925 – 0,965 

49 – 862 

> 70 

 

 Różna klasyfikacja olejów paliwowych przedstawiona jest w Tabeli L-4. 
 

Nazwa oleju Skala bunkrowa ASTM IFO 

Lekki olej, napędowy, grzewczy A 2  

Lekkie paliwo okrętowe B 4 60 

Ciężki olej, średnie paliwo okrętowe B 5 180 

Ciężkie paliwo okrętowe C 6 > 380 

 

 Często spotykaną jednostką gęstości (ciężaru właściwego) oleju jest API 

 

 API = 141,5/d – 131,5 gdzie d – gęstość oleju (API jest jednostką bezwymiarową) 
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 Zależność lepkości oleju od jego temperatury przedstawiono na diagramie (Rys. L-5). 
 
cSt                                                                                   lepkość w cSt = lepkość w cP/gęstość 

    

   100000 
     50000 
     20000 
     10000 
       5000  
                                                                                                                                 Boscan         
       1000 
         500 
                                                                                                                    HFO nr 2 
         200                                                                                                                     
                                                                                                                  HFO nr 1                                                                                                                                                                                               
         100 
           80 
           60 
           40 
           30 
 
           20 
 
           10 
             8 
 
             6 
             5                                                                                                            Kuwejt 
             4 
                                                                                                                     lekki arabski 
             3 
                                                                       Libya  Brega                   Gas Oil     
 
             2 
 
 
 
 
              
 

                        0             10          20            30            40           50           60           70     temp 
0
C 

 

Rys. L-5. Lepkość oleju jako funkcja temperatury 
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L.3. Olej może także podlegać innym procesom, takim jak: utlenianie, emulsyfikacja, 

rozpuszczanie, degradacja mikrobiologiczna, itd. które mogą zmieniać jego właściwości, a przez 

to wpłynąć na wybór metody zwalczania rozlewu.  
 

 Rys. L-6. Procesy w następstwie rozlewu olejowego w wodzie morskiej 

 
 Rys. L-7. Przemiany rozlewu w czasie. 

 
                                            czas (godziny)                                                    miesiąc 

0                      1                     10      dzień     100  tydzień  10
3
     rok       10

4
     

                                                    

rozpływ 

dryf                                                  C6   C7    C8    C9 

parowanie 

rozpuszczanie                                                C11     C12         C13            C14       C15 

dyspersja  

emulsyfikacja 

sedymentacja 

biodegradacja 

fotooksydacja 
 

  Długość linii oznacza przedział czasu, w którym zachodzi proces. 

  Grubość linii oznacza przedział czasu, w którym proces przebiega intensywnie. 

 

 

 

 

Wchłanianie i uwalnianie się z osadu 
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Formowanie musu 
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Dyspersja 

Rozpuszczanie 

Rozpływ 

Uwalnianie się 
Absorpcja 

Przyjmowanie z 
pokarmem przez 

zwierzęta 

Biodegradacja 
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A max =  (R max)
2 = 100 000 (V)0,75    [m3] 

  gdzie: V - objętość ropy w m3 

A max - maksymalna powierzchnia rozlewu 

R max - maksymalny promień rozlewu 

Średnia grubość rozlewu h 

h = V/A 

  gdzie: A – powierzchnia rozlewu 

  

Główne czynniki wpływające na zachowanie się oleju 
 

L.4. Rozpływ 

Ropa po wylaniu się do morza tworzy rozpływ w postaci plamy ropopochodnych 

rozprzestrzeniających się po powierzchni wody, na który działają siły zewnętrzne (grawitacja, 

ciśnienie atmosferyczne, naprężenie styczne wiatru, siły hydrodynamiczne i inne) oraz 

wewnętrzne (wynikające z wzajemnego oddziaływania cząsteczek między sobą). Liczne 

doświadczenia wykazały, że rafinowana nafta rozlana na czystej wodzie rozpływa się tworząc 

błonę o grubości od kilku dziesiątych milimetra po godzinie, do kilku mikronów po dwóch, 

trzech godzinach. W praktyce rozpływ olejowy na morzu formuje się w długie pasy rozdzielone 

niezanieczyszczoną wodą lub wodą pokrytą cienkim filmem olejowym. Jest to pierwsza, 

grawitacyjna faza rozpływu trwająca do kilku godzin; ropa lekka (o gęstości poniżej 884 kg/m3) 

rozpływa się szybciej niż ciężka (gęstość powyżej 884 kg/m3). W końcowej fazie rozpływu 

grawitacyjnego wzrasta siła  tarcia i gdy staje się ona równa sile  bezwładności, zaczyna się 

stadium lepkościowe. Przy dalszym zmniejszaniu się grubości rozlanej substancji zaczyna 

dominować siła napięcia powierzchniowego. 

Faza rozpływu lepkościowego trwa od kilku godzin do tygodnia, a faza napięcia 

powierzchniowego może trwać ponad miesiąc. W końcowym stadium rozpływu ropa przyjmuje 

postać jednocząsteczkowej błony powierzchniowej o grubości od kilku milimetrów w 

początkowej fazie, do kilku nanometrów. Barwa plamy jest ściśle  skorelowana z jej grubością. 

Ostatnia faza rozpływu - dyfuzyjna - jest najmniej  zbadana i jej opis fizyczny jest problemem 

otwartym. Niezakłócony wypływ oleju ze źródła punktowego jest radialny. Czynniki 

meteorologiczne, hydrologiczne i związane z eksploatacją statku powodują deformację plamy 

olejowej. 
 

Wielkość rozlewu, zależy więc od wielu czynników, np. grubości oleju w pobliżu źródła 

rozlewu, rodzaju oleju, stanu morza, warunków pogodowych, przeszkód  terenowych na drodze 

rozlewu. 
 

 Teoretyczny zasięg niezakłóconego rozlewu określa wzór Fay’a 
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Rys. L-8. Schemat rozprzestrzeniania się rozlewu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.5. Parowanie 

Parowanie rozlewu (ulatnianie się lekkich frakcji ropy) jest bardzo intensywne. Ocenia  się, że 

około 1/3 masy ropy odparuje w ciągu jednego do trzech tygodni od powstania  rozlewu. Proces 

ten jest najbardziej intensywny w przeciągu pierwszych godzin po powstaniu rozpływu. 

Najpierw ulatniają się węglowodory o stosunkowo krótkich łańcuchach; mogą być one 

transportowane wraz z masami powietrza na wielkie odległości. Przykład: 40 % objętości 

rozlanej ropy wyparowało w przeciągu trzech dni po rozlewie ze zbiornikowca AMOCO 

CADIZ, a około 35 - 40 % w przeciągu 24 godzin po katastrofie EKOFISK. 
  

Odparowanie lekkich frakcji prowadzi do wzrostu gęstości rozlanego oleju i ustalenia  się jej na 

określonym poziomie oraz do zwiększenia jej lepkości. Wzrost gęstości zwiększa 

prawdopodobieństwo tonięcia pozostałej części rozlewu; wzrost tych parametrów zmniejsza 

prawdopodobieństwo rozpływu na powierzchni morza. Szybkość parowania zwiększają: wzrost 

temperatury i intensywność działania wiatru. Wyniki testów laboratoryjnych zestawiono w 

Tabeli L-9. 

 

       Czas                                                        Rodzaj ropy 

   parowania          nigeryjska   irańska lekka    arabska lekka    Ekofisk    MDO     gasoil     

      godziny                                           % wagowy odparowanej ropy 

 

         48                    19                 14                      13                 29          2             93 

 

        120                   22                 18                      17                 36          5             99 

Odległość od brzegu: 10 km 
Kierunek wiatru       :  W 
Siła wiatru               : 3 
Stan morza             : 2 
Prąd                       : brak 

Grubość rozlewu mm 
0,1 

Źródło 
rozlewu 

Brzeg 

5,0 50,0 

Wiatr 

Obszar zbierania Obszar dyspergowania Reszta pozostawiona do biodegradacji 
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L.6. Rozpuszczanie się ropy 

Na styku faz woda - ropa następuje rozpuszczanie ropy (proces rozpuszczania się określonych, 

lekkich frakcji ropy w wodzie). Rozpuszczalność ropy w wodzie morskiej jest niewielka i 

ograniczona do frakcji lżejszych. Zależy ona od składu oleju i jego właściwości fizycznych, 

rozmiarów rozlewu, temperatury i turbulencji wody, zdyspergowania ropy w wodzie. 
 

L.7. Dyspersja 

W pewnych warunkach olej może być dyspergowany przez mechaniczną działalność  morza 

(proces tworzenia się zawiesiny mikrocząsteczek ropy w wodzie). Wielkość dyspersji jest 

funkcją stanu morza i własności oleju. Dyspersja zaczyna się tuż po powstaniu rozlewu i może 

stać się wykrywalna po kilku godzinach. 
 

L.8. Emulsyfikacja 

Na styku faz ropa - woda następuje emulgacja ropy (mieszanie się ropy z wodą). W tym procesie 

powstaje tzw. mus czekoladowy, który może zawierać do 80 % wody. Formowanie się emulsji 

zależy od warunków zewnętrznych, głównie stanu morza.  Nawet przy niewielkim falowaniu 

może utworzyć się emulsja, która charakteryzuje  się wielką lepkością i trwałością, zależną od 

rodzaju oleju. Proces ten w sposób  zdecydowany powiększa objętość rozlewu pozostającą do 

zwalczenia. Konsekwencje emulsyfikacji zestawiono w tabeli L-10. 
 

Rodzaj oleju Po 4 godzinach 

 
Wzrost objętości 

w stosunku do ilości 
pierwotnej (%) 

Zawartość wody 
w emulsji 

(% w 20
0
C) 

Lepkość 
emulsji 

cP 
   Ekofisk 10 0 6,5 
   Kuwejt 0 3 77 
   Lekki arabski 360 88 1600 
   Lekki irański 450 82 1400 
   MDO 515 84 niemierzalna 

 
Rodzaj oleju 

 
Po 24 godzinach 

Wzrost objętości 
w stosunku do ilości 

pierwotnej (%) 

Zawartość wody  
w emulsji 

(% w 20
0
 C) 

Lepkość  
emulsji 

Cp 

   Ekofisk 360 85 niemierzalna 
   Kuwejt 100 70 400 
   Lekki arabski 260 83 2950 
   Lekki irański 350 84 1770 
   MDO 537 82 niemierzalna 

Rodzaj oleju 
 

Po 24 godzinach 
Wzrost objętości 

w stosunku do ilości  
pierwotnej (%) 

Zawartość wody  
w emulsji 

(% w 20
0
C) 

Lepkość 
emulsji 

cP 
   Ekofisk 220 86 1800 
   Kuwejt 230 82 6100 
   Lekki arabski 150 78 6900 
   Lekki irański 240 86 9000 
   MDO 580 82 niemierzalna 
  

Tabela. L-10. Rozwój emulsyfikacji w czasie 
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L.9. Oksydacja 

Węglowodory wykazują dość dużą odporność na oksydację (utlenianie), jednak w kontakcie z 

wodą i w obecności światła szybciej reagują z tlenem. Powoduje to łączenie się koloidów ropy z 

koloidami mineralnymi, co pociąga za sobą wzrost rozmiarów cząsteczek łączących się w 

agregaty, wskutek czego następuje ich opadanie na dno. Proces ten nie jest jeszcze w pełni 

poznany. 
 

L.10. Biodegradacja 

Biodegradacja (rozkład ropy przez organizmy morskie) może mieć znaczący wpływ na proces 

usuwania rozlewu z morza. Zależy ona od rodzaju oleju, dostępu substancji eutrofizujących i 

temperatury wody. Biodegradację można wzmóc poprzez zwiększenie dostępu tlenu i energii 

słonecznej do oleju (mieszanie, dyspersja). Zależnie od tych czynników biodegradacja może być 

szybka (kilka dni), stosunkowo wolna (kilka tygodni) lub prawie nie występować. Naturalna 

degradacja jest często wykorzystywana jako jedna  z metod zwalczania rozlewu. W przypadku 

skażenia obszarów szczególnie chronionych jest często stosowana, gdyż inne metody 

(mechaniczne, dyspergowanie środkami chemicznymi) mogą silniej naruszyć równowagę 

biologiczną systemu niż sam rozlew. 
 

L.11. Sedymentacja 

Sedymentacja jest powodowana wzrostem gęstości ropy w procesach parowania i oksydacji. 

Koloidy ropy łączą się też z częściami mineralnymi (piasek, muł) i może to powodować tonięcie 

ropy wskutek wzrostu gęstości. Jest to zjawisko szczególnie niekorzystne, gdyż do rozkładu ropy 

potrzebne są duże ilości tlenu - ropa na dnie wytwarza warunki redukcyjne w strefie, w której 

zatonęła. Często dochodzi do wytworzenia się w takiej sytuacji siarkowodoru. Z tego powodu na 

Bałtyku obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków zatapiających olej. 
 

Podstawowe sposoby zwalczania zanieczyszczeń 
 

L.12. Na Morzu Bałtyckim dopuszcza się stosowanie następujących metod zwalczania 

 rozlewów olejowych: 

 zbieranie mechaniczne; 

 dyspergowanie w ograniczonym zakresie. 
 

         Zbieranie mechaniczne polega na: 

 ograniczaniu rozlewu; 

 zbieraniu rozlanej substancji; 

 transportowaniu zebranej mieszaniny do miejsca jej utylizacji. 
 

    Ze względu na warunki Morza Bałtyckiego, bezwzględnie obowiązuje zakaz spalania 

 oraz zatapiania rozlanej ropy, natomiast dyspergowanie dopuszczalne jest tylko w 

 przypadku każdorazowego uzyskania zgody kompetentnych władz (w Polsce - 

 dyrektora właściwego terytorialnie urzędu morskiego). 
 

    Ograniczanie rozlewu zaporami ma na celu niedopuszczenie do jego 

 rozprzestrzeniania się oraz spadku grubości plamy olejowej utrudniających jego 

 późniejsze zbieranie. Ma również zapobiec zdryfowaniu plamy olejowej na brzeg lub 

 strefę płytkowodną, gdzie jej zbieranie jest trudniejsze niż z powierzchni wody na 
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 akwenie otwartym. Z powyższego wynika, że szybkość ograniczenia rozlewu może 

 być czynnikiem decydującym o powodzeniu akcji. 

    Zbieranie rozlewu polega na usunięciu z powierzchni wody rozlanego oleju. Ze względu 

 na fakt, że olej w wyniku falowania ulega emulsyfikacji zwiększając objętość cieczy, 

 jaka musi zostać zebrana i że pogorszenie warunków pogodowych może  spowodować 

 przerwanie akcji zbierania, a nawet konieczność rozformowania zapór i uwolnienia 

 ograniczonej wcześniej plamy, także i ta część operacji musi być przeprowadzana 

 sprawnie. 
 

 Transport zebranej mieszaniny i jej przetłaczanie na inne jednostki ma na celu 

 umożliwienie ciągłego zbierania cieczy do zbiorników jednostki operującej 

 zbieraczami. Niezbędne więc jest szybkie określenie zapotrzebowania na pojemność 

 zbiornikowców do odbioru mieszaniny wodno-olejowej poprzez obserwację tempa 

 napełniania posiadanych zbiorników i efektów oczyszczania powierzchni wody oraz 

 dostępnych danych o wielkości wycieku przy uwzględnieniu okoliczności, że objętość 

 zebranej mieszaniny może pięciokrotnie przekroczyć objętość rozlanego oleju. 

 Problematyka  przekazywania odpadów do ostatecznej utylizacji regulowana jest Ustawą 

 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
91

. 
 

L.13. Zasady użycia sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń przedstawione są w Załączniku 

 M – Metody zwalczania zanieczyszczeń olejowych. 
 

L.14. Zasady zwalczania zanieczyszczeń powodowanych olejami ciężkimi przedstawione są 

 w Załączniku N – Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń powodowanych rozlewem 

 olejów ciężkich. 
 

L.15. Problematyka zwalczania zanieczyszczeń chemicznych przedstawiona jest w 

 Załączniku O – Zasady zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń chemicznych. 

 

                                                           
91

 Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zamianami. 
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ZAŁĄCZNIK M - METODY ZWALCZANIA ZANIECZYSZCZEŃ OLEJOWYCH 

Zasady użycia sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń 

M.1. Poniższe zasady w sposób generalny obejmują zagadnienia związane z wykorzystywaniem 
poszczególnego rodzaju sprzętu używanego w akcji zwalczania  zanieczyszczeń olejowych na morzu, 
takiego jak: 

 Zapory, 

 zbieracze oleju, 

 trały do zbierania olejów ciężkich i emulsji, 

 zintegrowane systemy szybkiego zbierania oleju, 

 łodzie robocze z własnym systemem zbierania zanieczyszczeń. 

  Zapory pneumatyczne 

M.2. Aktualnie na Bałtyku do pracy na otwartych akwenach morskich najczęściej wykorzystywane są 
cztery typy zapór pneumatycznych: 

 Trellboom Sea; 

 Expandi 4300; 

 Desmi RO-BOOM; 

 Lamor Heavy Duty Boom (HDB) 

 

 

Zapora Trellboom Sea 

Zapora ta składa się z segmentów o długości 13,3 m. Jest bardzo odporna na 
przecieranie się. W czasie wydawania zapory statek może utrzymywać szybkość 
do 3 w. Zapory nie należy łączyć w odcinki dłuższe niż 400 m. Długość całkowita 
zapory do 600 m jest dopuszczalna do stanu morza 4 w przypadku, gdy brak jest 
dostatecznej ilości statków współpracujących i możliwości zakotwiczenia 
końców zapory. Wytrzymałość zapory na rozrywanie wynosi 6 500 kg, a 
wystawiane odbywać może się do stanu morza 3. 

 

 

 

Zapora Expandi 4300  

 

Dzięki zastosowaniu specjalnych zaworów powietrznych, 
zapora jest samopompująca i do rozłożenia nie wymaga 
użycia sprężonego powietrza. Składa się z odcinków o 
długości 197,6 m. Każdy z tych odcinków składa się z 13 
segmentów o długości 15,2 m oraz dwóch segmentów 
holowniczych. Nie wolno holować i kotwiczyć zapory bez 
końcowych segmentów holowniczych  - można natomiast 
odłączać segmenty wewnętrzne. Zapory nie wolno łączyć w 
odcinki o długości większej niż 400 m. Przeznaczona jest na 
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wszystkie akweny, lecz ze względu na to, że wykonana jest z PCV, a nie z gumy neoprenowej jak 
pozostałe ciężkie zapory pełnomorskie, stosunkowo łatwo przeciera się o burty statków lub nabrzeża. Jej 
wytrzymałość na rozrywanie wynosi 5000 kg, a wystawianie odbywać może się do stanu morza 3. Ze 
względu na relatywnie niską masę i możliwość samopompowania jako jedyna zapora stosowana na 
pełnym morzu może być transportowana na miejsce rozlewu przy użyciu śmigłowca.  

 

Zapora RO-BOOM produkowana przez Desmi 

 

Jest to ciężka pełnomorska zapora przeciwolejowa możliwa do 
wykorzystania nawet w  warunkach sztormowych, przy 
wysokości fal 2 – 3 m. Występuję w różnych wymiarach (od 
650 do nawet 3200mm wysokości), na wyposażeniu MSPiR 
znajdują się odcinki o wysokości 1500mm. Zapora ta pracuje 
stabilnie przy wietrze do 20 m/s i sile prądu do 3 w. Zalecana 
efektywna prędkość holowania zapory w konfiguracji o 
kształcie litery „U” wynosi 0,75 w. Typowy zestaw to zapora o 
długości 300 m (trzy odcinki po 100 m). Każdy odcinek składa 
się z 21 segmentów, po 4,9 m. Odcinki łączone są za pomocą 
złączek zawiasowych i połączone z dwoma segmentami 
holowniczymi. Nie wolno holować i kotwiczyć zapory bez 

końcowych segmentów holowniczych, można natomiast odłączać segmenty wewnętrzne. Zapora 
umieszczona jest na bębnie (zamontowanym w 10 stopowym kontenerze lub wolonostojacym) z 
własnym napędem hydraulicznym. Do zestawu potrzebny jest agregat hydrauliczny o odpowiedniej 
wydajności z wentylatorem powietrznym, do pompowania zapory. Nie jest ona przystosowana do 
transportu śmigłowcem, waga 100 mb – 1050 kg. Normatywny czas rozwijania 300m zapory Ro –Boom 
1500 – 20 minut, zwijania – 24 minuty, przy obsłudze trzyosobowej.  

 

Zapora Lamor Heavy Duty Boom (HDB) 

 

Ciężka zapora pełnomorska o konstrukcji 
analogicznej do zapory Desmi Ro-Boom, również 
wykonana z grubej gumy neoprenowej odpornej 
na działanie warunków atmosferycznych 
(produkowana w rozmiarach od 900 do 2000mm 
wysokości). Na wyposażeniu MSPiR znajduje się 
300m zapory o wysokości 900mm, która 
zbudowana z segmentów o długości 3m. Na 
końcach zapory znajdują się segmenty holownicze 
bez podłączenia których nie można holować 
zapory. Przechowywana jest na specjalnych 
bębnach, które napędzane są za pomocą agregatu 

hydraulicznego. Wyróżnia ją sposób pompowania komór powietrznych – można to robić klasycznie przy 
użyciu wentylatora podłączonego do agregatu hydraulicznego lub przy użyciu  przenośnej dmuchowy 
plecakowej o napędzie spalinowym, która jest zmodyfikowaną dmuchawą do liści. Dzięki temu na 
pokładzie roboczym nie trzeba rozwijać dodatkowych przewodów na sprężone powietrze do 
pompowania komór pneumatycznych.  
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 Formowanie zapór 

M.3. Po rozwinięciu i napełnieniu komór pneumatycznych zapory należy nadać jej odpowiedni kształt. 
Najczęściej stosowane układy zapór to: 

- na morzu otwartym - kształt liter „U” i „J” oraz „3”. Przy uformowaniu zapory w kształt „U” lub 
„3” rozwarcie jej końców powinno wynosić od 0,6 do 0,75 jej długości, co - wraz z danymi o 
rozmiarze plamy - należy wziąć pod uwagę przy określaniu długości całkowitej zapory; 

- na akwenach ograniczonych uformowanie zapór (barier) swoim kształtem powinno być zbliżone 
do kształtu ochranianego brzegu lub powodować kierowanie plamy na jego wybrany fragment, 
na którym następować będzie zbieranie zanieczyszczenia; 

- jeśli wyciek oleju nie został zatrzymany, należy w pierwszej kolejności otoczyć zaporami 
uszkodzony statek, co można uczynić poprzez: 

- zakotwiczenie zapory wokół statku; 
- dołączenie zapory do burty statku za pomocą łączników magnetycznych. 

 W obu przypadkach należy pamiętać, że olej wypływający z uszkodzonej burty lub  dna 
statku może pojawiać się na powierzchni w odległości do 20 m od statku, a w  przypadku uszkodzeń 
dna i występowania silnego prądu, nawet w większej. 

Sposoby formowania zapór – rysunki 

 

Kierunek ruchu plamy olejowej 

          Statek holujący                                                           Statek holujący 

 

odległość 

0,6-0,75 długości zapory 

 

 

 

 

Zbieracz                                                                     

        

 

Formowanie zapór w kształcie litery „U” 
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        Kierunek ruchu plamy olejowej 

     Statek holujący                                    Statek holujący                                 Statek holujący 

                                    odległość 

                          0,6-0,75 długości zapory 

 

 

 

 

 

 

Formowanie zapór w „3” 

Kierunek ruchu plamy olejowej 

 

                          Statek holujący                                                   Statek holujący 

 

odległość 

      0,6-0,75 długości zapory 

 

 

    

 

 

 

Statek zbierający 

                                                           

Formowanie zapór w literę „V” 
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Kierunek ruchu plamy olejowej 

 

                                                                                                    Statek holujący 

 

 

 

 

 

 

                                             Statek holujący 

                                                                                   Zbieracz 

 

 

Formowanie zapór w literę „J” 
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Kierunek wiatru (prądu) 

 

                 Kotwice 

 

 

 

 

                                                     Zbiornikowiec 

 

 

 

Otaczanie zbiornikowca zaporami 

 

 Praca zaporami 

 

M.4. Wyróżnia się dwa rodzaje pracy zaporami: 

 praca bierna 

 praca aktywna 

Praca bierna  polega na ustawieniu uformowanej zapory lub jej swobodnym  dryfowaniu przy 
wykorzystaniu różnic prędkości dryfu zapory (1,5 do 3 % szybkości  wiatru) i dryfu plamy 
olejowej (do 5 % szybkości wiatru). Odpowiednie ustawienie  zapory względem dryfującej 
plamy spowoduje napływ i zagęszczenie oleju wewnątrz  zapory. Kształt nadany zaporze  
może być utrzymywany poprzez: 

- zakotwiczenie obu końców zapory przy pomocy lekkich kotwic 
- umocowanie dryfkotw do obu końców zapory 
- utrzymywanie końców zapory przez statki kontrolujące rozwarcie jej końców i utrzymujące 

szybkość dryfowania mniejszą od szybkości dryfu plamy 

Po uchwyceniu całej plamy rozlewu do wnętrza zapory należy ją otoczyć i zamknąć, a  
 następnie przystąpić do ograniczania innych plam przy pomocy pozostałych zapór. W 
 przypadku pozostawienia zamkniętej zaporami plamy bez dozoru, zaleca się  oznakowanie 
zapór reflektorem radarowym. 
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  Praca aktywna  polega na holowaniu uformowanych zapór w celu zgarnięcia i 
 pogrubienia warstwy rozlanego oleju. 

 Prędkość holowania, mierzona względem wody, bez względu na głębokość zanurzenia 
 podwodnej części zapór nie może przekroczyć 0,7 w. 

    Skuteczność pracy zapór należy kontrolować, a ocenia się ją na podstawie obserwacji, 

zawirowania powstające za zaporą wskazują na zbyt dużą szybkość holowania. Olej, który 
przedostał się pod zaporą będzie pojawiał się w postaci kropel, grudek lub plam w odległości 2 - 
10 m za zaporą. Na właściwą pracę wskazuje gładka powierzchnia wody za zaporą. 

 Zaleca się formowanie kieszeni zagęszczających w przypadku stosowania głowic 
 zbierających, szczególnie przy konfiguracji zapór w „J” i „V”. 

 Dobór jednostek do holowania zapór 

 

M.5. Doświadczenia wskazują, że sprawą dużej wagi jest właściwy dobór jednostek do 
 holowania zapór. Kryteriami podstawowymi są tu moc i szybkość. Do holowania  należy 
angażować statki zdolne do prowadzenia go z szybkościami do 0,7 w, a więc  wyposażonymi w śruby 
nastawne lub pędniki Voith-Schneidera oraz stery  strumieniowe. 

 Jeśli statki dostępne do holowania zapór nie są w stanie utrzymać wymaganej  szybkości w 
sposób ciągły, należy zapory mocować do ich dziobów i holować je na  pracy „wstecz”. 

 Przy wzroście siły wiatru powodującym wzrost szybkości prądu powierzchniowego  należy 
zmniejszyć szybkość holowania w celu utrzymania zalecanej szybkości  przemieszczania się zapory 
względem wody. Jeśli pomimo tego zapora przepuszcza  olej, należy pozwolić na jej swobodny 
dryf z wiatrem. 

Ustawianie zapór na wodach płynących 
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Szybkość prądu     

 

                  węzły                                      m/s        

 

Kąt ustawienia 

 

1,0 0,5 700 

1,5 0,8 600 

1,8 0,9 500 

2,0 1,0 400 

2,3 1,1 350 

2,5 1,3 300 

3,0 1,5 250 

4,0 2,0 200 

 

M.6. W praktyce skuteczne ustawienie zapory na wodach płynących takich jak rzeki czy kanały 
portowe jest często operacją bardzo trudną do wykonania, która wymagać będzie zastosowania 
bardzo ciężkich kotwic (im większą i cięższą zaporę będziemy chcieli rozstawić tym cięższą 
kotwicę trzeba będzie zastosować). W przypadku szybkiego prądu konieczne będzie 
zastosowanie wysokich (pow. 750mm) i ciężkich zapór, gdyż lekkie zapory mają tendencję do 
kładzenia się na powierzchni wody pod wpływem naporu prądu rzeki, przez co nie będą one 
spełniać swojej funkcji. Na rzekach i kanałach śródlądowych których szerokość jest niewielka w 
porównaniu z otwartymi akwenami oraz gdzie dodatkowo nie występuje falowanie z 
powodzeniem stosuje się również sztywne zapory podobne w konstrukcji do mostów 
pontonowych. Jednak ze względu na to, że sztywne zapory są całkowicie nieprzydatne na 
otwartym morzu nie znajdziemy ich na wyposażaniu żadnej służby w Polsce odpowiadającej za 
zwalczanie zanieczyszczeń na morzu. 

Zbieracze 

M.7. Zbieracze służą do mechanicznego podnoszenia oleju z powierzchni wody.  Możliwości pracy 
urządzeń zbierających determinowane są możliwościami  przetłaczania zebranej substancji przez 
zainstalowane w nich pompy. Aktualnie na wyposażeniu MSPiR znajdują się następujące typy 
zbieraczy: 

 Komara 12K 

 Seaskimmer 50 

 Walosep W2  

 Szczotkowy system Lamor wbudowany w burtę statków specjalistycznych 

 DESMI TERMINATOR ( wraz z przystawka dyskową Disc Skimmer i taśmową Belt Skimmer) 

 Lamor MultiMax 50 
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Zbieracz Komara 12K  

Jest zbieraczem dyskowym o wydajności 12 m3/h i 
stosunkowo kompaktowych wymiarach. Działa na 
zasadzie adhezji i zalecany jest do zbierania olejów 
średniej lepkości (najlepsze efekty osiąga się przy 
lepkości 100 - 1000 cSt). Zbieracz napędzany jest 
przenośnym agregatem hydraulicznym o napędzie 
spalinowym, który zintegrowany jest z pompą 
służącą do odprowadzania zebranych wód 
zaolejonych. Zbieracz ten znajduje się na 
wyposażeniu statku specjalistycznego „Czesław II” 
oraz wybranych Brzegowych Stacji Ratowniczych.  

 

                

 

Zbieracz Seaskimmer 50 

Zbieracz dyskowy o wydajności do 50 m3/h. Zasada działania i 
zalecenia do stosowania takie same jak w przypadku 
zbieracza Komara. Różnica jest wielkość głowicy zbierającej, 
która w przypadku Seaskimmera  
50 wymaga zastosowania dźwigu pokładowego, ale dzięki 
zwiększonemu rozmiarowi, zbieracz ten ma ponad 4-krotnie 
większą wydajność. Ograniczenia w stosowaniu obu wyżej 
wymienionych typów zbieraczy to: 

- stan morza do 3 
- temperatura powietrza do - 100C 
- wrażliwość na zemulgowany olej, części stałe oraz falowanie 
- wydajność determinowana lepkością oleju i grubością jego warstwy spadek wydajności przy 

występowaniu prądu o szybkości pow. 0,7 w. 

 

 Walosep W2  

 Zbieracz wirowy o dwóch wariantach pracy: 
- wirowy, z wydajnością do 45 m3/h 
- przelewowy z wydajnością do 90 m3/h 

 

  Zalecany jest do zbierania warstw oleju i  filmu 
olejowego w szerokim zakresie  lepkości. Jego ograniczenia 
operacyjne, to: 

- stan morza do 5 
- temperatura powietrza - 100 C 
- szybkość prądu wody do 1w. 
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System aktywnego zbierania Lamor 

 

 

    

Jest wbudowanym w kadłub statku systemem zbierania aktywnego. System składa się ze szczotek 
osadzonych na taśmie, która wprawiana jest w ruch przy pomocy bębnów obrotowych. Olej osadzający 
się na szczotkach jest zgarniany do zbiorników retencyjnych na statku. System dobrze zbiera wszelkie 
oleje pochodzenia mineralnego, w tym także cienkie warstwy filmu olejowego. Pozwala na zbieranie 
oleju przy zachowaniu szybkości statku do 2 w. a jego skuteczność jest największa, jeśli zbieranie 
odbywa się zgodnie z kierunkiem fali i wiatru - można  wówczas zwiększyć szybkość zbierania do 5 w. 
Wydajność systemu - 20 m3/h na jeden zespół szczotek. 

Ograniczenia operacyjne, to: 

- stan morza powyżej 3 
- temperatura powietrza poniżej - 5°C 
-  

Zbieracz Desmi Terminator  

Zbieracz ten jest zbieraczem przelewowym 
wykorzystującym zmodyfikowaną pompę tłoczącą ze 
śrubą Archimedesa w układzie pionowym typu Desmi 
DOP-Dual, co umożliwia efektywne zbieranie zarówno 
olejów lekkich jak i bardzo ciężkich, dodatkowo 
zmieszanych zanieczyszczeniami stałymi, które zwykle 
występują na miejscu prowadzenia akcji.  

 

 

Samopoziomująca się głowica zbieracza montowana na wylocie sprawia, że urządzenie jest zdolne do 
pracy z cienkiej grubości plamami oleju o niskiej i średniej lepkości, przy jednoczesnym zachowaniu 
najwyższej wydajności. Również efektywność operacji zbierania (stosunek zawartości oleju do wody) jest 
wysoka niezależnie od prędkości obrotowej pompy.  
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Głowica wyposażona jest w system pływaków dla zapewnienia odpowiedniej pływalności. Zasilanie 
hydrauliczne pompy prowadzone jest wężami i podłączone może być bezpośrednio z zasilającym 
agregatem hydraulicznym poprzez przenośny stanowisko układu regulacji. Wąż rozładowczy łączy 
głowicę zbierającą ze zbiornikiem odbioru zanieczyszczeń, który może się znajdować np. na burcie statku 
biorącego udział w operacji. W przypadku zbierania frakcji olejów o dużej lepkości, do głowicy 
zbierającej można opcjonalnie podłączyć kołnierz połączony z wytwornicą pary, co powinno ułatwić 
przesyłanie zebranych zanieczyszczeń przy pomocy węża rozładowczego (opcja ta jest szczególnie 
przydatna jeśli zbieramy rozlew przy niskiej temperaturze zewnętrznej.) Maksymalna wydajność 
zbierania deklarowana przez producenta wynosi 100m3/h (w trybie pracy jako zbieracz przelewowy bez 
zamontowanych przystawek dyskowej lub taśmowej). W praktyce zazwyczaj stosuje się jednak 
dodatkowe przystawki montowane na głowicy zbieracza, które ograniczają maksymalną wydajność, ale 
za to umożliwiają większą efektywność procesu zbierania (mniej wody w zebranej mieszaninie). 

 

Przystawka Dyskowa Desmi Disc Skimmer do zbieracza Desmi Terminator 

 

Głowica zbierająca na której zamontowano 3 baterie 
dysków po 10 szt., które napędzane za pomocą zasilania 
hydraulicznego obracają się i umożliwiają dzięki temu 
lepszą separację oleju z powierzchni wody. Dzięki 
zastosowaniu takiej przystawki, zbieracz bardziej 
efektywnie zbiera cieńszej warstwy rozlanego oleju. 
Minusem zastosowania przystawki dyskowej jest spadek 
maksymalnej wydajności zbieracza do poziomu 40m3/h . 
Przystawka dyskowa najlepiej sprawdza się przy olejach 
lekkich i średnich, ale możliwe jest również zbieranie 
frakcji ciężkich przy znacznym zmniejszeniu prędkości 
obrotowej dysków zbierających co obniża wydajność 

procesu zbierania. Oleje ciężkie o dużej lepkości mogą również doprowadzić do zablokowania się 
obracających dysków.  

 

Przystawka Taśmowa Desmi Belt Skimmer do zbieracza Desmi Terminator 

 

Przystawka taśmowa - DESMI Belt Skimmer jest urządzeniem 
mechanicznym, które łatwo i szybko może być zamontowane 
na głowicy zbieracza DESMI Terminator. Przystawka taśmowa 
jest zaprojektowana do usuwania z powierzchni wody olejów 
ciężkich, których zbieranie przy pomocy głowicy przelewowej 
zbieracza DESMI Terminator  jest utrudnione lub niemożliwe. 
Przystawka wyposażona jest w skrobaki, które zapewniają 
skuteczne gromadzenie oleju w komorze napływowej 
zbieracza Terminator. 

 

Taśma wykonana z polietylenu może być poruszana w dwóch kierunkach.  Gdy zależy nam na usunięciu 
oleju bardzo ciężkiego, należy wykorzystać ruch obrotowy przeciwny do ruchu wskazówek zegara 
(patrząc z kierunku układu napędowego). Spowoduje to, że taśma poruszać się będzie w stronę otworu 
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wlotowego głowicy zbieracza, a olej będzie nabierany i transportowany górną powierzchnią taśmy. W 
przypadku, gdy mamy do czynienia z olejami nieco lżejszymi (olej zbyt szybko spływa z górnej 
powierzchni taśmy i nie osiąga krawędzi umożliwiając tym samym spływ do otworu wlotowego) napęd 
taśmy uruchamiamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Umożliwia to nabieranie i transport dolną, 
wewnętrzną stroną taśmy. 

Lamor MultiMax 50 

 

W zbieraczu tym zastosowano 
obracające się na taśmie szczotki, które 
zbierają zanieczyszczenia z powierzchni 
wody dokładnie na takiej samej zasadzie 
jak w systemie aktywnego zbierania 
opisanym powyżej. Głowica zbierająca 
wyposażona jest w specjalnie 
prowadnice, które umożliwiają 
podłączenie zbieracza do zapór 
pneumatycznych, dzięki czemu powstaje 
kieszeń zwiększająca możliwości 
efektywnego zbierania zanieczyszczeń. 
Zastosowanie w tym zbieraczu szczotek 

umożliwia wykorzystanie tego urządzenia do zbierania szerokiego spektrum zanieczyszczeń 
ropopochodnych od lekkiego oleju napędowego aż po ciężkie frakcje mazutu. W zależności od tego jaką 
frakcję mamy zamiar zebrać należy dobrać odpowiedni kierunek obrotu szczotek. Deklarowana przez 
producenta wydajność zbieracza w przypadku tego modelu wynosi 50m3/h. 

Praca zbieraczy 

M.8. Stworzenie optymalnych warunków pracy dla zbieraczy polega na równoczesnym  użyciu 
zapór w celu pogrubienia warstwy oleju oraz zagwarantowania jego stałego  napływu do 
miejsca, w którym został wystawiony zbieracz. Głowica zbierająca powinna  znajdować się w 
miejscu, gdzie warstwa oleju jest najgrubsza. Do utrzymania zbieracza na określonej pozycji 
wykorzystuje się dźwig pokładowy lub dostępne są na rynku również głowice zbierające 
posiadające własny napęd który umożliwia im do pewnego stopnia manewrowanie po 
powierzchni wody (w zasięgu przewodów hydraulicznych i węży transferowych na wody 
zaolejone). 

Zbieranie systemem Lamor należy prowadzić przy zachowaniu szybkości statku do 2 w 
 względem powierzchni wody (w podanych wyżej okolicznościach nawet do 5 w). Pojawianie się 
za zaporami bocznymi plam oleju sygnalizuje konieczność zmniejszenia  szybkości statku. Można 
także zbierać olej kierowany przez holowane przed statkiem zapory uformowane w kształt 
otwartej litery „V”, a w przypadki dużego falowania zgarniać plamę ukośnie do kierunku wiatru.  

Mając na uwadze fakt szybkiego oczyszczania przez system Lamor dużej powierzchni  wody i 
jego zdolność do zbierania cienkich warstw filmu olejowego, można stosować  go także bez 
uprzedniego rozstawienia zapór, szczególnie na akwenach portowych. 

 W takim przypadku zbieranie należy prowadzić: 

- manewrując statkiem po spirali w kierunku od brzegów plamy do jej środka  
- zbierając plamę z wiatrem 
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- manewrując statkiem kursami równoległymi zaczynając od strony, w którą przemieszcza się 
plama - sposób ten zalecany jest w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że pomiędzy kolejnymi pętlami 
spirali plama zostanie zdryfowana na brzeg lub w miejsce trudnodostępne.  

Z miejsc trudnodostępnych plamę można wypchnąć za pomocą strumienia wody z prądnicy 
przeciwpożarowej lub dzięki pracy śrub statku, łodzi roboczej lub pontonu.  

 

 Schematy zbierania przy wykorzystaniu systemu Lamor przedstawiono na poniższych rysunkach : 

 

 

                                                                                        Kierunek ruchu 

                                                                                             plamy 

                                                                 

                                                     

                       lub                              kotwice                                  lub 

                                                                statki holujące 

                                                              0,6-0,75 łącznej  

                                                               długości zapór 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby pracy systemem Lamor. Ustawienie w literę „U” 
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                                                                                      Kierunek ruchu 

                                                                                             plamy olejowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca systemem Lamor. Ustawienie w literę „J” 

 

                                                                                      Kierunek  wiatru (fali)         

 

 

                                                                                               hol (dł. min. 50 m.) 

 

 

 

 

 

 

Praca systemem Lamor. Kształt przy zbieraniu z falą 
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   Kierunek ruchu plamy 

 

 

 

 

 

Zbieranie systemem Lamor. Zbieranie na  kursach równoległych  

 

 

 

     Kierunek ruchu plamy 

 

 

 

 

 

 

 

Praca systemem Lamor. Zbieranie po spirali 
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 Tabela przydatności zbieraczy. 

 

 

Rodzaj 

zbieracza 

 

Typ  

urządzenia 

 

Lepkość zbieranej substancji 

 

 

  >1000     100-1000       <100  

 

Wrażliwość na 
zanieczyszcze-

nia stałe 

 

Wrażliwość 

na falowanie 

 

1-1,5       0,5      <0,5 

 

dyskowy 

 

Vikoma  

Seaskimmer 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

dyskowy 

 

Vikoma 

Komara 12 k 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

wirnikowo- 

pompowy 

 

Walosep 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

szczotko- 

wy 

 

Lamor/Lori 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

przelewowy Desmi 
Terminator 

2 2 1 1 1 2 3 

dyskowy Desmi 
Terminator 

Disc 

1 3 2 1 2 2 3 

taśmowy Desmi 
Terminatro 

Belt 

3 1 1 1 1 2 3 

szczotkoey Lamor 
MultiMax 

2 3 2 2 2 2 3 

 

Klasyfikacja: 

1 - mała przydatność 

2 - średnia przydatność 

3 - dobra przydatność 
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Trał do zbierania olejów ciężkich i emulsji 

 

M.9. Niektóre rodzaje olejów ciężkich po 
odparowaniu lekkich frakcji i w kontakcie z 
zimną wodą morską tworzą emulsje a 
następnie rozpadają się na dużą liczbę 
mniejszych i większych grudek, które 
posiadają dużą lepkość i właściwości 
fizykochemiczne bliższe ciałom stałym, a nie 
cieczy. Zanieczyszczenia takie trudno zebrać 
za pomocą zbieraczy opisanych powyżej i 
dlatego do wyłapywania tego rodzaju 
zanieczyszczeń stosuje się specjalne zestawy 
sieci trałowych takich jak np. Scantrawl firmy Desmi. Zestaw ten składa się z dwóch krótkich 
odcinków zapór pneumatycznych o długości 20 lub 5m (w zależności czy mamy do czynienia z 
wersją Scantrawl A czy Scantrawl Mini) do których przyczepiony jest trał wykonany z grubej i 
wytrzymałej sieci rybackiej. Sieć trałowa ma zadanie wyłapywanie zanieczyszczeń stałych z 
powierzchni wody. Zestaw taki można holować z prędkością maksymalną do 3 węzłów. W 
ramach serwisu Equipment Assistance Service (EAS,) udostępnianego w razie katastrofy 
wszystkim państwom członkowskim UE przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego 
EMSA (patrz zał. H pkt. H.7) dostępna jest również wersja tego trału połączona z sekcjami 
opisanej powyżej ciężkiej zapory Ro-Boom 1500.  

 Systemy szybkiego zbierania oleju z wody92 

M.10. System NOFI Current Buster 6 produkowany przez  Allmaritim 

  

Jest to system szybkiego zbierania 
zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni 
wody, który zaprojektowany został w ten 
sposób, że może zostać rozłożony i 
wykorzystany przez pojedynczy statek, który nie 
musi być wcale specjalistyczną jednostką 
przystosowaną do zwalczania zanieczyszczeń. 
Do rozłożenia systemu wystarczy, że jednostka 
wyposażona będzie w pokład roboczy 
umożliwiający posadowienie 20 stopowego 
kontenera i trochę wolnej przestrzeni roboczej - 
nie musi być ona wyposażona nawet w dźwig 
pokładowy. Dzięki temu do prowadzenia akcji 
usuwania skutków rozlewu można zaangażować 
nawet większy holownik portowy lub kuter 
rybacki.  

                                                           
92

 W dniu powstawania tego załącznika (lipec 2020) systemy takie nie znajdują się na wyposażeniu żadnej ze służb 
odpowiedzialnych w Polsce za zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, jednak są one dostępne w ramach 
serwisu Equipment Assistance Service (EAS,) udostępnianego w razie katastrofy wszystkim państwom 
członkowskim UE przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) – patrz zał. H pkt. H.7 
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Current Buster 6 zbudowany jest podobnie do pneumatycznej zapory przeciwrozlewowej, z tą 
jednak różnicą, że na końcu zestawy znajduje się specjalna kieszeń, która pełni rolę separatora 
oleju z miejscem do którego można podłączyć pływającą pompę transferową. Cały zestaw ma 
długość ok. 65m. i zaprojektowany jest w tak, że możliwy jest tylko jeden sposób jego holowania 
– w kształcie litery „V”. Do jednego z ramion zapory przymocowany jest specjalny sztywny 
pływak tzw. „boom vane”, który wymusza otwarcie się zestawu na szerokości około 40m i 
umożliwia wpływanie zanieczyszczonej wody do środka. Dzięki temu pływakowi cały zestaw 
Current Buster może być obsłużony tylko przez jeden statek. Przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych (brak falowania) zestaw ten umożliwia zbieranie oleju z prędkością 5 węzłów 
(co jest wartością niepotykaną przy użyciu tradycyjnych zapór pneumatycznych, które holować 
zazwyczaj można z prędkością do 2 węzłów)  i wydajnością dochodzącą do 100m3/h. Na rynku 
dostępne są również większe zestawy Current Buster 9 i 12, które poza większymi wymiarami 
działają dokładnie na tej samej zasadzie co CB 6.  

 

M.11. System Speed Sweep 1500 produkowany przez Desmi. 

 

System ten opiera się na bardzo podobnych 
zasadach działania co opisany powyżej Current 
Buster 6. W przypadku Speed Sweep zestaw 
jest zbudowany z odcinków popularnej 
pneumatycznej zapory przeciwrozeleowej Ro-
Boom 1500, które połączono w taki sposób, 
aby można je holować tylko w konfiguracji o 
kształcie litery „V”. Na końcu zestawu (o 
długość całkowitej ok. 60m) powstaje kieszeń 
w której zamontowana jest pompa 
transferowa. Kieszeń zbierająca ma za zadanie 
tłumić falowanie i w ten sposób pełnić rolę 
separatora oleju. Zestaw ten ma również 

pływak jednak o innej konstrukcji niż CB6 – tutaj zastosowano tzw. „Ro-kite” który jest 
napełniany powietrzem i dzięki temu zajmuje mniej miejsca po złożeniu. Pływak również ma 
zadanie utrzymanie rozwarcia ramion zapory o szerokości co najmniej 40m. System speed sweep 
może być obsługiwany również tylko przez jedną jednostkę, które też nie musi być 
specjalistycznym statkiem do zwalczania zanieczyszczeń.  
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Łodzie robocze z własnym systemem zbierającym 

M.12. Jeśli do zanieczyszczenia substancjami ropochodnymi dochodzi wewnątrz portu lub na 
osłoniętym i płytkim akwenie (przykładami takich akwenów są Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński 
lub Zatoka Pucka) to użycie dużego statku specjalistycznego jest często utrudnione lub wręcz 
niemożliwe do wykonania. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie jednostek o małym 
zanurzeniu i o bardzo dobrej manewrowości, które umożliwią zebranie zanieczyszczeń nawet z 
trudnodostępnych miejsc do których 
duży statek nawet nie będzie miał 
możliwości podejść. Producenci 
sprzętu do zbierania zanieczyszczeń 
oferują na szczęście również szeroką  
gamę produktów do wykorzystania 
na pokładzie małych łodzi roboczych. 
Bardzo często są to po prostu 
znacznie mniejsze wersje urządzeń 
produkowanych na potrzeby 
wyposażenia statków 
specjalistycznych. Przykładem 
takiego sprzętu jest zbieracz Lamor 
zamontowany na pokładzie łodzi 
roboczej znajdującej się na 
wyposażeniu Służby SAR w Świnoujściu. Jest on miniaturową wersją zbieracza wbudowanego w 
burty dużych statków „Kapitan Poinc” i „Czesław II”. Zbiera on zanieczyszczenia za pomocą 
obracającej się taśmy ze szczotkami, które następnie przepompowywane są do szczelnych 
worków typu big-bag. Po całkowitym napełnieniu worka jest on zostawiany na powierzchni 
wody (ma on dodatnią pływalność) i zbierany później przez inną jednostkę. Dzięki temu łódź 
robocza nie musi przerywać operacji zbierania w momencie zapełnienia zbiorników 
retencyjnych.  System ten posiada maksymalną wydajność zbierania na poziomie 15m3/h (w 
przypadku zbierania ciężkiego oleju). 

Ograniczenia w przypadku zwalczania rozlewów olejowych na akwenach 
morskich 

M.13. W przypadku zwalczania dużych rozlewów olejowych, głównie surowej ropy naftowej 
 podstawowym niebezpieczeństwem jest prawdopodobieństwo: 

- wybuchu na zbiornikowcu; 
- zapalenia się rozlanego oleju na powierzchni wody ( dotyczy głównie surowej ropy naftowej i 

produktów naftowych o temperaturze zapłonu poniżej 380 C); 
- wybuchu par węglowodorów w obszarze prowadzonej akcji; 
- wybuchu na statku zbierającym ( dotyczy statków nie przystosowanych do przewozu surowej 

ropy naftowej); 
- zatrucia siarkowodorem lub eksplozji wynikającej z jego obecności. 

Niebezpieczeństwo zapalenia się rozlanej ropy występuje w ciągu kilku godzin po 
 wydostaniu się jej ze zbiorników statku. Na skutek szybkiego odparowania frakcji lekkich, 
zwiększającego się pod wpływem rozpływu, zmniejszenia warstwy oraz schłodzenia przez wodę 
rozlanego oleju, w miarę upływu czasu niebezpieczeństwo to maleje. 
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Intensywne parowanie frakcji lotnych i lekkich występuje w okresie kilkunastu godzin  od 
momentu rozlewu. W tym czasie atmosfera w obszarze prowadzonej akcji może osiągnąć 
poziom grożący wybuchem.  

Niektóre gatunki surowej ropy naftowej zawierają znaczne ilości siarkowodoru (H2S). 
 Siarkowodór jest gazem toksycznym, bezbarwnym, posiadającym charakterystyczny  zapach 
zgniłych jaj. Przy stężeniu 100 PPM niszczy receptory węchu i jest niewyczuwalny. Stężenie 1000 
PPM prowadzi do śmierci w ciągu 3 - 5 minut. 

 Wskazania 

M.14 W pierwszej kolejności do akcji zwalczania rozlewu surowej ropy naftowej lub  produktów o 
temperaturze zapłonu poniżej 38 0C należy kierować statki gazoszczelne,  posiadające urządzenia 
do wykrywania gazów toksycznych i określania poziomu wybuchowości atmosfery.  

Podczas przebywania statku w obszarze działań zwalczania zanieczyszczenia nie  wolno 
używać otwartego ognia ani narzędzi iskrzących.  Monitoring atmosfery w obszarze działań 
powinien być prowadzony w sposób ciągły. Złagodzenie wymagań w tym zakresie może zostać 
wprowadzone przez OSC/SOSC dopiero po stwierdzeniu przy pomocy odpowiednich 
analizatorów składu powietrza,  że atmosfera w obszarze działań nie zagraża wybuchem. 

 Statki nieposiadające klasy „rn” uznanej instytucji klasyfikacyjnej nie powinny w okresie 
 pierwszych kilkunastu godzin od wystąpienia rozlewu surowej ropy naftowej, zbierać jej 
 do własnych zbiorników. 

 Praca ludzi w atmosferze zawierającej siarkowodór w stężeniu powyżej 20 PPM jest  możliwa 
jedynie w szczelnych ubraniach przeciwchemicznych i aparatach oddechowych. 

M.15. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem przedstawione są w Załączniku Y –  Wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa pracy. 
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ZAŁĄCZNIK N - ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ 
POWODOWANYCH ROZLEWEM OLEJÓW CIĘŻKICH 

Wstęp 

N.1. Terminem oleje ciężkie93 oznaczane są produkty ropopochodne zaliczane do  

 ciężkich olejów paliwowych; 

 ciężkiej ropy surowej; 

 zwietrzałych pozostałości olejów lekkich. 

Z punktu widzenia metod zwalczania do grupy tej możemy również zaliczyć paliwo bitumiczne 
„Orimulsion”.  

N.2. Około 600 milionów ton oleju ciężkiego produkowane i konsumowane jest każdego roku. 
Większość stanowią paliwa energetyczne, ale duży udział mają też paliwa bunkrowe. Każda z tych 
substancji może być źródłem znacznego zagrożenia. Statystyki pokazują, że w ciągu ostatnich 25 lat 40% 
spośród 450 rozlewów powodowanych katastrofami statków stanowiły rozlewy związane z olejami 
ciężkimi i średnimi. Dla ostatnich kilku lat wskaźnik ten wynosi 75%. Na Morzu Bałtyckim od 2001 roku 
miały miejsce dwa poważne incydenty; BALTIC CARRIER i FU SHAN HAI. Najpoważniejsza ostatnio 
katastrofa tankowca PRESTIGE mogła zdarzyć się także u nas, bowiem statek ten wypłynął z ładunkiem z 
Ventspils. 

Właściwości 

N.3. Generalną cechą olejów ciężkich jest to, że mogą mieć bardzo różne właściwości, ponieważ 
różne jest ich źródło pochodzenia, jak również różna technologia wytwarzania. Ogólnie oleje ciężkie są 
mieszaniną produktów destylacji i krakingu pozostałości rafinacji ropy surowej i niewielkich ilości lekkich 
destylatów jako rozpuszczalnika. Rozwój technologiczny przetwórstwa ropy naftowej spowodował, że 
to, co kiedyś, najczęściej w postaci asfaltów, było wykorzystywane w budownictwie drogowym, obecnie 
w większości stanowi surowiec do produkcji paliw ciężkich. Obserwowany jest trend wykorzystywania 
coraz cięższych węglowodorów. 

N.4. Poprzez mieszanie produktów konwersji z lekkimi frakcjami uzyskuje się olej ciężki o 
konkretnych parametrach. Podstawowym z nich jest lepkość w określonej temperaturze – pomiędzy 40, 
a 100 C. Ekstrapolacja właściwości do niższych temperatur jest niemożliwa, ponieważ w tych 
temperaturach olej z reguły nie zachowuje się jak ciecz. Często właściwości oleju określane są jako 
maksymalna dopuszczalna wartość (np. gęstość, punkt płynięcia). Parametry te dotyczą jednak 
konkretnych produktów. Przykładowo punkt płynięcia o wartości 30 C jest możliwy do stosowania tylko 
dla olejów wyprodukowanych z ropy surowej o dużej zawartości parafin. 

N.5. Istnieje szereg klasyfikacji olejów ciężkich (skala bunkrowa, IFO), w chwili obecnej obowiązuje 
norma ISO 8217 z 1996 r. Właściwości pokazane są w Tabeli N-1. 
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 W języku angielskim używa się wiele terminów dla określenia olejów ciężkich. Są to: „Heavy grades oils, heavy 
oils, high density oils, high viscous oils”. 
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Tabela N-1. Specyfikacja olejów ciężkich wg ISO 8217 

Klasyfikacja Właściwości RMA 
10 

RMB 
10 

RMC 
10 

RMD 
15 

RME 
25 

RMF 
25 

RMG 
35 

RMH 
35 

RMK 
35 

RMH 
45 

RMK 
45 

RML 
45 

RMH 
55 

RMK 
55 

RML 
55 

Odpowiednik wg IFO IFO 40 IFO 
80 

IFO 180 IFO 380 IFO 500 IFO 700 

Gęstość kg/m3 w 15C max 975 981 981 985 991 991 991 991 1010 991 1010 - 991 1010 - 

Lepkość cSt w 100 C-max 10 10 10 15 25 25 35 35 350 45 45 45 55 55 55 

Punkt płynięcia C 
Olej zimowy - max 
Olej letni – max 

 
0 
6 

 
24 
24 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

 
30 
30 

Zawartość % węgla – max 10 10 14 14 15 20 18 22 22 22 22 - 22 22 - 

Zawartość % popiołu - max  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Zawartość % wody – max 0,5 0,5 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zawartość % siarki – max 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Wanad mg/kg – max 150 150 300 350 200 500 300 600 600 600 600 600 600 600 600 

Glin + krzem mg/kg - max 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Osad całkowity % - max 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 

RM (residual marine) + liczba – oznaczają grupy olejów o różnych lepkościach. 

Litery A, B, C, D, E, F, G, H, K, L są dodawane dla rozróżnienia olejów posiadających tę samą lepkość, lecz różne inne parametry. 
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Charakterystyka 

N.6. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi oleje ciężkie są: 

 wysoka gęstość właściwa 0,92 – 1,02 kg/m3;  

 Wysoka lepkość kinematyczna 5.000 – 30.000 cSt; 

 Wysoka wartość punktu płynięcia 10 – 25 C; 

Różnorodność klasyfikacji jest również cechą charakterystyczną, która może być i była powodem 
nieporozumień. Tak było w przypadku incydentów ERIKA i TANIO. Francuska skala klasyfikacji używała 
odwrotnej (wg numeracji) kolejności. Tak, więc powstałe wówczas zanieczyszczenie sklasyfikowane 
przez Francuzów numerem 2 (wg klasyfikacji ASTM jest to olej lekki) w początkowej fazie akcji 
ratowniczej było przyjmowane jako olej lekki. Dopiero później okazało się, że był to olej ciężki 
(klasyfikowany wg ASTM jako numer 6) 

Zachowanie się oleju ciężkiego w wodzie morskiej 

N.7. Parametry oleju ciężkiego determinują jego zachowanie się w wodzie morskiej. Podstawowymi 
różnicami w stosunku do innych produktów naftowych są: 

 parowanie, dyspersja i inne naturalne procesy rozkładu olejów ciężkich, które z reguły towarzyszą 
rozlewom ropy surowej, są znacznie wolniejsze i mniej wyraźne; 

 plama oleju ciężkiego ma zdolność przemieszczania się na znaczne odległości i może spowodować 
rozległe zanieczyszczenie znacznych obszarów. Przykładowo rozlew z ELENI V (1978), który zdarzył 
się w odległości 10 km od wybrzeży brytyjskich, po dwóch miesiącach pojawił się na brzegach 
Holandii. Olej rozlany w pobliżu Singapuru podczas incydentu EVOIKOS (1997) w ciągu dwóch 
miesięcy znalazł się na brzegach Malezji odległej o 500 km. Podobnie było w przypadkach NESTUCA 
(USA 1998) – dryf 175 km i NACHODKA (Japonia 1997) – dryf 1000 km; 

 Oleje ciężkie, a szczególnie oleje średnie z uwagi na dużą zawartość asfaltenów formują stabilną 
emulsję, która powiększa objętość zanieczyszczenia do pięciu razy. Przykładem jest tutaj ERIKA, 
gdzie w ciągu dwóch tygodni powstała emulsja o zawartości 80 % wody; 

 z powodu dużej lepkości i wysokiej temperatury punktu płynięcia oleje ciężkie w temperaturze 
otoczenia stają się bardzo gęste lub wręcz zestalają się. Tak było w przypadku BALTIC CARIER (Dania 
2001), gdzie olej ciężki w temperaturze wody wynoszącej około 5 C zestalił się do konsystencji gumy 
do żucia. W Cieśninie Singapurskiej temperatura wody wynosiła 28 C. Mimo to plama olejowa z 
incydentu NATURA SAE zestaliła się, ponieważ jej punkt płynięcia wynosił 38 C; 

 stosunkowo duża gęstość, bliska gęstości wody morskiej sprawia, że pływalność oleju ciężkiego jest 
nieznaczna. Tak, więc w zależności od temperatury wody olej może w niektórych wypadkach 
pływać, unosić się w toni wodnej lub też zatonąć. Ostatnie dwa przypadki zdarzają się najczęściej 
przy burzliwym morzu; 

 obserwacja z powietrza (dotyczy to również metod instrumentalnych) jest bardzo utrudniona, 
ponieważ plama olejowa nie daje typowego obrazu; 

 prognozowanie przemieszczania się oleju ciężkiego jest trudniejsze do realizacji w modelach 
komputerowych i przybliżonych obliczeniach z tego powodu, że migracja plamy jest mniej 
uzależniona od wiatru; 

 równie trudne jest oszacowanie ilości rozlanego oleju ciężkiego, szczególnie w przypadku, gdy jest 
on zwilżony cienką warstwą wody (jest to charakterystyczne zjawisko występujące przy tego typu 
rozlewach). Nawet mikronowa warstwa wody znajdująca się na powierzchni oleju utrudnia jego 
obserwację, szczególnie pod pewnymi kątami, np. z pokładu statku. Olej ten nie ma tendencji do 
rozpływu powierzchniowego o równomiernej grubości, lecz tworzy poszarpane strzępy, grubości 
których nie można ocenić metodami wizualnymi. W incydentach, które do tej pory miały miejsce, 
nawet z wykorzystaniem najbardziej specjalistycznych metod, nigdy nie udało się prawidłowo 
ocenić ani kierunku przemieszczania się, ani wielkości zanieczyszczenia; 

 gęstość oleju ciężkiego zbliżona do gęstości wody oraz jego duża lepkość powodują, że w strefie 
brzegowej nawet niewielka ilość zaabsorbowanych cząstek stałych może spowodować jego 
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zatonięcie. Częstym zjawiskiem jest np. zatapianie oleju podczas pogody sztormowej i następnie 
wypływanie na powierzchnię przy spokojniejszym stanie wody lub podniesieniu się jej temperatury; 

 również duża gęstość i lepkość oleju powodują, że wokół plamy i w jej wnętrzu gromadzą się 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia pływające po powierzchni wody. 

Wpływ własności oleju ciężkiego na wykorzystanie metod przeciwdziałania na morzu 

N.8. Szereg ograniczeń, szczególnie związanych z warunkami atmosferycznymi, przy stosowaniu 
metod zwalczania jest powszechnie znany. Zwalczanie zanieczyszczeń powodowanych olejami ciężkimi 
stwarza szereg dodatkowych problemów. 

 Urządzenia do zbierania oleju z powierzchni wody muszą być przystosowane do pracy z 
substancjami o bardzo dużej lepkości, zestalającymi się oraz zawierającymi bardzo dużo obcych 
zanieczyszczeń. W praktyce eliminuje to wykorzystanie zbieraczy przeznaczonych do pracy z olejami 
lekkimi i średnimi. 

 Jeśli nawet urządzenia są w stanie zbierać gęsty i lepki olej, powstają poważne problemy przy jego 
przetłaczaniu do zbiorników. 

 Olej ciężki stwarza również kłopoty związane z czasowym przechowywaniem zebranego oleju. 
Niezależnie, czy statki zbierające zanieczyszczenia przekazują je bezpośrednio w porcie, czy 
przekazują je innym np. bunkierkom, powoduje to wydłużenie operacji przeładunkowych i tym 
samym skraca czas efektywnego zbierania. Ponadto wymagane jest, by zbiorniki wszystkich statków 
wyposażone były w urządzenia do podgrzewania. 

 Praca lub samo przebywanie statków w obszarze zanieczyszczenia powodują, że stają się one silnie 
zabrudzone. Czyszczenie ich jest operacją niezwykle trudną, czasochłonną i kosztowną. 

 Stosowanie środków dyspergujących jest nieefektywne. Do tej pory nie jest znany środek 
chemiczny, który powodowałby skuteczne rozpraszanie oleju ciężkiego. 

 Wydobywanie oleju ciężkiego z dna morskiego przy dużych głębokościach jest niezwykle trudne i 
kosztowne ze względu na silne rozproszenie i nieprzewidywalne rozmieszczenie. 

 Na wodach płytkich możliwe jest stosowanie mechanicznych i pneumatycznych urządzeń 
wydobywczych, jak również manualne z wykorzystaniem ekip nurkowych. W każdym przypadku są 
to operacje żmudne i kosztowne. 

Wpływ własności oleju ciężkiego na wykorzystanie metod przeciwdziałania na brzegu morskim 

N.9. W przypadku, gdy zanieczyszczenie olejem ciężkim przedostanie się na brzeg,  wykorzystywane 
są metody podobne, jak dla innych zanieczyszczeń olejowych, z pewnymi jednak ograniczeniami. 

 Jeżeli jest to możliwe ze względu na ukształtowanie terenu oraz możliwość dojazdu najlepszą 
metodą jest wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego – koparek i ładowaczy. Wszelkiego 
rodzaju pneumatyczne metody mogą sprawiać poważne problemy związane z dużą lepkością 
zanieczyszczenia. 

 Jedną z niewielu zalet oleju ciężkiego jest to, że nie penetruje on zbyt mocno w głąb gruntu. 
Wykorzystanie wszelkiego rodzaju spychaczy i buldożerów nie jest najlepszym rozwiązaniem, 
ponieważ powoduje zbyt intensywne mieszanie się zanieczyszczenia z gruntem. Zwiększa się 
objętość i masa odpadu oraz w znaczny sposób wzrastają problemy i tym samym koszty dalszej 
utylizacji, ze względu na niedużą zawartość czystej substancji olejowej. 

 Mechaniczne przesiewanie piasku – warunkiem jest odpowiednio niska temperatura powodująca 
zestalenie się zanieczyszczenia. Możliwe jest również stosowanie separacji pneumatycznej. 

 Mechaniczne płukanie – wymaga stosowania rozpuszczalników (np. nafta) i tym samym 
zamkniętych układów czyszczenia. Jedną z dobrych metod jest wykorzystanie strefy falowania 
przybrzeżnego, w której można prowadzić kontrolowane samo wypłukiwanie się zanieczyszczenia. 

 Chemiczne środki dyspergujące – mają obecnie bardzo ograniczone zastosowanie. 

 Metody ręczne są najprostszą i najłatwiejszą do organizacji metodą. Z danych zgromadzonych po 
incydencie WOLGONEFT 248 (Turcja) wynika, że obszary silnie zabrudzone powierzchniowo były 
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czyszczone z wydajnością 50 m2/osobę/zmianę, średnio zanieczyszczone piaski z wydajnością 33 
m2/osobę/zmianę, a przesiewanie piasku - 25 m2/osobę/zmianę. 

Czasowe składowanie i ostateczna utylizacja odpadów 

N.10. Czasowe składowanie odpadów jest z reguły operacją bardzo uciążliwą, w przypadku olejów 
ciężkich dodatkowo występują problemy wynikające z: 

 zestalania się czystego lub zemulsyfikowanego oleju; 

 znacznej akumulacji odpadów. 

N.11. Podczas wspomnianego już incydentu WOLGONEFT 248 wydajność zmianowa prac ręcznych 
wynosiła około 500 kg/osobę, z czego: 13 % stanowił czysty olej, 13 %  emulsja olejowa, 74 % 
zanieczyszczone odpady. 

Podczas incydentu ERIKA (Francja) zebrano 5000 m3 zanieczyszczonej trawy i innych roślin morskich, 
potrzebne były znaczne powierzchnie do osuszenia odpadów, przed przewiezieniem ich do utylizacji. 

N.12. Koszty transportu są wprost proporcjonalne do ilości odpadów zgromadzonych zarówno podczas 
akcji zbierania na morzu, jak i na lądzie. W tym przypadku na koszty całej operacji mają wpływ 
następujące czynniki: 

 organizacja transportu, segregacji i ostatecznej utylizacji; 

 stosunek ilości zanieczyszczenia (rozlanego oleju) do ogólnej masy odpadów. 

N.13. Organizacja transportu, wstępnej segregacji oraz ostatecznej utylizacji odpadów powstających 
podczas akcji przeciwdziałania jest jednym z najpoważniejszych zadań, zarówno ze względu na charakter 
zanieczyszczenia, jak i ze względu na jego znaczne ilości. Doświadczenia z incydentu ERIKA wykazują, że 
jedna tona rozlanego oleju, który przedostanie się na brzeg generuje około 10 ton odpadów. Podczas 
akcji ratowniczej wybudowano wiele małych czasowych składowisk. Brak od samego początku 
odpowiedniej segregacji spowodował, że wszystkie zanieczyszczenia, tzn. czysty olej, zabrudzone 
kamienie, roślinność, odzież oraz wszelkiego rodzaju opakowania i zabezpieczenia zostały wymieszane 
ze sobą. 

N.14. Brak właściwej segregacji stwarza problemy oraz znacznie podnosi koszty ostatecznej  utylizacji 
odpadów, ponieważ różne są metody tej utylizacji. Idealnym rozwiązaniem  jest oddzielne 
składowanie: 

 oleju czystego lub zemulsyfikowanego, który może być poddany rafinacji i recyklingowi; 

 zaolejonej roślinność poddanej kompostowaniu; 

 zaolejonych piasków i kamieni układanych w pryzmy celem dalszego oczyszczenia lub 
naturalnej biodegradacji; 

 pozostałego zanieczyszczenia utylizowanego w spalarniach. 

N.15. Podczas incydentu WOLGONEFT 248 odpady były zarówno pryzmowane, jak i  spalane. Rozdział 
odpadów dokonywany był w zależności od zawartości czystego  oleju, mierzonej jego wartością opałową. 
W tym przypadku czysty olej miał wartość  opałową 40,38 MJ/kg. Przy założonej 50 % emulsyfikacji 
wartość ta została obniżona  do ok. 20 MJ/kg. Dokonano analiz ponad 400 transportów, w których 
wykazano zawartość oleju pomiędzy 1, a 55%. 

 Efekty ekologiczne i ekonomiczne 

N.16. Z właściwości oleju ciężkiego wynika jego wpływ na środowisko i ekonomię. Generalnie oleje 
ciężkie są: 

 mniej toksyczne; 

 trudniej ulegają biodegradacji. Olej z incydentu ERIKA uległ biodegradacji jedynie w 9 – 10 %, 
podczas gdy lekka ropa surowa „Arabian Light” w 65 %, a inne lżejsze produkty w zakresie 90 – 
100%; 
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 oleje ciężkie stwarzają większe zagrożenie dla organizmów morskich. ERIKA spowodowała śmierć 
ok. 100.000 ptaków i jedynie niewiele zostało uratowanych. Oleje te wymagają często stosowania 
szczególnych metod ochrony organizmów, jak np. relokacja siedlisk zwierząt. Metoda te została 
zastosowana na Tasmanii (IRON BARON 1995), gdzie 2.800 małych pingwinów przesiedlono na 
odległość 360 km. W incydencie TREASURE (RPA 2000) przesiedlono ponad 38.000 pingwinów 
afrykańskich. Niestety ptaki powróciły na stare siedlisko przebywając w ciągu trzech tygodni dystans 
800 km; 

 nawet nieznaczne, w granicach 100 ton zanieczyszczenie olejem ciężkim powoduje poważne 
konsekwencje ekonomiczne. Fakt ten został potwierdzony w Japonii i Korei; 

 usuwanie i likwidacja skutków zanieczyszczenia olejem ciężkim są znacznie kosztowniejsze. Koszty 
operacji przeciwdziałania incydentowi TANIO (Francja 1980), gdzie doszło do rozlewu 14.500 ton 
były zbliżone do kosztów podczas katastrofy AMOCO CADIZ (Francja 1976) i rozlewu 223.000 ton 
ropy surowej.  

Metody i sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń olejami ciężkimi 

N.17. Zapory przeciwolejowe służą do ograniczania powierzchni rozlewu. W działaniach operacyjnych 
wykorzystywane mogą być wszystkie typy zapór dostępne w Polsce. Zalecane jest następujące 
wykorzystanie zapór: 

 Działania na morzu pełnym – zapory przeciwolejowe RO-BOOM 1500 

 Działania na wodach płytkich i osłoniętych, jak również ochrona brzegu – zapory EXPANDI 
4300, TRELLBOOM SEA, zapory parkanowe np. FLEXI. 

Na świecie stosowane są również specjalistyczne zapory o bardzo dużej wysokości  (do 6 m). 
Umożliwiają one ograniczenie rozlewów olejowych (również „Orimulsion”), które unoszą się pod 
powierzchnią wody. Koszt tych zapór jest bardzo wysoki i nie ma ich w Polsce. 
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Inną metodą służącą do ograniczenia rozlewu, ale również zbierania jest wykorzystanie sieci i trałów. 
Możliwość użycia istniejących sieci i trałów rybackich musi być  sprawdzona doświadczalnie. 
Profesjonalnymi rozwiązaniami są duńskie SCANTRAWL A, SCANTRAWL B i MINISCANTRAWL. 

Parametry MINISCANTRAWL SCANTRAWL A SCANTRAWL B 

Rozstaw ramion (PVC) 2 x 5 m 2 x 20 m 2 x 30 m 

Średnica pływaków 0,27 m 0,60 m 0,60 m 

Głębokość sieci 0,5 m 0,77 m 0,77 m 

Średnica oczek 3 – 5 mm 3 – 5 mm 3 – 5 mm 

  Rys. N-2. Scantrawl  

 

B Rys. N-3. Miniscantrawl 

 

N.18. Urządzenia do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody. Są to specjalistyczne zbieracze 
umożliwiające zbieranie oraz transport cieczy o bardzo wysokiej lepkości. Na Morzu Bałtyckim 
stosowane są następujące rozwiązania: 

 Zbieracz taśmowy DESMI BELT. Jest to przystawka do urządzenia zbierającego DESMI TERMINATOR. 

Rys. N-4. DESMI TREMINATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. N-5. DESMI BELT 

Wydajność – 80 m3/godz. 

Zakres lepkości – do 1.000.000 cSt. 
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 Zbieracz taśmowy Lamor LBS (Lamor 
Bitumen Skimmer) – Rys. N- 6. 

  Wydajność – 30 m3/godz. 

N.19. Urządzenia do transportu zanieczyszczeń – pompy. Ze względu na właściwości (wysoka lepkość) 
oraz możliwość obecności zanieczyszczeń znane są dwa rozwiązania: 

 Pompy typu FOILEX - charakteryzują się wysoką wydajnością oraz szerokim zakresem zastosowań 
do cieczy w zakresie lepkości nawet powyżej 1.000.000 cSt. Pompy te stosowane są przez służby 
zwalczania zanieczyszczeń w Niemczech i Szwecji. Z uwagi na bardzo wysoki koszt oraz słabą 
odporność na zanieczyszczenia ich zastosowanie w Polsce może mieć ograniczony charakter. 

 Pompy ze śrubą Archimedesa są bardzo uniwersalne. Umożliwiają tłoczenie cieczy zawierającej 
zanieczyszczenia stałe o średnicy do 4 cm. Dodatkowe wyposażenie w noże tnące w pewnym 
zakresie ułatwia obsługę w przypadku przedostania się zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych (worki 
plastikowe itp.) Na rynku europejskim znajdują się pompy duńskie (DESMI DOP 160; DOP 250) oraz 
fińskie (LAMOR GTA -20; GTA-50; GTA-114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. N-7. Pompa DOP 250 

Rys. N-8. Pompa GTA 
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N.20. Urządzenia do transportu zanieczyszczeń – armatura. Praktyczne zastosowanie mają przewody 
olejoodporne o podwyższonej wytrzymałości na ciśnienie i średnicy 6 cali. Dodatkowym wyposażeniem 
obniżającym lepkość w układzie transportu mogą być: 

 pierścienie parowe; 

 pierścienie wodne. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. N-9. Pierścień parowy   Rys. N-10. Pierścień wodny 

N.21. Zagadnienia związane z wykrywaniem i monitoringiem zanieczyszczenia. Jedną z cech 
wyróżniających olej ciężki jest możliwość zniknięcia pod powierzchnią wody. Uniemożliwia to 
obserwację zanieczyszczenia z powietrza, a nawet z pokładu statku. Zastosowania możliwych do 
wykorzystania metod omówione są poniżej. 

 Metody instrumentalne: 

- kamery video – podobnie, jak obserwacja wzrokowa mogą okazać się nieskuteczne,  pewne 
zastosowania (brak praktycznych wskazówek) mogłoby przynieść użycie filtrów dla poszczególnych 
długości fal, szczególnie w zakresie poniżej 450 nm, 

- SLAR i inne metody radarowe – zastosowanie wyłącznie dla oleju unoszącego się na powierzchni wody, 

- detektory IR – metoda może okazać się skuteczna, lecz powoduje ogromną ilość fałszywych wskazań, 
kłopoty z identyfikacją emulsji oraz brak zastosowań dla olejów zwilżonych warstwą wody, 

- detektory UV – podobnie, jak IR, 

- radiometria – wykorzystanie mikrofal, metoda niedostatecznie rozwinięta i możliwa do stosowania w 
przypadku oleju pływającego, 

- detektor wykorzystujący laser fluoroluminescencyjny – metoda ta, pod warunkiem rozwoju badań w 
tym kierunku, może okazać się najbardziej skuteczna, w chwili  obecnej ma raczej małe zastosowanie, 

- detektory akustyczne – wykorzystanie sonarów, szczególnie wielowiązkowych jest w  tej chwili 
najbardziej uniwersalną i jedyną metodą wykrywania i monitoringu olejów ciężkich. Ma zastosowanie 
również dla zanieczyszczeń unoszących się pod powierzchnią, w toni wodnej. 

 Oznaczenie głównego obszaru rozlewu za pomocą boi (jednej lub więcej) wyposażonej w 
marker, transponder lub reflektor radarowy. Aby umożliwić przemieszczanie się markerów 
wraz z zanieczyszczeniem należy dobrać odpowiednio ich pływalność. 

 Poprzez odpowiednie (najlepiej doświadczalnie) dobranie współczynnika wiatrowego 
możliwe jest wykorzystanie modeli prognozujących dryf zanieczyszczenia. 

Orimulsion 

N.22. „Orimulsion” jest olejem bitumicznym wykorzystywanym jako paliwo alternatywne w 
elektrociepłowniach. W 2000 roku przewozy oleju wynosiły ok. 6,2 mln ton. W  roku 2004 mają zostać 
podwojone. Z państw Basenu M. Bałtyckiego paliwo wykorzystują Dania, Finlandia i Litwa. Ormulsion 
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jest produkowane przez wenezuelską spółkę Bitor i w sensie fizycznym jest emulsją na bazie naturalnego 
bitumenu (eksploatowanego z jeziora w rejonie Orinoko). Skład produktu jest następujący: 

 Bitumen – ok. 70 %, 

 Woda – ok. 30 %, 

 Substancje powierzchniowo czynne jako niejonowy stabilizator emulsji (nierozpuszczalna w 
wodzie mieszanina alkoholu i monoetyloaminy) – 0,2 %, 

 o właściwościach fizycznych: 

 Gęstość – 1,018 kg/m3 

 Punkt płynięcia – 380 C 

 Punkt zapłonu – 1200 C 

 Lepkość dynamiczna (300 C) - > 10.000 cP = 1.000 Pa . S 

N.23. W wodzie morskiej Orimulsion zachowuje się podobnie do innych olejów ciężkich, z tym, że 
znacznie szybciej tworzone są agregaty bitumenu. W przypadku intensywnego  falowania następuje 
szybkie rozpraszanie w toni wodnej – na kształt chmury gazowej w powietrzu. Nie tworzy plamy 
olejowej, w związku z czym nie stanowi zagrożenia dla zwierząt morskich. Narażona jest drobna fauna i 
flora zalegająca na dnie. Również znacznie mniej zagrożone są brzegi morskie. 

N.24. Zwalczanie zanieczyszczenia spowodowanego Orimulsion jest w praktyce bardzo trudne. Jedynie 
przy idealnym stanie morza występuje zagrożenie wtórnej koncentracji bitumenu. Z uwagi na mniejszą 
toksyczność wskazane jest jedynie wydobywanie grubszych osadów zalegających na dnie morza. 
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ZAŁĄCZNIK O - ZASADY ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ 
CHEMICZNYCH 

Wstęp 

O.1. W świetle Konwencji Helsińskiej odpowiedzialność za przeciwdziałanie chemicznym 
 zagrożeniom i zanieczyszczeniom morza wynika z definicji zanieczyszczenia. W  związku z 
powyższym zastosowanie mają wszystkie przepisy Konwencji, łącznie z  Załącznikiem VII odnoszącym się 
do reagowania na zagrożenia i zanieczyszczenia.  Konwencja przyjęła następujące definicje: 

 Substancja szkodliwa oznacza każdą substancję, która wprowadzona do morza powoduje 
jego zanieczyszczenie; 

 substancja niebezpieczna oznacza każdą substancję szkodliwą, która w wyniku swych 
specyficznych właściwości jest trwała, toksyczna lub, która się biologicznie akumuluje. 

O.2. Podstawą prawną związaną ze zwalczaniem zanieczyszczeń chemicznych jest Protokół  o 
 gotowości do zwalczania zanieczyszczeń powodowanych przez substancje niebezpieczne  i 
szkodliwe oraz współpracy w tym zakresie, uchwalony przez Międzynarodową  Organizację 
Morską jako Protokół OPRC-HNS podpisany 15 marca 2000 r. do Konwencji OPRC 1992.94 

O.3. Istotną wytyczną dla problematyki zwalczania zanieczyszczeń chemicznych jest  Rekomendacja 
31/1 Komisji Helsińskiej oraz wytyczne do tej rekomendacji –  traktujące o rozwoju narodowej 
zdolności do przeciwdziałania rozlewom olejowym i  innych substancji szkodliwych. 

O.4. W prawie polskim Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 
 sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu przyjmuje definicję 
zanieczyszczenia zgodną z definicją Konwencji Helsińskiej, z wyłączeniem zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń związanych z bojowymi środkami chemicznymi, zatopionymi w polskich 
obszarach morskich, które regulują odrębne przepisy.. 

O.5. Istotną pomocą w organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń chemicznych są: 

 Podręcznik o Współpracy w Przeciwdziałaniu Zanieczyszczeniom Morza, Tom 2 (HELCOM 
Manual, Volume 2); 

 Podręcznik o Zanieczyszczeniach Chemicznych IMO składający się z dwóch części: 

  - Część 1 – Ocena problemu i organizacja przeciwdziałania; 

  - Część 2 – Poszukiwanie i odzyskiwanie towarów w opakowaniach utraconych w  
  morzu. 

 Podręcznik operacyjny opracowany przez CEDRE – Kontenery i opakowania zagubione w 
morzu. 

O.6. W oparciu o Porozumienie95 z dnia 17 grudnia 2003 r., zawarte pomiędzy Komendantem  
 Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Pomorskim Komendantem Wojewódzkim, 
 Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Komendantem 
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, a Dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i 
Ratownictwa, porozumiewające się Strony zachowując  nadrzędność przypisanych sobie zadań, 
określonych we właściwych przepisach, wyrażają wolę ścisłej współpracy w zakresie: 

1) gaszenia pożarów na obszarach morskich, w celu ratowania życia ludzkiego i ochrony 
środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego; 

                                                           
94

 Dz. U. 2007 nr 167 poz. 1173 

95
 Treść porozumienia przytoczona jest w Załączniku C. 
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2) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych na obszarach morskich; 
3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych w pasie nadbrzeżnym oraz na 

akwenach śródlądowych; 
4) organizowania i wykonywania akcji poszukiwawczo - ratowniczych na akwenach 

śródlądowych i morskich; 
5) wspólnego udziału w innych akcjach ratowniczych, wynikających z ustawy o stanie klęski 

żywiołowej. 

 

INFORMACJE O ZANIECZYSZCZENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I METODACH ICH ZWALCZANIA 

 

O.7. Podręcznik HELCOMU – Tom 2, dotyczący zwalczania zagrożeń chemicznych 

 obejmuje: 

 ogólne zasady przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym; 

 opis zachowania się substancji chemicznych; 

 kryteria wyboru metod przeciwdziałania w zależności od właściwości fizycznych substancji; 

 opis metod kalkulacji dryfu i przemieszczania się substancji chemicznych; 

 monitoring oraz środki ochrony stosowane w przypadku zagrożeń chemicznych; 

 metody pobierania i przechowywania próbek do analiz; 

 skrócone informacje o możliwych do zastosowania metodach zwalczania. Informacje te są 
pobieżne i obejmują bardzo ogólnie: strategię działań związanych z emisją substancji 
chemicznych, a w tym: ogólne zasady manewrowania, metody określania stref ryzyka, 
monitorowania migracji chmury gazowej, dryfu substancji nierozpuszczalnych – pływających 
po powierzchni wody i innych, w zależności od ich gęstości, metody zwalczania substancji 
gazowych, pływających po powierzchni wody, utrzymujących się na określonej głębokości i 
tonących; 

 opis technik stosowanych w przypadku działań związanych z poszukiwaniem i 
odzyskiwaniem towarów w opakowaniach zagubionych w morzu; 

 szereg załączników zawierających: 
  - organizację działań operacyjnych, 
  - tabele odporności materiałów ochronnych, 
  - opis incydentów związanych z rozlewami chemicznymi, 
  - klasyfikację rozlewów chemicznych, 
  - klasyfikację poziomów środków zabezpieczenia ratownika, 
  - tabelę międzynarodowych znaków i etykiet oraz różnego rodzaju klasyfikacje, 
  - kalkulator fizycznych jednostek przeliczeniowych. 
 

  Serwis MAR-ICE  - System stworzony w 2008 roku dzięki współpracy Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), European Chemical Industry Council (Cefic) oraz Centre of 
Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution (Cedre). W ramach 
systemu EMSA zapewnia dostęp do informacji o chemikaliach transportowanych drogą morską 
oraz porad eksperckich w przypadku wystąpienia zagrożenia zanieczyszczeń środowiska 
morskiego.  
 
MAR-ICE poziom 1 zapewnia zdalne otrzymanie takich informacji jak: 

- arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa 
- arkusze informacji o chemikaliach (MAR-CIS data sheets)  
- modele 3D i 2D wskazujące potencjalne obszary skażenia 
- szacowanie ilości uwolnionej substancji w zależności od czasu trwania  
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- określenie zachowania się kontenerów/pojemników zgubionych w morzu oraz porady dotyczące 
ich odnalezienia i sposobu wydobycia 

- określenie ryzyka dla ratowników i środowiska 
- porady dotyczące sposobów zwalczania zanieczyszczenia i proponowanie rozwiązań 

alternatywnych. 
 

MAR-ICE poziom 2 zapewnia porady eksperckie na miejscu akcji. W ciągu od 2 do 6 dni eksperci 
powinni dotrzeć do centrum koordynacyjnego kraju, który zgłosił taką potrzebę.  

 

ZWALCZANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM CHEMICZNYM NA 
MORZU 

ZASADY OGÓLNE 

O.8. Warunkiem wstępnym dla efektywnego podjęcia środków zwalczania i usuwania 
 substancji chemicznych na morzu jest zlokalizowanie tejże substancji: na powierzchni  wody, w 
jej objętości lub na dnie. Jednakże umiejscowienie danej substancji jest czasem niezwykle 
trudne, ponieważ: 

 wiele substancji rozpływa się po powierzchni morza bardzo szybko, z powodów: małej 
lepkości czy małego napięcia powierzchniowego. Powstający wówczas cienki „film olejowy” 
utrudnia obserwację zanieczyszczenia. Uniemożliwia to obserwację wzrokową, wymagane 
są niezwykle czułe przyrządy; 

 równie wiele substancji bardzo szybko rozpuszcza się w wodzie. Szybkie rozcieńczanie 
zanieczyszczenia uniemożliwia jakąkolwiek akcję zwalczania; 

 substancje tonące są trudne do zlokalizowania z powodu trudnych do przewidzenia prądów 
obecnych w fazie zatapiania, a to z powodu ogólnych utrudnień technicznych związanych z 
poszukiwaniem podwodnym. 

O.9.  Skuteczna lokalizacja zanieczyszczenia jest kluczowym elementem strategii jego  
 zwalczania, dlatego dla każdego planu kryzysowego niezwykle istotne jest określenie środków 
umożliwiających: przewidywanie dryfu zanieczyszczenia, jego monitorowanie i śledzenie, 
procedury pobierania próbek oraz identyfikacji sprawcy zanieczyszczenia. 

 PROCEDURA DECYZYJNA, KONTROLI I WERYFIKACJI INFORMACJI 

O.10. Procedura ta pozwala na podjęcie decyzji o rozpoczęciu akcji przez kompetentną władzę, 
zgodnie z zasadami określonymi w Krajowym Planie. Centrum Koordynacyjne  oraz oszczególne 
OSC otrzymują informacje o emisji zanieczyszczeń lub potencjalnym zagrożeniu taką emisją. 
Uruchomienie procesu decyzyjnego w oparciu o procedurę kontrolno–weryfikacyjną i tym 
samym wybór dalszego trybu postępowania jest niezwykle istotne dla prowadzenia skutecznej 
operacji zwalczania zagrożeń chemicznych. 

 

 

 

O.11. Weryfikacja informacji.  
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Szereg otrzymywanych informacji zawartych w raporcie wstępnym typu POLREP może być  błędnych i 
dlatego istnieje potrzeba ich weryfikacji przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru strategii 
przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia. Potwierdzenia wymagają informacje odnośnie: 

 dokładnej pozycji i czasu zdarzenia; 

 rodzaju i ilości uwalniającej się substancji niebezpiecznej; 

Weryfikacja prowadzona jest poprzez: 

 bezpośrednią komunikacją radiową z załogą statku znajdującą się w miejscu zdarzenia; 

 zwiad lotniczy prowadzony przez doświadczonych obserwatorów; 

 serwis zdjęć satelitarnych oferowanych przez EMSA 

 w późniejszej fazie przez zespół ekspertów znajdujący się na statku w pobliżu miejsca 
zdarzenia. 

 

O.12. Procedura reagowania w niebezpieczeństwie  

Procedura wymaga podjęcia szeregu kroków wstępnych, między innymi: 

 określenia, czy incydent jest lub może być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego lub 
innych ważnych zasobów. Przy czym, jeśli zdarzenie ma miejsce blisko linii brzegowej, 
zamieszkanych wysp lub w pobliżu portów to środki zmierzające do ochrony okolicznej 
ludności zachowują priorytet; 

 zapewnienia odpowiedniej ochrony załogom statków uczestniczących w incydencie; 

 zapewnienia bezpieczeństwa innym statkom znajdującym się lub mogącym się znaleźć w 
pobliżu miejsca zdarzenia; 

 powiadomienia kompetentnych władz; 

 podjęcia koniecznych kroków dla ograniczenia lub wyeliminowania emisji. 
 

O.13. Ocena zagrożenia.  

Rozmiar zagrożenia wynikający z incydentu musi być szacowany w sposób dynamiczny po to, 

by lepiej określić poziom i rodzaj podejmowanych środków zwalczania i tak niezbędne jest 

uzyskanie informacji o właściwościach emitowanej substancji chemicznej, jej zachowaniu w 

połączeniu z wodą morską i powietrzem. Równie niezbędne są dane meteorologiczne i 

hydrograficzne. Zespoły ekspertów mają za zadanie: 

 określenie właściwości substancji chemicznej, głównie takich jak: 
 - parowanie, rozpuszczalność, gęstość właściwa, 
 - zdolność tworzenia rozlewu (plamy) bądź chmury gazowej, 
 - stan morza i wpływ prądów oraz pływów, 
 - warunki lokalne środowiska biologicznego oraz struktura dna morskiego. 

 określenie wpływu substancji chemicznej na zdrowie ludzkie i środowisko; 

 określenie zagrożenia natychmiastowego; 

 określenie zagrożenia długotrwałego – szczególnie dla środowiska morskiego, z 
uwzględnieniem obszarów o szczególnej czułości; 

 określenie ekonomicznych konsekwencji emisji niebezpiecznych substancji chemicznych; 

 wskazanie najskuteczniejszych metod przeciwdziałania. 
 
Pomoc w podjęciu decyzji odnośnie wyboru właściwej strategii usuwania skutków awarii dostępna jest 
w ramach serwisów MSR-ICE oraz MAR-CIS oferowanych przez EMSA. 

 
 

O.14. Zarówno proces decyzyjny jak i doradczy powinny skupiać się na: 

 zagrożeniach i niebezpieczeństwie; 

 problemach skutecznego zwalczania; 
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 aspektach społecznych i politycznych. 
 

Procedura decyzyjna na tym etapie kończy się na wyborze odpowiedniego poziomu metod 
przeciwdziałania. 
 
O.15. Przeciwdziałanie.  
Dla właściwej oceny zagrożeń niezmiernie ważne jest natychmiastowe powołanie odpowiednich 
zespołów doradczych, szczególnie istotne jest wczesne powiadomienie i włączenie w akcję 
ratowniczą służb lądowych, które będą reagować na brzegu morskim. 
 
Procedura alarmowania lub ostrzegania polega głównie na powiadomieniu: 

 okolicznej ludności ze szczególnym uwzględnieniem rejonów turystycznych; 

 lokalnych, kompetentnych władz; 

 służb kontroli ruchu statków – ostrzeżenie nawigacyjne; 

 załóg kutrów i portów rybackich. 
W skrajnym przypadku może zajść konieczność przeprowadzenia ewakuacji. 

 
Procedura mobilizacyjna obejmuje ogłoszenie alarmu dla: 

 wykwalifikowanego personelu ratowniczego w skład, którego wchodzić powinni specjaliści z 
zakresu ratownictwa życia, ratownictwa chemicznego i technicznego, zagadnień 
bezpiecznego transportu i przeładunków; 

 jednostek ratowniczo gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz podmiotów i formacji 
obrony cywilnej; 

 służb ratowniczych ze stacji ratownictwa chemicznego; 

 zakładowych służb ratownictwa chemicznego, właściwych dla rejonu lub (i) profilu 
określonej branży przemysłu chemicznego; 

 statków ratowniczych, w tym mobilizacji odpowiedniego sprzętu. 
 

Zapewnienie sprawnego, bezpiecznego i ciągłego kierownictwa akcją na morzu uzyskujemy poprzez: 

 skierowanie statków ratowniczych w rejon incydentu, wykorzystanie śmigłowców i zwiadu 
lotniczego w przeciągu trwania całej akcji ratowniczej; 

 zabezpieczenie możliwości przeładunku na morzu – postawienie w stan gotowości jednostek 
zdolnych do przeładunków i magazynowania określonej substancji chemicznej; 

 zamknięcie lub ograniczenie ruchu statków w rejonie dla bezpieczeństwa nawigacyjnego 
jednostek biorących udział w akcji; 

 przygotowanie baz lądowych zdolnych do magazynowania i następnie unieszkodliwiania 
niebezpiecznych substancji chemicznych przewożonych z morza. 

Jednostki bezpośrednio uczestniczące w akcji, a w szczególności statek kierujący akcją (OSC) musi mieć 
zapewnione następujące możliwości: 

 ciągły pomiar składu otaczającej go atmosfery; 

 wykrywanie substancji toksycznych oraz atmosfery wybuchowej i łatwopalnej dla gazów i 
par; 

 detekcję innych szkodliwych gazów i par; 

 odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochronny dróg oddechowych; 

 zdolność do przeładunku i przechowywania niebezpiecznych substancji, transportowanych 
w pojemnikach typu „overpacks”; 

 wybór określonej metody zwalczania, (najważniejsze z nich omówione są poniżej); 

 poinformowanie Państw-Stron Konwencji Helsińskiej zgodnie z jej postanowieniami; 
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 w przypadku, gdy własne (krajowe) siły i środki są niewystarczające należy zwrócić się za 
granicę z wezwaniem o osobowe i techniczne wsparcie międzynarodowe. Gdy istnieje realna 
groźba rozprzestrzenienia się zanieczyszczenia ze znacznymi negatywnymi skutkami dla 
środowiska morskiego, należy to również uczynić. Zasady udzielania pomocy mogą być 
określone poprzez: 

 - umowę ogólną zgodnie z Konwencją Helsińską i Rekomendacją 2/5; 
 - umowy dwustronne i wielostronne.  

-Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (EU Civil Protection Mechanism)  
 

W przypadku braku odpowiednich środków bądź ekspertów w państwach rejonu M. Bałtyckiego należy 
zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej poprzez aktywację Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 
(EU Civil Protection Mechanism) lub do  ONZ. 

 PRZEDALARMOWY TRYB POSTĘPOWANIA  

O.16. Identyfikacja zanieczyszczenia 

 Wykorzystanie sprzętu i aparatury znajdującej się na pokładzie statku 

 Wykorzystanie aparatury detekcyjnej jednostek obcych, w tym statku poszkodowanego 

 Wykorzystanie oprogramowania komputerowego; CAMEO, IMGD Code, Chemical Reactivity 
Worksheet 

O.17. Ocena zagrożeń 

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego np. CAMEO, ALOHA, IMDG Code, Kart Substancji 
Niebezpiecznych CIOP, Kart Niebezpieczne Substancje Alfa-Weka oraz inne. 

 STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA 
 

O.18. Ogólne zasady rozmieszczania załóg na statkach w stosunku do kierunku wiatru 

Podczas zdarzenia związanego z emisją niebezpiecznych substancji gazowych lub par  formuje się 
widzialna lub niewidzialna, chmura gazowa, przesuwająca się zgodnie z kierunkiem wiatru. W takiej 
sytuacji statek o ile jest to możliwe powinien manewrować w taki sposób, by załoga mogła przedostać 
się i pozostawać po stronie nawietrznej, zgodnie z sytuacją przedstawioną na rysunku. Podobnie należy 
okrętować ekipy ratunkowe. W przypadku braku możliwości samodzielnego manewrowania należy użyć 
holowników ratowniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek wiatru 

Pozostała załoga Zaokrętowanie ekip ratunkowych i prowadzenie 
akcji zwalczania od strony nawietrznej 
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O.19. Strefy ryzyka w incydentach morskich 

Określenie stref zagrożenia jest jedną z podstawowych czynności wstępnych akcji ratowniczej. Powinno 
być dokonane tak szybko, jak to jest możliwe Obliczenia teoretyczne w oparciu o modele dyspersyjne 
powinny być niezwłocznie sprawdzone w realnych warunkach. Obiekt z określonymi strefami ryzyka 
pozwala na identyfikację obszarów ewakuacji, warunkowego dostępu itd. Po określeniu stref ryzyka 
należy niezwłocznie przekazać te informacje nadzorowi ruchu morskiego i lotniczego oraz do publicznej 
wiadomości. Wyróżniamy następujące rodzaje zagrożeń (ryzyka): 

 ryzyko gwałtownego ognia – pożaru; 

 ryzyko eksplozji; 

 ryzyko pożaru z normalnym dymieniem; 

 ryzyko pożaru z emisją dymów toksycznych; 

 ryzyko chmury gazowej powstającej z wycieku (plamy) lub emisji bezpośredniej. 
 

O.20. Ryzyko gwałtownego pożaru. 

Emisja substancji o niskiej temperaturze zapłonu stwarza bezpośrednie zagrożenie pożarem 
i/lub wybuchem. Dla substancji takich, jak np. aceton, akrylonitryl, benzyny, etyloaminy, 
pochodne heksanu, propylenu, chlorowcopochodne, nitrozwiązki i nadtlenki – w przypadku 
uwolnienia się znacznych ilości ze zbiornika kontenerowego lub większej ilości opakowań, 
należy utworzyć strefę ochronną w kształcie półkuli o środku znajdującym się w miejscu emisji i 
promieniu odpowiednio: 

 dla strefy zagrożenia pożarowego: r = 100 m 

 dla strefy zagrożenia wybuchowego: r = 1000 m 
 

O.21. Pożary z emisją dymów 

Dymy towarzyszą paleniu się prawie wszystkich substancji. Związki chemiczne  zawierające 
węgiel, tlen i wodór np. heksan, heptan, benzen, toluen, ksylen, alkohole, etery, estry, ketony i 
octany, jak również benzyny podczas spalania wydzielają  normalne dymy. Dla tej grupy 
substancji ustala się bezpieczną przestrzeń poprzez powiększenie widocznej chmury dymu o 
sferę o grubości d = 100 m. Dla substancji  zawierających chlorowcopochodne, związki azotu, 
fosforu sfera powiększająca  widzialną chmurę dymu powinna mieć grubość d = 500 m. Rysunek 
poniżej obrazuje powyższą metodę. 

 

 

Widok z góry 

Widok z boku 

Granice stref ryzyka 

Dym widzialny 

Dym widzialny 
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O.22. Niebezpieczna chmura gazowa powstająca z wycieku lub uszkodzonego 

 pojemnika 

Wyciek bezpośredni lub z uszkodzonego pojemnika substancji gazowych lub lotnych może 

doprowadzić do natychmiastowego uformowania się niebezpiecznego obłoku gazowego. 

Pierwszym etapem postępowania jest wyznaczenie trójkąta równoramiennego, którego 

wierzchołek o kącie 30 stopni osadzony jest w miejscu powstania wycieku i skierowany jest 

przeciwnie do kierunku wiatru, tak jak na rysunku  poniżej. 

 

 Następnym etapem jest jak najszybsze wykorzystanie środków niezbędnych do 

 monitorowania (przenośne detektory gazowe) do określenia stref zagrożenia: 

 - strefy bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia; 
 - strefy o wyczuwalnej obecności niebezpiecznej substancji, lecz niestanowiącej 
 bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia; 
 - strefy, w której obecność niebezpiecznej substancji nie jest wykrywana (Sposób 
 ten przedstawiony jest na rysunku poniżej). 
 

  
 

O.23. Planowanie obszaru działania na statku 

Na pokładzie statku, (o ile jest to możliwe) po określeniu stref zagrożenia powinno się wyznaczyć 
obszary rozgraniczone tzw. „gorącą linią”:  

 obszar pobytu dla załogi i ekip ratunkowych oraz  

 obszar wyłączony (exclusion area). 

Kierunek wiatru 

Kąt 30 stopni 

Kierunek 
wiatru 

Zewnętrzna granica 
obszaru, w którym 
możliwe jest wykrycie 
gazu 

Obszar nieszkodliwy dla zdrowia, w którym 
obecność gazu jest wykrywana 

Obszar zagrożenia dla 
zdrowia 
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Na teren obszaru wyłączonego wstęp dozwolony jest wyłącznie dla ekip ratowniczych 

wyposażonych w kombinezony ochronne (gazoszczelne) i aparaty oddechowe. W 

pobliżu gorącej linii, po stronie strefy pobytowej powinna być usadowiona przenośna 

komora dekontaminacyjna. Sposób ten przedstawiony jest na rysunku.  
 

 
Wygląd typowej komory dekontaminacyjnej przedstawiony jest na rysunku. Przenośne 

komory dekontaminacyjne, możliwe do wykorzystania na pokładzie statku powinny 

znajdować się w wyposażeniu jednostek ratownictwa chemicznego PSP. W innym 

przypadku należy zorganizować prowizoryczny punkt dekontaminacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU O 

 ZAGROŻENIU CHEMICZNYM 
 

O.24. Tryb obejmuje następujące działania: 

 Załadunek na pokład statku ratowniczego kontenerów ze sprzętem ratowniczym PSP; 
 - kontenera z sprzętem ratownictwa technicznego, 
 - kontenera ze sprzętem ratownictwa chemicznego. 

 Zaokrętowanie specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego PSP.  
 

O.25. Operacje o najwyższym stopniu ryzyka 

Kierunek wiatru 

Granica obszaru wyłączonego 

Komora dekontaminacyjna 

Dekontaminacja kombinezonów 

Prysznic Rozbieralnia Przebieralnia 
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Praca w obszarze wyłączonym powinna być traktowana jako działania o najwyższym stopniu ryzyka. 
Należy podjąć wszelkie środki zapewniające maksymalne bezpieczeństwo. Operacje o najwyższym 
stopniu ryzyka mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego.  

 

Służba SAR nie posiada ani sprzętu, ani ludzi zdolnych do wykonywania tych zadań. Siły i środki SAR w 
większości przypadków będą mogły działać jako zespoły towarzyszące (asysta), pod nadzorem 
kierownika akcji specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i będą mogły wykonywać czynności o 
niewielkim stopniu trudności. Struktura działań jest następująca: 

 Zespoły ratownictwa chemicznego zakładają swoje bazy operacyjne na pokładzie statku 
ratowniczego lub, jeśli jest to możliwe, bezpośrednio na pokładzie statku ratowanego. W 
zależności od umiejscowienia bazy operacyjnej działania zespołu ratownictwa chemicznego 
podległe są kapitanowi właściwego statku. 

 Podległość ta wynika z zakresu odpowiedzialności oraz prawa morskiego. W trosce o 
bezpieczeństwo ludzi i sprzętu oraz biorąc pod uwagę realne lub prawdopodobne skutki 
incydentu związanego z emisją niebezpiecznych substancji chemicznych wymaga się jednak 
ścisłej współpracy i porozumienia pomiędzy kapitanami statków, a dowódcą zespołu 
ratownictwa chemicznego. Szczególnie istotne jest, oparte na wzajemnym zaufaniu i 
wypracowane w trakcie ćwiczeń, ścisłe porozumienie pomiędzy kapitanem statku 
ratowniczego i kierownikiem działań o największym stopniu ryzyka. 

 

 METODY PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA 

O.26. Prognozowanie rozprzestrzeniania się chmury gazowej. Metoda F1 

Stosowanych jest szereg metod prognozowania rozprzestrzeniania się chmury gazowej. Do chwili 
obecnej opracowano kilkadziesiąt modeli dyspersji gazowej, od bardzo uproszczonych, do bardzo 
rozbudowanych. 

 Modele proste posiadają szereg ograniczeń oraz nie gwarantują wymaganej dokładności. 
Działają jednak szybko, nie wymagają dostarczenia dużej liczby parametrów oraz nie 
potrzebują dużych możliwości obliczeniowych komputerów. 

 Modele rozbudowane są niezwykle skomplikowane, zapewniają znaczną dokładność, przy 
dużym poziomie ufności. Działają jednak znacznie wolniej, wymagają czasem ogromnej 
liczby parametrów oraz ze względu na skomplikowany aparat matematyczny potrzebne są 
potężne zdolności obliczeniowe. 

 Biorąc pod uwagę konieczność działań szybkich, często trudne warunki morskie 
najskuteczniejszym narzędziem dla tych działań jest amerykański program obliczeniowy 
ALOHA, wchodzący w skład pakietu wspomagającego działania w zagrożeniach chemicznych 
CAMEO. 

 Zaletą ALOHA jest szybkość działania, prostota w obsłudze i minimalne wymagania 
sprzętowe. Program wykonuje obliczenia ze stosunkowo dużą dokładnością, szczególnie w 
uproszczonych warunkach morskich oraz stosunkowo dużym poziomem ufności, 
sprawdzonym w działaniach amerykańskiej straży pożarnej. Wadą jest brak możliwości 
wykorzystania dla bardzo słabych i bardzo silnych wiatrów. 

  

O.27. Dla uproszczonych obliczeń można posłużyć się poniższą tabelą. Wyznaczanie strefy 
 niebezpiecznej oparte jest o założenie, że chmura gazowa rozprzestrzenia się w postaci 
 ostrosłupa, którego wierzchołek znajduje się w punkcie emisji i skierowany jest 
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 przeciwlegle do kierunku wiatru. Kąt ostry ostrosłupa wynosi 30 stopni, tzn. długość  ramion 
jest dwukrotnie większa od boku podstawy. 

 

 

 = 300   O,5 a  

              a 

 

 

Wielkość parametru „a” dla określenia strefy zagrożenia 

Wielkość 
emisji  

Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia pożarowe i 
wybuchowe 

Amoniak, chlorek 
winylu 

Metan, propan, butan, 
buten, butadien, etylen,  

Amoniak, chlorek winylu, 
metan, propan, butan, buten, 
butadien, etylen, 

[ tony ] [ m ] (zgodnie z 
kierunkiem wiatru) 

[ m ] (zgodnie z 
kierunkiem wiatru) 

[ m ] (zgodnie z kierunkiem 
wiatru) 

0,1 1.000 200 200 

1 2.000 400 400 

10 5.000 1.000 1000 

100 10.000 2.000 2.000 

1.000 20.000 4.000 4.000 

 

O.28. Tryb postępowania przy prognozowaniu stref zagrożenia. 

 Wykorzystanie metod prognozowania za pomocą ALOHA pod nadzorem specjalisty. 

 Wykorzystanie zasad ogólnych przedstawionych powyżej. 

 Wykorzystanie metod stosowanych przez PSP. 

O.29. Prognozowanie dryfu plamy. Metoda F2 

Metoda ta ma zastosowanie dla substancji pływających po powierzchni wody, zakwalifikowanych do 
grup: FE, FED, F oraz FD. Zakłada się mniej więcej 10 godzinny okres utrzymywania się plamy przed jej 
wyparowaniem, rozpuszczeniem, utworzeniem na skutek niskiego napięcia powierzchniowego cienkiego 
filmu. Zasady określania dryfu plamy są identyczne do metod wykorzystywanych przy zwalczaniu 
zanieczyszczeń olejowych (metoda wektorowa). Podobnie zastosowanie może mieć system 
wspomagania akcji ratowniczych SEATRACK WEB. 

O.30. Tryb postępowania przy prognozowaniu dryfu plamy. 

 Wykorzystanie modelu SEATRACK WEB. 

 Wykorzystanie własnego doświadczenia przy zwalczaniu zanieczyszczeń olejowych. 

O.31. Prognozowanie przemieszczania się skażenia w przestrzeni wodnej. Metoda F3 
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Metoda ta ma zastosowanie dla substancji rozpuszczalnych w wodzie,  zakwalifikowanych do 
grup GD, ED, FED, FD, DE, D i SD. Dla substancji z grup DE i  D, które rozpuszczają się całkowicie, 
metoda ma zastosowanie teoretyczne i pozwala na ewentualne wyznaczenie obszaru skażenia 
wody. Generalnie metoda F3 jest  identyczna z metodą F1 i oparta jest na zasadzie ostrosłupa o 
kącie ostrym 30 stopni,  którego wierzchołek znajduje się w punkcie rozlewu i skierowany jest 
przeciwnie  do kierunku prądu. Wartości parametru „a” przedstawione są w poniższej tabeli. Dane te 
zostały opracowane przy założeniu stałego prądu o niewielkiej prędkości oraz ciągłej, równomiernej 
emisji.  

Wartość parametru „a” dla określenia strefy zagrożenia 

 

Wielkość emisji [ tony] Wielkość stężenia 1 g/m3 Wielkość stężenia 1 mg/m3 

1 500 5.000 

10 1.000 10.000 

100 2.000 20.000 

1.000 4.000 40.000 

  

Informacje zawarte w powyższej tabeli są bardzo niedokładne, szczególnie dla grup substancji DE i D. 
Dane można korygować dokonując pomiaru parametru „a” doświadczalnie poprzez pobieranie próbek z 
powierzchni wody i analizy laboratoryjne. 

O.32. Tryb postępowania przy prognozowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia. 

 Wykorzystanie metody przedstawionej powyżej. 

 Wykorzystanie serwisu MAR-ICE 

O.33. Monitorowanie chmury gazowej rozprzestrzeniającej się w powietrzu. Metoda M1 

Jest to praktyczne uzupełnienie metody F1. Dotyczy wszystkich grup substancji  zawierających literę „G” 
– gazy, szczególnie grup G i GD jak również szybko  parujących E i ED. Wszystkie te substancje 
tworzą chmurę gazową, którą należy  monitorować w sposób ciągły, w celu określenia strefy 
bezpieczeństwa. Monitorowanie  musi nadążać za przemieszczającym się obłokiem gazowym. 
Stosuje się różnorodne techniki pomiarowe z wykorzystaniem precyzyjnych instrumentów przenośnych, 
takich jak: 

- kolorymetry różnicowe, 
- chromatografy gazowe, 
- spektrometry masowe, 
- spektrofotometry podczerwieni, 
- detektory fotojonizacyjne, 
- detektory jedno i wielogazowe, 
- eksplozymetry, 

 Wszystkie te działania zmierzają do jednego celu – wyznaczenia stref:  

- zagrożenia dla zdrowia i życia – obszaru wyłączonego, 
- obszaru skażonego, lecz nieszkodliwego dla życia – obecność substancji jest wykrywalna za 

pomocą przyrządów, 
- obszaru nieskażonego – obecność substancji nie jest wykrywalna za pomocą przyrządów. 
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 Zagadnienie to jest również omawiane w rozdziale: Strategie Przeciwdziałania i 
 Zwalczania niniejszego załącznika w p. O.18 – O.23. 

O.34. Tryb postępowania przy monitorowaniu migracji chmury gazowej. 

 Wykorzystanie stałej instalacji wykrywania gazów zamontowanej na pokładzie statku 
wielozadaniowego Kapitan Poinc, 

 Wykorzystanie aparatury PSP – wyłącznie do działań prowadzonych na lądzie, 

 Wykorzystanie środków MW i pozostałych (SANEPID, Urząd Morski). 
 

O.35. Monitorowanie substancji rozpuszczalnych rozprzestrzeniających się w 

 przestrzeni wodnej. Metoda M2 

Jest to praktyczne uzupełnienie Metody F3. Dotyczy wszystkich substancji rozpuszczalnych objętych 
grupami zawierającymi w swej nazwie literkę „D”. Monitorowanie ma szczególne znaczenie w przypadku 
incydentu w pobliżu obszarów szczególnie chronionych – wysokiej czułości. Celem monitorowania jest 
uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o przystąpieniu do akcji zwalczania. Również 
szereg substancji rozpuszczalnych w wodzie, w kontakcie z wodą morską i przy znacznej wielkości 
rozlewu zachowują się nieco inaczej. Przykładowo metanol utrzymuje się przez pewien czas w postaci 
plamy rozpływającej się na powierzchni wody, kwas siarkowy zachowuje się niby rozszerzająca się 
chmura gazowa, z wolna  przesuwająca się w kierunku dna. Pomiary rozprzestrzeniania się 
substancji rozpuszczalnych w wodzie dokonuje się z wykorzystaniem szeregu metod: 

- Spektrofotometrii, 
- pomiarów pH, 
- mierników przewodnictwa – konduktometrii, 
- fluorometria. 
-  

Monitorowanie dokonywane jest poprzez częsty pobór próbek wody i pomiar na pokładzie statku. 
Bardziej zaawansowaną metodą są pomiary ciągłe dokonywane za pomocą holowanego, podwodnego 
czujnika pomiarowego i przesyłanie sygnału  bezpośrednio na pokład. Przykładowy taki system 
przedstawiony jest na rysunku poniżej.  Dla potrzeb Służby SAR należy również rozważyć możliwość 
wykorzystania w tym celu pojazdu podwodnego ROV. 

 

O.36. Tryb postępowania przy monitorowaniu skażenia wody 

 Wykorzystanie środków PSP. 

Pływak – stabilizator trału 

Czujnik 
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 Wykorzystanie innych środków znajdujących się na wyposażeniu Administracji Morskiej oraz 
Marynarki Wojennej.  

 

O.37. Zwalczanie zagrożeń związanych z emisją gazów rozpuszczalnych w wodzie. Metoda C1 

Metoda ta stosowana jest dla substancji gazowych z grupy GD. Przykładowo amoniak, gaz masowo 

transportowany na M. Bałtyckim, jest stosunkowo dobrze rozpuszczalny w wodzie ( w temperaturze 10 

stopni roztwór nasycony zawiera wagowo 41%  amoniaku).Wykorzystanie tych właściwości umożliwia 

przeciwdziałanie migracji niewielkich obłoków gazowych amoniaku przez stosowanie kurtyn wodnych 

lub mgły wodnej. Metoda ta ma zastosowanie dla niewielkich prędkości wiatru i polega na nawietrznym 

postawieniu kurtyny wodnej lub mgły. Cząsteczki amoniaku  rozpuszczają się w wodzie i opadają na 

dół (może to być zarówno pokład statku jak i powierzchnia wody). Powoduje to przeniesienie 

zanieczyszczenia z powietrza do środowiska morskiego, zagrożenia wynikające z obecności 

niebezpiecznej chmury gazowej są jednak dużo wyższe, szczególnie dla zdrowia i życia ludzkiego jak 

również ptaków i organizmów morskich oddychających powietrzem atmosferycznym. Jedno z takich 

rozwiązań prezentowane jest na poniższym rysunku. 

 

 

O.38. Tryb postępowania przy zwalczaniu chmury amoniaku 

 Wykorzystanie sprzętu gaśniczego statku ratowniczego. 

 Wykorzystanie sprzętu PSP. 

O.39. Zwalczanie substancji pływających na powierzchni wody. Metoda C2 

Metoda ta ma zastosowanie dla substancji pływających po powierzchni wody, zakwalifikowanych do 
grup: FE, FED, F oraz FD. Warunkiem jest, by substancje tworzyły na powierzchni wody plamę o grubości 
umożliwiającej operacje zbierania. Do tego celu może być wykorzystany sprzęt służący do zwalczania 
rozlewów olejowych. Niekiedy zbieranie substancji chemicznych może być poprzedzone stosowaniem 
neutralizatorów, substancji żelujących bądź sorbentów. Specjalne typy sorbentów mogą być w postaci 
zapór, płacht lub poduszek ułatwiających ich podejmowanie z powierzchni morza (wówczas nie jest 

Kierunek wiatru – (niewielka prędkość) 

Miejsce emisji 

Mgła wodna 
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potrzebny sprzęt zbierający). Wymagane jest jednak oprzyrządowanie umożliwiające rozkładanie, 
utrzymywanie na wodzie podczas absorpcji i podnoszenie różnego rodzaju mat sorbentowych. 

Spotykane są również kombinowane zestawy sorpcyjne składające się z plastikowego pojemnika, 
systemu wydawania tkaniny sorbentowej i następnie aparatu zwijającego i ściskającego tkaninę oraz 
pojemnika do bezpiecznego przechowywania zebranej substancji chemicznej. Sorbenty luzem w postaci 
pyłu lub granulatu mogą być rozprowadzane na powierzchni wody przy pomocy eżektora z 
wysięgnikiem. Sposób ten umożliwia równomierne i w miarę precyzyjne dozowanie. Przy niewielkiej sile 
wiatru dodatki mogą być wysypywane bezpośrednio z opakowań z pokładu statku. 

W niektórych przypadkach do ograniczenia powierzchni rozlewu można używać zapór przeciwolejowych, 
zawsze można stosować zapory sorbentowe W pewnych sytuacjach, w zależności od właściwości 
substancji chemicznej rozlew z  powierzchni wody może być zbierany przy pomocy zbieraczy 
mechanicznych, takich jak: 

- zbieracze taśmowe do zbierania substancji o różnej od wody lepkości, możliwe jest również 
dozowanie sorbentów, 

- systemy sorbentowe, o których była mowa wyżej, 
- systemy Vortex, wykorzystywane do zbierania benzyn i innych lekkich produktów 

naftowych. Nie jest zalecane równoległe stosowanie sorbentów. 

Uwaga: Podczas prowadzenia akcji zwalczania zanieczyszczeń związanych z chemikaliami z grup FE i FED 
należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe i wybuchowe. 

O.40. Tryb postępowania przy zwalczaniu rozlewu 

 Wykorzystanie własnego sprzętu przeciwrozlewowego. 

 Wykorzystanie sprzętu PSP (na brzegu morskim). 

 Wykorzystanie innego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Administracji Morskiej, 
Marynarki Wojennej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

O.41. Zwalczanie substancji rozpuszczalnych, znajdujących się w przestrzeni wodnej. Metoda C3. 

Substancje należące do grup zawierających w nazwie literę „D” są rozpuszczalne w wodzie morskiej. 
Szczególnie łatwo rozpuszczalne są te z grup D i DE. Mogą one formować tzw. „chmury” rozpraszające 
się w przestrzeni wodnej (przez analogię do chmury gazowej), które mogą spowodować znaczne szkody 
dla środowiska morskiego. Generalnie substancje rozpuszczalne są bardzo trudne do zwalczania, lecz 
przykładowo rozlewy kwasów bądź zasad mogą być z powodzeniem neutralizowane. Do najczęściej 
transportowanych kwasów należą: octowy, fluorokrzemowy, mrówkowy, azotowy, fosforowy, 
propionowy i siarkowy. Wśród transportowanych zasad wyróżniamy: wodę amoniakalną, wodorotlenki 
sodowy i potasowy. 

Mieszanie kwasów i zasad, tzw. reakcja zobojętniania zdecydowanie obniża szkodliwość każdej z tych 
substancji oddzielnie i dlatego jest szeroko stosowane. Jednakże duże rozlewy kwasów lub zasad w 
ograniczonych akwenach wodnych np. zatoki, porty, jeziora, archipelagi powinny być neutralizowane 
reakcją zobojętniania w jak najwcześniejszej fazie rozlewu, wyłącznie pod ścisłym nadzorem ekspertów 
ekologicznych. Ilość neutralizatora powinna być obliczana z maksymalną dokładnością. Proces 
neutralizacji należy monitorować stosując ciągły pomiar pH. 

Zaleca się stosowanie następujących neutralizatorów: 

- dla kwasów – kwaśny węglan sodowy NaHCO3,  
- dla zasad – dwufosforan sodowy NaH2PO 4. 

Odczynniki neutralizujące można wprowadzać do wody bezpośrednio z opakowań na powierzchnię 
wody w miejscu rozlewu i w miejsca rozprzestrzeniania się lub też z wykorzystaniem eżektorów 
wodnych, eliminuje się wówczas pylenie się lekko drażniących substancji. Metoda ta przedstawiona jest 
na rysunku poniżej. 
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O.42. Tryb postępowania przy zwalczaniu rozlewu 

 Wykorzystanie sprzętu własnego. 

 Wykorzystanie sprzętu PSP. 

 Wykorzystanie innego sprzętu. 
 

O.43. Zwalczanie substancji tonących, znajdujących się na powierzchni dna. Metoda C4 

Substancje zaliczane do tonących znajdują się w grupach SD i S. Przykładem takich chemikaliów są 
chlorowcopochodne węglowodorów (chlorobenzen, trójchloroetylen, dwuchlorometan itd.), ftalan 
butylowoetylowy, smoły węglowe, kreozot, bezwodnik ftalowy, czteroetylek (TEL) i czterometylek (TML) 
ołowiu. Substancje te osiadają na dnie morskim i mogą często być wydobyte różnego rodzaju sprzętem 
wydobywczym. Zaleca się stosowanie metod hydraulicznych i pneumatycznych.   

Przykładem hydraulicznego urządzenia wydobywczego jest płaszczyznowa draga ssąca lub ruchoma 
draga ssąca ze zbiornikiem. Można nie używać głowic tnących,  ponieważ głowice te intensyfikują 
mieszanie i rozpraszają zanieczyszczenie na większej powierzchni dna. Podstawową wadą hydraulicznych 
drag jest ograniczenie głębokości wydobycia. Małe urządzenia mogą pracować do głębokości zaledwie 
kilku metrów, te największe sięgają 20 – 30 metrów.  

Winda powietrzna – jest to urządzenie pneumatyczne używane z powodzeniem. Małe aparaty 
mogą być sterowane i przemieszczane przez nurków. Praca wind  powietrznych okazywała się 
skuteczna przy głębokości 50 metrów, lecz teoretycznie nie ma limitu ograniczającego. Faktem jest 
jednak, że wydajność tych urządzeń obniża się ze wzrostem głębokości. Zasada aparatów 
pneumatycznych polega na opuszczeniu sztywnego węża  bezpośrednio z pokładu statku na dno, w 
miejscu rozlewu. Drugim, elastycznym wężem  pompowane jest sprężone powietrze bezpośrednio do 
głowicy ssącej lub poprzez komorę mieszania, umieszczoną w dolnej części tej głowicy. 

Wadami wind powietrznych są: 

- konieczność posiadania na pokładzie wysokowydajnego kompresora, szczególnie przy 
dużych głębokościach, 

- zakłócenia w przepływie substancji wydobywanej, wynikające z ogromnych sił ssania, 

- trudności w manewrowaniu całym systemem. 

Schemat typowej windy powietrznej przedstawiony jest na rysunku. 

 

Woda 

Sorbent 
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PIJESP (peripherical injector jet sunction pump) Jest to bardzo obiecująca modyfikacja metody 

hydraulicznej. Wykorzystuje się zasadę działania inżektora. Urządzenie składa się z pionowej rury, której 

dolny koniec zakończony dyszą znajduje się w bezpośredniej bliskości rozlewu. Koniec górny nad 

powierzchnią wody połączony jest z pompą ssącą. Dodatkowym przewodem umieszczonym równolegle 

tłoczona jest z powierzchni, pod dużym ciśnieniem woda (może być gorąca, jeśli zachodzi taka 

konieczność). Dolny koniec tego przewodu umieszczony jest bezpośrednio w dyszy inżektora. 

Teoretycznie metoda ta nie ma ograniczeń, co do głębokości. Generalnie w porównaniu z windą 

powietrzną, PIJESP jest urządzeniem o mniejszej wydajności, zaletą jednak jest łatwość w 

manewrowaniu. Schemat przedstawiony jest na rysunku poniżej. 

 

 

Barka 

Przewód 
sprężonego 
powietrza 

Głowica 
zbierająca Miejsce rozlewu substancji niebezpiecznej 

Komora wlotu powietrza 

Miejsce rozlewu substancji niebezpiecznej 

Wypływ substancji – do pompy ssącej 

Ciśnieniowy przewód zimnej lub gorącej wody 

Dysza 
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O.44. Klasyfikacja grup substancji i metod zwalczania 

Poniższa tabela daje wskazówki o możliwościach prowadzenia akcji zwalczania, dla poszczególnych grup 
substancji. 

Grupa Właściwości Przykłady Metody zwalczania 

G Paruje natychmiast butan, 

chlorek winylu 

  

GD Paruje natychmiast 

znaczna 
rozpuszczalność 

amoniak C1 Rozpuszczanie chmury gazowej mgłą 
wodną 

Dla amoniaku stosować można 

również metodę C3  

E Szybkie parowanie benzen heksan 

cykloheksan 

  

ED Szybkie parowanie 

znaczna 
rozpuszczalność 

 

akrylonitryle, 

n-butyroaldehyd 

octan etylowy 

eter t-butylowy 

octan winylu 

  

FE Pływa na powierzchni 

wody, paruje 

heptan, toluene 

terpentyna, xylen 

  

FED Pływa, paruje,  

rozpuszcza się 

octan n-butylowy 

akrylan etylowy 

  

F Pływa ftalany, oleje 

tłuszczowe, alkohol 

etylowo heksylowy 

styren, nonen 

C2 Zbieranie z użyciem sorbentów  

lub innych dodatków, wykorzy- 

stanie zapór i zbieraczy 

FD Pływa, rozpuszcza się n-butanol 

akrylan butylowy 

  

DE Pływa, szybko  

rozpuszcza się 

aceton, etyloamina, 

tlenek propylenu 

  

D Rozpuszcza się szybko kwasy i zasady, 

alkohole, glkole, 

C3 Neutralizacja kwasów i zasad 
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ketony 

SD Tonie, rozpuszcza się anilina, dwusiarczek 

węgla, dwuchloro- 

metan, 
dwuchloroetan 

C4 Metody pneumatyczne 

Metody hydrauliczne 

S Tonie ftaleny, chlorobenzen,  

smoły węglowe,  

krezoty, bezwodnik 

ftalowy, TEL, TML 

C4  
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 Towary w opakowaniach 

O.45. Międzynarodowy Kodeks Towarów Niebezpiecznych (IMDG) zawiera informacje o kilku tysiącach 
substancji, materiałów i artykułów chemicznych. Tabela poniżej zawiera podstawowe 
właściwości dla poszczególnych klas towarów niebezpiecznych. Szczegółowe informacje na 
temat Kodeksu IMDG zawarte są na końcu rozdziału. 

 Nr 
Klasy 

Nazwa klasy Właściwości Przykłady 

1 Substancje wybuchowe Ryzyko eksplozji masowej, emisja gazów 
niebezpiecznych, możliwość reagowania 
z wodą. 

Azotan amonowy, 
materiały wybuchowe 

2 Gazy sprężone, skroplone lub 
rozpuszczone pod ciśnieniem 

Palność, toksyczność, reakcje utleniania, 
korozja 

Tlen, acetylen, LPG 

3 Ciecze palne Samozapłon, toksyczność, korozja, 
rozpuszczalność w wodzie 

Alkohol etylowy, nafta 

4 Palne substancje stałe Wrażliwość na suszenie, reakcje z 
dwutlenkiem węgla, lub wodą 

Siarka, węglik wapnia 
(karbid) 

5 Substancje utleniające Ryzyko eksplozji, reakcje z otoczeniem Nadtlenek wodoru, chloran 
sodowy 

6 Substancje trujące, drażniące 
i zakaźne 

Toksyczność, zapalność, reagowanie z 
wodą 

Fenol, nawóz naturalny, 
martwe zwierzęta 

7 Substancje radioaktywne Poziom radioaktywności, uszkodzenie 
opakowania 

Rad, tryt,  

8 Substancje korodujące Poziom reaktywności, palność, 
samozapłon 

Kwas siarkowy, 
wodorotlenek sodu 

9 Substancje różnorodne Różne Azbest, pochodne PCV, itd.  

 

O.46. Wszystkie substancje niebezpieczne przewożone w opakowaniach drogą morską muszą być 
pakowane w odpowiedni sposób. Opakowania zależne są od rodzaju substancji, każdy typ 
opakowania musi być zatwierdzony. Dopuszczanie i testowanie opakowań podlega dozorowi 
zgodnemu ze standardami światowymi. Powyższe dotyczy również wszelkiego rodzaju 
opakowań zastępczych służących do celów ratowniczych. 
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Identyfikacja kodu  

i numer certyfikatu 

 

Kraj pochodzenia lub 
typ testowania 

Rok produkcji 

Test ciśnieniowy  

S – brak próby 

Grupa pakowania i 
gęstość pozorna 

Kod opakowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. O-13. Typowe oznakowanie beczki do przewozów ładunków niebezpiecznych. 

  

Przykładowe rodzaje opakowań 

O.47. Istnieje cały szereg opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych. Mogą to być worki, 
skrzynki, beczki, kanistry, stalowe cylindry. Te tzw. małe opakowania z reguły składowane są w 
kontenerach. Do opakowań większych zaliczamy zbiorniki przenośne, cysterny, kontenery 
specjalistyczne, pojemniki pośrednie (IBC) oraz zbiorniki do przewozu paliwa jądrowego. 

 

O.48. Opakowania ratownicze. Wg. definicji przyjętej przez Kodeks IMGD, opakowania ratownicze 
oznaczają specjalne rodzaje opakowań, dostosowane do przewozu innych uszkodzonych 
opakowań, w których znajdują się towary niebezpieczne, lub też samych substancji 
niebezpiecznych, w celu ich bezpiecznego transportu, odzyskiwania lub utylizacji. Przykładowo 
beczka ratownicza jest zawsze nieco większa od typowej beczki, skonstruowana jest z materiału 
kompatybilnego z oryginalnym opakowaniem, najczęściej ze stali kwasoodpornej lub 
polietylenu. Każde z opakowań ratowniczych powinno być atestowane i oznakowane. Przykład 
pokazany jest na Rys. O-14. 

 

 UN – Oznaczenie, że opakowanie jest 
znormalizowane 

 1 – typ opakowania (1 – beczka) 

 A – rodzaj materiału (A – stalowa) 

 2 – oznacza zdejmowaną pokrywę 

 Y – testowane dla grupy 2 i 3 opakowań 
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 300 – szczelność, odporność na ciśnienie – 300 kPa 

  S – przydatność do transportu materiałów stałych lub wewnętrznych opakowań, których 
szczelność wyrażona w kPa jest niższa o 10 kPa. 

94 – rok produkcji 

USA – kraj pochodzenia instytucji kwalifikacyjnej 

 abc – nazwa producenta 

 

O.50. Beczki.  

Tabele poniżej przedstawiają różne rodzaje beczek.  

Beczki o pojemności od 15 do 250 litrów mogą być 
wykonane z stali, tworzywa lub papieru. Do 
przewozu substancji stałych beczki mają 
zdejmowaną pokrywę 

W typowym kontenerze umieścić można od 80 (20 
stopowy) do 160 (40 stopowy) beczek o 
pojemności 200 l. 

 

O.51. Opakowania duże (LP) wg klasyfikacji IMGD. 

Opakowanie LP składa się z pojemnika zewnętrznego do przewozu towarów w opakowaniach 
mniejszych lub bezpośrednio towarów niebezpiecznych. Jego pojemność wynosi w granicach 0,4 
– 3,0 m3. Przykłady: pojemniki do przewozu materiałów wybuchowych, odpadów chemicznych. 

O.52. Pojemniki pośrednie do przewozu materiałów luzem (IBC). 

Atestowane pojemniki do przewozu towarów o masie powyżej 250 kg i poniżej 3.000 kg. 
Wykonane z tkanin, tworzywa sztucznego, kompozytów, drewna, papieru, stali lub aluminium. 

O.53. Kontenery ładunkowe. Wyróżniamy następujące typy kontenerów 

Standardowe Typowe, o rozmiarach standardowych 20’ lub 40’ do ogólnego przewozu ładunków 

O dużej 
kubaturze 

Dla ładunków lekkich, lecz dużej objętości, o wysokości do 3,67 m  

Typu ciężkiego Ze zdejmowanym dachem stalowym, do ładunków ciężkich, lub ponad 
gabarytowych, uniemożliwiające załadunek przez drzwi 

Z otwartym 
dachem 

Przykrywane plandeką, do celów jak wyżej 

Platformy Dla ciężkich i ponad gabarytowych ładunków 

Wentylowane Dla ładunków wymagających wentylacji  

Beczki metalowe 

Objętość 
zwnętrz.(l)  

Masa 
(kg) 

Pojemność (l) 

225 15-20 200-210 

120 12-15 110 

60 4-6 55 

30 2,5-4 27 
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Izotermiczne Dla ładunków wymagających stałej podwyższonej lub obniżonej temperatury. 

Masowe Do przewozu ładunków sypkich, masowych 

 

Wymiary standardowego kontenera przedstawione są w tabeli poniżej 

 Wymiary 
Pojemność Ładowność 

 Długość Szerokość Wysokość 

20’ 6m 2,4 m 2,4 m 33 m3 22 Tony 

40’ 12 m 2,4 m 2,4 m 67 m3 27 Ton 

O.54. Zbiorniki kontenerowe.  

Zbiorniki – cysterny służą do przewozu cieczy i gazów. Zawsze mają wymiar kontenera 20’. 
Wyróżniamy pięć klas wg IMO, z których dwie pierwsze przeznaczone są dla chemikaliów: 

 Klasa IMO 1 – dla cieczy łatwozapalnych, toksycznych i korozyjnych 

 Klasa IMO 2 – dla substancji średnio niebezpiecznych, jak ciecze palne, herbicydy, 
insektycydy, żywice. 

O.55. Oznakowanie. Wszystkie opakowania oprócz swoich (właściwych dla charakteru opakowania 
symboli) zawierają oznakowania ładunków niebezpiecznych. Różne klasyfikacje oznakowań 
znajdują się na końcu niniejszego załącznika. 

 Zachowanie się opakowań w wodzie morskiej 

O.56. Właściwości opakowań oraz ich zawartość mają wpływ na ich zachowanie się, w tym również 
trwałość w wodzie morskiej. Należą do nich: 

 ciężar brutto, objętość, pływalność, 

 rodzaj, kształt i wygląd opakowania,  

 kombinacja materiałowa wewnętrznego i zewnętrznego opakowania, 

 materiał, z którego wykonane jest opakowanie. 

W zależności od pływalności (przy założeniu, że nie są uszkodzone) opakowania wraz z ich 
zawartością podzielić można na te, które toną lub pływają lub też takie, których łączna gęstość 
pozorna jest zbliżona do gęstości wody morskiej – mogą się one unosić w toni wodnej. 
Klasyfikacja pływalności przedstawiona jest w tabeli poniżej. 

PF PI PS 

Opakowanie pływa Opakowanie unosi się w toni Opakowanie tonie 

w/v < ds – 0,01 w/v = ds +/- 0,01 w/v > ds + 0,01 

w = ciężar brutto ładunku (kg) 

v = objętość ładunku (m3) 

ds = gęstość wody (kg/m3) 
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Przykładowo kontenery ogólnego przeznaczenia przez pewien czas utrzymują się na powierzchni wody. 
Czas ten zależny jest od tego, z jakiej wysokości, pod jakim kątem i na którą z powierzchni kontener 
wpadł do wody. Pusty kontener tonie w przeciągu kilkunastu minut. 

O.57. Odporność opakowań (na przykładzie beczek) przedstawiona jest w tabeli poniżej  

Rodzaj beczki Uderzenie Ciśnienie Korozja Zwilgocenie 

Stalowe Szczelne + + ++ n/a 

Z pokrywą - - ++ n/a 

Plastikowe 
HD* 

Szczelne ++ ++ n/a n/a 

Z pokrywą + - n/a n/a 

Tekturowe Z pokrywą + - - n/a - 

n/a nie dotyczy 

++ bardzo odporne 

+   odporne 

-    ulega uszkodzeniu 

--   łatwo ulega uszkodzeniu 

*    możliwość korozji pod wpływem światła 

O.58. Właściwości opakowania oraz rozwój sytuacji podczas incydentu określają wybór i przebieg 
akacji przeciwdziałania. Inaczej postępujemy mając do czynienia z pływającymi ładunkami - 
inaczej, gdy toną. Wielkość i ciężar ładunku decydują o wyborze sprzętu, różnie postępujemy w 
przypadku odpornych lub nieodpornych opakowań. Metoda przeciwdziałania zależy również od 
tego, czy mamy do czynienia z uszkodzonymi lub nieuszkodzonymi opakowaniami. 

 Przed rozpoczęciem operacji ratowniczej należy określić: 

 czy jest ryzyko, że zawartość opakowania uwolni się do atmosfery, 

 czy opakowanie pływa, czy tonie, 

 w jakim kierunku przemieszczają się pływające opakowania, 

 czy zatopione opakowania będą przemieszczać się po dnie. 

Należy zawsze pamiętać, że mechaniczne uszkodzenia opakowań podczas incydentu mogą 
spowodować zakłócenie równowagi w znajdującym się wewnątrz ładunku, a tym samym 
zwiększyć ryzyko uszkodzenia i emisji szkodliwych substancji. 

O.59. Ogólne metody postępowania 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy podejrzeniu, że w pojemniku znajdują się 
substancje szkodliwe. Opakowanie z nieznaną lub trudną do ustalenia zawartością należy 
traktować jako te, które zawiera ładunek niebezpieczny, zgodnie z teorią najgorszego 
scenariusza. 

 Przed przystąpieniem do działania należy zgromadzić wszelkie dostępne informacje o 
opakowaniu i jego zawartości. 

 Do wszelkich działań należy uprzednio określić poziom ochrony osobistej ratowników, w 
oparciu o wiedzę o substancji i opakowaniu lub identyfikację zagrożenia w przypadku emisji. 
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 Do działań z uszkodzonymi pojemnikami kierować personel wyposażony w odpowiednie 
środki ochrony.  

 Personel niechroniony musi się znajdować poza strefą skażenia, na nawietrznej obszaru 
zagrożenia. 

 Z największą ostrożnością dokonywać operacji podnoszenia kontenerów, szczególnie 
kontenerów ogólnego przeznaczenia. 

 Ze względów bezpieczeństwa oznakować duże opakowania, wykorzystując boje, reflektory 
radarowe, transmitery. 

 W przypadku emisji pobrać próbki do analizy. 

 Pobieranie próbek z nieuszkodzonych pojemników jest niewskazane. 

 Należy określić odporność opakowania na działanie wody. 

Z odzyskanymi opakowaniami należy obchodzić się z największą ostrożnością. Mniejsze, 
uszkodzone opakowania należy umieścić w opakowaniach ratunkowych. 

 Metody ratownicze 

O.60. Wydobywanie ładunków unoszących się w wodzie. 

 Dla ładunków małogabarytowych wykorzystujemy sieci i siatki. 

 Dla kontenerów wykorzystujemy dźwigi dużej nośności, możliwe jest również holowanie do 
miejsc bardziej bezpiecznych. Przy holowaniu należy zabezpieczyć kontener zwiększając jego 
pływalność. 

O.61. Wydobywanie ładunków zatopionych. 

 Działania ratownicze polegają na: 

 akcji poszukiwawczej zakrojonej czasem nawet na dużą skalę i z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu, np. sonarów, magnetometrów i sprzętu hydroakustycznego; 

 inspekcji rejonu z wykorzystaniem sprzętu do prac podwodnych ROV, ekip nurkowych; 

 bezpośredniej akcji ratowniczej podnoszenia ładunku z wykorzystaniem: 

 - trałów, 

 - sieci dennych, 

 - podnośników, 

 - ROV z manipulatorem, 

 - załogowych pojazdów podwodnych, 

 - specjalistycznych ekip nurkowych – głębokiego nurkowania. 

O.62. Do innych metod ratowniczych zaliczyć można: 

 nie podejmowanie żadnej akcji. Metoda ta jest stosowana w przypadku bardzo dużych 
głębokości w oparciu o analizę zagrożeń oraz analizę ekonomiczną; 

 świadomą i kontrolowaną emisję zanieczyszczenia do środowiska morskiego; 

 zniszczenie opakowania wraz z ładunkiem przy pomocy materiałów wybuchowych; 

 wydobywanie niebezpiecznych ładunków z wnętrza wraku; 

 wydobywanie (podnoszenie) całych wraków. 

O.63. Postępowanie w przypadku towarów szkodliwych w opakowaniach wyrzuconych na brzeg 
morski. Ze względu na zagrożenie potencjalnego kontaktu ludności z  materiałem niebezpiecznym 
najważniejszą sprawą jest wyznaczenie i zamknięcie  obszaru zagrożenia. Dalszy tryb postępowania 
jest zgodny z procedurami ratowniczymi, jak dla innych towarów niebezpiecznych w opakowaniach. 
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 AMUNICJA CHEMICZNA 

O.64. Sposób postępowania z bojowymi środkami chemicznymi został określony w  „Instrukcji 
postępowania w przypadku wyłowienia amunicji chemicznej”, na  podstawie Zarządzenia 
Porządkowego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 3,  opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 60, z dnia  12 grudnia 1997 r. Kolegium Dyrektorów 
Urzędów Morskich zatwierdziło tekst ww.  zarządzenia do stosowania na obszarach morskich RP. 
Zgodnie z instrukcją w  obszarach zatopień istnieje niebezpieczeństwo zatopień. Obszary te 
przedstawione są na mapie na rys. O-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. O-15. Obszary zatapiania i obszary zagrożenia skażeniem amunicją chemiczną 

 

 

 

O.65. Charakterystyka środków trujących. 

Bojowe środki trujące są związkami chemicznymi, które poprzez reakcje chemiczne lub biochemiczne 
oddziałują na fizjologiczne funkcje ludzkiego organizmu osłabiając go lub powodując śmierć. Najczęściej 
występujące na dnie M. Bałtyckiego środki trujące wyszczególnione są w Tabeli O-16. 

O.66. Zasady postępowania po wyłowieniu środków bojowych środków chemicznych. 

 Nie dotykać skażonych części statku, sprzętu połowowego i wyłowionych nieznanych 
przedmiotów i substancji. 

 Ustawić i utrzymywać względem wiatru tak, aby miejsca skażone znajdowały się po stronie 
zawietrznej. Zamknąć wszelkie otwory w sterówce i pomieszczeniach nie dopuszczając do 
przedostawania się środka trującego. 

 Powiadomić najbliższy punkt alarmowania podając, kto, co, gdzie i kiedy wyłowił, czy są 
poszkodowani i jakie są objawy zatrucia. 

Obszary zatapiania 
amunicji chemicznej 

Obszary ryzyka 

Specyficzne miejsca 
zatapiania 
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 Powiadomić graniczną placówkę kontrolną Straży Granicznej portu macierzystego lub portu 
docelowego podając jak wyżej. 

 Natychmiast zdjąć skażone ubranie, schować do worka foliowego i szczelnie zamknąć. 

 Podręcznymi środkami natychmiast usunąć środek chemiczny z ciała. Nie wcierać go w 
skórę, nie trzeć oczu i nie roznosić po pokładzie, a szczególnie w pomieszczeniach. 

 Miejsca skażone przemyć dużą ilością wody pitnej z dodatkiem mydła. Zatarte oczy przemyć 
dużą ilością wody pitnej zaczynając od nasady nosa w kierunku kącików oczu. Nie używać 
maści do oczu i ich nie bandażować. Po osuszeniu skażonych miejsc skóry odkazić je przy 
pomocy zestawu przeciwchemicznego. 

 Nie przekłuwać powstających pęcherzy i założyć jałowe opatrunki. 

 Przed wejściem do portu powiadomić kapitanat (bosmanat) portu o ilości skażonych osób 
załogi i uzgodnić miejsce zacumowania. Miejsce powinno być maksymalnie oddalone, 
odpowiednio przygotowane i zabezpieczone, z uwzględnieniem kierunku wiatru. 

 Do udzielania pomocy przedmedycznej stosować 2% roztwór dwuwęglanu sodu lub (do 
przemywania oczu) 0,1 % roztwór monochloroaminy. 

 

Tabela O.16. Bojowe środki trujące najczęściej występujące na dnie M. Bałtyckiego. 

 

O.67. Meldunki o wyłowionym (napotkanym) bojowym środku chemicznym należy składać  przed 
wejściem do portu oraz pisemnie, zgodnie z macierzystym portem, właściwemu terytorialnie 
dyrektorowi urzędu morskiego, podając w nim: 

 pozycję i czas rozpoczęcia trałowania, w którym wyłowiono bojowe środki chemiczne; 

 zmiany kursu i czas trałowania poszczególnymi kursami; 

 pozycję i czas rozpoczęcia wybierania sprzętu połowowego; 

 nazwiska tych członków załogi, którzy po wydobyciu bojowych środków chemicznych 
znajdowali się na pokładzie; 
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 dokładny opis wyłowionej amunicji lub środków chemicznych; 

 Wykonane czynności po stwierdzeniu, ze wyłowiono bojowe środki chemiczne. 

 

 Ogólne metody działania 

O.68. W akcjach ratowniczych związanych z obecnością substancji niebezpiecznych  obowiązują ściśle 
określone procedury. Jedną z form stosowania procedur jest tzw.  lista czynności kontrolnych. 
Poniżej przedstawiona jest taka lista, stosowana przez  jednostki ratownicze US Coast Guard. 

1. Ocena ryzyka wykonana……………………………………….    
2. Wybór środków ochrony osobistej dokonany…………………   

3. Procedury działań ratowniczych określone………………....... .   

4. Obszary pracy ustanowione……………………………………     

5. Środki ochrony osobistej sprawdzone…………………………    

6. Stanowiska dekontaminacji utworzone………………………..   

7. Instrumenty pomiarowe skalibrowane…………………………   

8. Plan komunikacyjny opracowany………………………………   

9. Monitoring przedmedyczny określony…………………….......   

10. Cele rekonesansu określone…………………………………….   

11. Poziomy działań określone……………………………………..   

12. Plan pobierania próbek do analiz opracowany…………………   

13. Wytyczne do działań przed wejściem przekazane……………..   

14. Praktyczne testowanie komór dekontaminacyjnych wykonane..  

15. Środki łączności sprawdzone……………………………………   

16. Zgoda na przystąpienie do akcji wydana………………………..   

17. Pomoc medyczna zapewniona…………………………………..   

18. Wytyczne dla drużyny ratowniczej przekazane…………………   

19. Plan działań ratowniczych i plan bezpieczeństwa zmodyfikowany  

20. Wykazy sprzętu do dekontaminacji opracowane…………………  

21. Miejsca składowania materiałów skażonych określone………….  

22. Mapa potencjalnego skażenia rejonu opracowana………………..  

23. Uzgodnienia planu akcji z OSC przeprowadzone…………………   

 

O.69. Praktyczne wskazówki związane ze środkami ochrony osobistej oraz bezpieczeństwem pracy 
przedstawione w Załączniku Y – Wskazówki dotyczące  bezpieczeństwa pracy. 

O.70. Na kolejnych stronach przedstawione są tabele międzynarodowych znaków według  różnych 
metod klasyfikacji. Zebrane informacje pochodzą z Podręcznika HELCOM Manual Volume 2. 

 

MIĘDZYNARODOWY MORSKI KODEKS TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – KODEKS IMDG 

O.71. Kodeks IMGD został przyjęty Rezolucją IMO A.716(17) i rozszerzony Poprawkami 27 –  30, 
zgodnie z przepisem VII/1.4 Konwencji SOLAS oraz przepisem 1(3) Załącznika III, Konwencji MARPOL. 
Komitet Bezpieczeństwa Morskiego IMO (MSC), na swojej 75  Sesji wyraził zgodę, by Kodeks IMGD 
(wersja 2002) mógł być wprowadzony 1 stycznia 2003 r. na zasadach dobrowolności. Od 1 stycznia 2004 
r. Kodeks IMGD obowiązuje bez żadnych okresów przejściowych (Rezolucja MSC 122(75)). 

Postanowienia Kodeksu IMDG mają swoje zastosowanie do wszystkich statków, do których ma 
zastosowanie Konwencja SOLAS 1974 przewożących towary niebezpieczne, tak jak to jest zdefiniowane 
w przepisie 1, części A, rozdziału VII Konwencji. 

MIĘDZYNARODOWE OZNAKOWANIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 

Oznakowanie wg Kodeksu (Kodu) IMDG 
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Postanowienia przepisu II-2/19 Konwencji SOLAS mają zastosowanie do wszystkich statków pasażerskich 
i handlowych wybudowanych po 1 lipca 2002 r. 

Dla statków pasażerskich wybudowanych pomiędzy 1. 09. 1984, a 1. 07. 2002, dla statków handlowych o 
tonażu 500 ton i więcej, wybudowanych pomiędzy 1. 09. 1984, a 1. 07. 2002 oraz dla statków 
handlowych o tonażu poniżej 500 ton, wybudowanych  pomiędzy 1. 02. 1992 i 1. 07. 2002, mają 
zastosowanie postanowienia przepisu II-2/54 Konwencji SOLAS z poprawkami MSC.1(XLV), MSC.6.(48), 
MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67). 

Dla statków mniejszych niż 500 ton, wybudowanych pomiędzy 1. 09. 1984 i 1. 02. 1992, zaleca się, by 
przepisy Kodeksu stosować tak dalece, jak tylko jest to możliwe. 

Dla wszystkich statków, niezależnie od wielkości i typu, przewożące towary identyfikowane przez ten 
Kodeks jako zanieczyszczenia morza, mają zastosowanie postanowienia niniejszego Kodeksu. 

 

O.72. Podstawowe definicje. 

 Towarem niebezpiecznym jest każda substancja, materiał i artykuł znajdujące się w Kodeksie 
IMDG. 

 Forma opakowania oznacza każdą postać osłony wyszczególnioną w Kodeksie IMDG.  

O.73. Towary niebezpieczne, zabronione w transporcie morskim. 

Są to jakiekolwiek substancje lub materiały przeznaczone do transportu, które w warunkach 
normalnych transportu są zdolne do eksplozji, niebezpiecznie reaktywne, wytwarzają płomień 
lub niebezpieczne podniesienie temperatury, powodują niebezpieczną emisję toksycznych, 
powodujących korozję gazów lub par. 

O.74. Klasyfikacja zagrożeń. 

Na potrzeby niniejszego Kodeksu niezbędna była klasyfikacja towarów  niebezpiecznych. Zostały 
one pogrupowane według charakterystyki i właściwości oraz stopnia zagrożeń i podzielone na 
klasy oraz sekcje. Wyróżniamy 9 klas głównych. Klasyfikacja powinna być przeprowadzona przez 
przewoźnika, nadawcę towaru lub też odpowiedni, kompetentny organ władzy. Podział na klasy, 
sekcje wraz z ich oznakowaniem graficznym przedstawiony jest w tabeli poniżej. 

Niezależnie od tego podziału, zgodnie z Konwencją MARPOL wyróżniono substancje i materiały 
zanieczyszczające środowisko morskie. Odpady niebezpieczne  powinny być klasyfikowane 
zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie IMDG. Pozostałe odpady, zgodnie z Konwencją 
Bazylejską do klasy 9. 

 

Klasa 1 Materiały wybuchowe 

Postanowienia 
1. Substancje wybuchowe (substancje, które nie są wybuchowe samoistnie, lecz mogą tworzyć 

atmosferę wybuchową w postaci gazu, par lub pyłu nie są zawarte w klasie 1), oprócz tych 
substancji, które są zbyt niebezpieczne do transportu lub, w których dominujące zagrożenie 
odpowiada innej klasie. 

2. Artykuły wybuchowe, oprócz urządzeń zawierających substancje wybuchowe w ilościach lub o 
właściwościach takich, że nieumyślny zapłon lub zainicjowanie podczas transportu nie 
spowodują skutków poza urządzeniem. Podobnych skutków nie wywołają również 
oddziaływanie ognia, dymu, wysokiej temperatury lub hałasu. 

3. Substancje i artykuły niewymienione w p. 1 i 2, które są produkowane z przeznaczeniem do 
wytwarzania efektów pirotechnicznych, wybuchowych itp. 

Transport substancji wybuchowych, które są nadmiernie wrażliwe lub reaktywne i stwarzają 
możliwość spontanicznej reakcji jest zabroniony. 
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Definicje 
1. Substancją wybuchową jest ciało stałe lub ciecz (lub mieszanina substancji), która jest 

samoistnie zdolna, poprzez reakcję chemiczną, do wytworzenia gazu o temperaturze, ciśnieniu 
i prędkości, zdolnych do spowodowania zniszczeń w otoczeniu. Substancje pirotechniczne 
zalicza się do wybuchowych nawet, jeśli nie wytwarzają gazów. 

2. Substancją pirotechniczną jest substancja lub mieszanina produkowana do wytwarzania 
efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu (lub efektów połączonych), jako 
rezultat samoistnej, egzotermicznej reakcji, niebędącej detonacją. 

3. Artykułem wybuchowym jest artykuł zawierający jedną lub więcej substancji wybuchowych. 
4. Eksplozję masową oznacza jednoczesna eksplozja w całej objętości. 

Podział zagrożeń – Klasa 1 

Nr sekcji Opis Oznakowanie  Uwagi 

Sekcja 1.1 Substancje i artykuły wybuchowe, które 
powodują eksplozję masową 

 

Symbol eksplodującej 
bomby. 

Tło pomarańczowe. 

Liczba „1” – w dolnym rogu 

„* *” oznaczenie dla sekcji. 
Brak gwiazdek oznacza, że 
zagrożenie jest drugorzędne 

Sekcja 1.2 Substancje i artykuły wybuchowe, które 
charakteryzują się rozprzestrzenianiem się 
(projekcją), ale nie powodują eksplozji 
masowej 

Sekcja 1.3 Substancje, które stwarzają zagrożenia 
pożarowe oraz mniejsze zagrożenia 
podmuchem lub projekcją, lub oboma naraz, 
ale nie powodują eksplozji masowej. W sekcji 
wyróżniamy substancje i artykuły, które: 

1. dają znaczący wzrost promieniowania 
cieplnego, 

2. zapalają się jeden od drugiego tworząc 
mniejszy podmuch lub projekcję.  

Sekcja 1.4. Substancje, które nie stwarzają znaczących 
zagrożeń. Wyróżnia się te, które stwarzają 
małe zagrożenia zapłonu lub inicjacji podczas 
transportu. Efekty ograniczone są raczej do 
pojedynczego opakowania, bez projekcji. 
Zewnętrzny ogień nie musi spowodować 
jednoczesnej eksplozji. 

 

Nr sekcji oznaczony kolorem 
czarnym 

„*” – grupa podobieństwa, 
jej brak oznacza, że 
zagrożenie eksplozją ma 
drugorzędne znaczenie. 

Sekcja 1.5. Bardzo niewrażliwe materiały, które mogą 
spowodować eksplozję masową. 
Prawdopodobieństwo zapłonu lub inicjacji 
eksplozji masowej w normalnych warunkach 
transportu jest niewielkie. 
Prawdopodobieństwo to rośnie wraz ze 
wzrostem masy przewożonej substancji 

 

Sekcja 1.6. Szczególnie mało wrażliwe materiały, które 
nie stwarzają zagrożeń eksplozji masowej. 
Prawdopodobieństwo eksplozji jest 
nieistotne i ogranicza się do pojedynczego 
artykułu. 

 

jw. 

Grupy 
podobieństw 

Towary klasy 1 należą do tej samej grupy podobieństwa, jeśli mogą być składowane lub 
transportowane razem, bez istotnego wzrostu prawdopodobieństwa wypadku lub dla określonych 
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ilości, rozmiarów tego wypadku. Grupy podobieństw oznakowane są od A do H oraz J,K,L,N,S 

Klasa 2 Gazy 

Uwagi i 
definicje 

„Toksyczny” oznacza to samo, co „trujący”. 

1. Gazem jest substancja, która w temp. 50 C ma ciśnienie pary większe niż 300 kPa lub w temp. 20
0
 

C oraz pod normalnym ciśnieniem (101,3 kPa) zachowuje stan gazowy. 
2. Gaz sprężony jest to gaz przechowywany pod ciśnieniem i zachowuje swój stan skupienia w temp. 

(– 50
0
 C). 

3. Gaz skroplony jest to gaz przechowywany pod ciśnieniem i w temp. (-50
0
 C) jest częściowo w 

stanie ciekłym. Wyróżniamy gazy skroplone wysokociśnieniowe (temp. krytyczna -50 - +65 C) oraz 
niskociśnieniowe (t. kryt. – powyżej 65

0
 C). 

4. Schłodzony gaz skroplony – to gaz przechowywany częściowo w stanie ciekłym z powodu niskiej 
temperatury. 

5. Gaz rozpuszczony to gaz przechowywany w ciekłym rozpuszczalniku. 

Nr podklasy Opis Oznakowanie i/lub uwagi 

Klasa 2.1 Gazy palne są to gazy, które w temp. 20
0
 C i pod 

ciśnieniem 101,3 kPa mają zdolność zapłonu przy 
mieszaninie z powietrzem o stężeniu < 13 % lub są 
palne w mieszaninie z powietrzem, w przedziale 
12 punktów procentowych, niezależnie od 
dolnego limitu palności. Palność określana wg 
testów zgodnych z normą ISO 10156:1996.  

Klasa 2.2 Gazy niepalne i nietoksyczne. Są to gazy 
przewożone pod ciśnieniem nie mniejszym niż 280 
kPa, w temp. 20 C oraz jako schłodzone gazy 
skroplone oraz które: 

1. są duszące (wypierają tlen z powietrza), 
2. są utleniaczami – podtrzymują palenie 

lepiej niż powietrze, 
3. Nie są zawarte w pozostałych klasach. 

 

Klasa 2.3. Gazy toksyczne są to gazy, które: 

1. są znane jako toksyczne, powodujące korozję i 
stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, 

2. są przypuszczalnie szkodliwe dla człowieka, 
ponieważ dawka dopuszczalna LC50 (dawka 
przez inhalację powoduje śmierć w ciągu 14 dni 
dla 50% populacji szczurów albinosów) jest 
mniejsza lub równa 5000 ppm (ml/m

3
). 

 

Mieszaniny 
gazów 

Gazy i mieszaniny gazów różnych podklas wraz z charakteryzującymi je zagrożeniami powodować 
mogą różnorodne następstwa w klasyfikacji: 

klasa 2.3. - powoduje następstwa dla wszystkich podklas 

klasa 2.1. – powoduje następstwa klasyfikacyjne dla podklasy 2.2. 

 

 

Klasa 3 Ciecze palne 

Definicje i 
uwagi 

Klasa 3 obejmuje następujące grupy substancji:  
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1. Ciecze palne są to ciecze lub mieszaniny cieczy oraz 
ciecze zawierające substancje stałe rozpuszczone lub w 
zawiesinie - (farby, lakiery, pokosty, lecz niezawierające 
substancji, które ze względu na swe właściwości są 
kwalifikowane do innych klas), które wytwarzają palne 
opary w temp. określonej wg testu jako punkt zapłonu 
(61

0
 C i niższej dla testu zamkniętego i 65,5

0
 C dla testu 

otwartego) obejmujące: 

- Ciecze transportowane w temp. punktu zapłonu lub powyżej 

 - Ciecze transportowane w podwyższonych temperaturach, które wydzielają palne pary w temp. 
równej lub niższej od max. temp. transportu. 

Jakkolwiek przepisy Kodeksu nie mają zastosowania do cieczy o punkcie zapłonu powyżej 35 C ciecz 
uznawana jest za niepodtrzymującą palenie (w innym przypadku Kodeks ją obejmuje), jeśli: 

 Przeszła test właściwy zgodnie z wytycznymi 

 Jej punkt ogniowy zgodnie z ISO 2592:1973 jest wyższy niż 100
0
 C 

 Tworzy roztwory wodne o zawartości wagowej wody powyżej 90% 
2. Ciecze obniżające czułość materiałów wybuchowych 

Klasa 4 Palne ciała stałe 

Definicje i 
uwagi 

W Kodeksie klasa 4 dotyczy substancji innych niż zostały zakwalifikowane do materiałów 
wybuchowych, które w warunkach transportu są łatwo zapalne lub mogą spowodować pożar. 

Klasa 4.1 Palne ciała stałe, substancje samoreagujące oraz substancje stałe obniżające czułość materiałów 
wybuchowych. 

Klasa 4.1 Palne ciała stałe oznaczają materiały łatwopalne lub te, które mogą 
spowodować ogień przez tarcie. Łatwopalne ciało stałe jest 
materiałem włóknistym, pylastym, granulatem lub w postaci pasty i 
stwarza niebezpieczeństwo poprzez łatwe zapalenie się na skutek 
krótkiego kontaktu z ogniskiem zapalnym lub, jeśli płomień 
rozprzestrzenia się szybko. Zagrożenia wynikają nie tylko z obecności 
ognia, ale również wytwarzania się toksycznych produktów spalania. 
Pyły metaliczne są szczególnie niebezpieczne z powodu trudności w 
opanowaniu ognia, a normalne środki, jak woda i CO2 mogą 
spowodować wzrost zagrożenia.  

 

Klasa 4.1. Substancje samoreagujące są to substancje termicznie niestabilne 
zdolne do przejścia w gwałtowną, egzotermiczną reakcję rozkładu, 
nawet bez obecności tlenu z powietrza. Do klasy tej nie zalicza się 
następujących substancji: 

1. materiały wybuchowe zakwalifikowane do klasy 1, 
2. substancje utleniające zakwalifikowane do klasy 5.1, 
3. organiczne nadtlenki zakwalifikowane do klasy 5.2, 
4. ciepło rozkładu jest niższe niż 300 J/g, 
5. temperatura przyspieszenia samo-rozkładu (SADT) jest 

wyższa niż 75
0
 C, dla 50 kg opakowania. 

 Rozkład substancji może być wywołany przez ciepło, kontakt z 
katalizatorem (kwasy, zasady, związki metali ciężkich), tarcie lub 
wstrząs. 

 Skutkiem rozkładu może być eksplozja (w zamkniętym otoczeniu), 
pożar oraz emisja toksycznych substancji. 

 Tendencja do samorozkładu może być obniżona poprzez 
kontrolowanie temperatury, stosowanie rozpuszczalników oraz 
ograniczanie wielkości opakowań. 
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 Substancje samoreagujące podzielone są na 7 typów, w zależności 
od stopnia zagrożenia. Podział ten jest ściśle związany z typem i 
wielkością dozwolonego opakowania. 

Klasa 4.1. Substancje stałe obniżające czułość materiałów wybuchowych mogą 
same stać się materiałem wybuchowym w momencie zwilżenia wodą 
lub alkoholem oraz, gdy poddawane są płukaniu w celu usunięcia 
obecności materiału wybuchowego.  

Klasa 4.2. Substancje zdolne do spontanicznego zapłonu. Do klasy 4.2. 
zaliczamy: 

1. samozapalne substancje, które są mieszaninami lub roztworami, i 
które nawet w niewielkich ilościach, w ciągu 5 minut od kontaktu 
z powietrzem podlegają zapłonowi, 

2. samoogrzewające się substancje (inne niż samozapalne), które w 
kontakcie z powietrzem, bez dostarczenia energii z zewnątrz, są 
zdolne do samo-ogrzania. Proces samoogrzania wymaga 
większych ilości (kg) oraz dłuższego czasu (dni, godziny). 

 

Klasa 4.3. Substancje, które w kontakcie z wodą emitują gazy palne. 
Są to zarówno ciecze, jak i ciała stałe. Poprzez kontakt z 
wodą następuje spontaniczna reakcja samozapłonu lub 
wydzielanie gazów łatwopalnych.  

 

Klasa 5 Substancje utleniające i organiczne nadtlenki 

Uwaga Z powodu znacznych różnic w właściwościach substancji zawartych w podklasach 5.1. i 5.2. 
niemożliwe jest określenie jednolitych kryteriów dla klasy 5. 

Definicje Klasa 5 jest podzielona na dwie podklasy w następujący sposób: 

1. Klasa 5.1. – Substancje utleniające są to substancje (stałe i ciekłe), które same w sobie nie są 
palne. Jednak  poprzez zawartość tlenu uwalnianego w reakcji chemicznej mają zdolność 
podtrzymywania procesu spalania. Ww substancje mogą być składnikiem produktów (materiałów) 

2. Klasa 5.2. – Organiczne nadtlenki są to substancje, które zawierają dwuwartościowy jon tlenu (-O-
O-) i mogą być określane, jako pochodne nadtlenku wodoru (H2O2), w których atomy wodoru 
zostały zastąpione przez organiczne rodniki. Nadtlenki organiczne są termicznie niestabilne i 
ulegają rozkładowi w samoprzyspieszającej reakcji egzotermicznej. Dodatkowo związki te mają 
następujące własciwości: 

 są zdolne do rozkładu na substancje o właściwościach wybuchowych, 

 mają właściwości materiałów łatwopalnych, 

 są wrażliwe na wstrząs i tarcie, 

 reagują niebezpiecznie z innymi substancjami, 

 powodują uszkodzenie wzroku. 

Klasa 5.1. Substancje utleniające – właściwości. 

1. Substancje będące utleniaczami w wielu oprzypadkach uwalniają tlen 
podwyższając ryzyko oraz intensywność palenia się znajdujących się w 
otoczeniu materiałów palnych. 

2. Mieszaniny utleniaczy z materiałami palnymi, nawet takimi, jak cukier, 
mąka, oleje jadalne, oleje mineralne itp. są niebezpieczne. Mieszaniny te 
ulegają szybkiemu zapłonowi, w niektórych przypadkach na skutek tarcia 
lub wstrząsu. Mogą palić się gwałtownie i mogą powodować ekspolzję. 

3. Pomiędzy większością utleniaczy i ciekłymi kwasami dochodzi do 
gwałtownej reakcji z uwalnianiem się toksycznych gazów. Gazy toksyczne 
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mogą też powstawać w procesie spalania z udziałem utleniaczy. 
4. Ww. właściwości są cechą wspólną subsytancji klasy 5.1. Dodatkowo 

niektóre z nich posiadają specyficzne właściwości wyszczególnione w 
zestawieniu towarów niebezpiecznych. 

Klasa 5.2. Organiczne nadtlenki – właściwości. 

Związki te są zdolne do egzotermicznej reakcji rozkładu w normalnej lub 
podwyższonej temperaturze. Reakcja może być zainicjowana przez wzrost 
temperatury, kontakt z zanieczyszczeniami (pozostałości kwasów, związków 
metali ciężkiech, amin), wstrząs lub tarcie.Stopień rozkładu wzrasta wraz z 
temperaturą i jest zależny od rodzaju rodnika organicznego. Rozkład może 
powodować powstawanie szkodliwych i palnych gazów i par. Dla wielu 
nadtlenków, podczas ich transportu, należy stabilizować i kontrolować 
temperaturę. Niektóre ze związków podczas rozkładu tworzą mieszaniny 
wybuchowe, szczególnie w otoczeniu zamkniętym. Ta właściwość może być 
modyfikowana przez stosowanie rozpuszczalników lub stosowanie 
odpowiednich opakowań. Nadtlenki są podzielone na 7 grup (A – G), z których 
grupy od A do F są ściśle związane z ograniczeniem maksymalnej ilości 
dozwolonej w opakowaniu. 

 

Klasa 6 Substancje toksyczne i zakaźne  

Uwagi Słowo „toksyczny” oznacza to samo, co trujący. 

Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie, które nie odpowiadają definicji substancji zakaźnych są 
kwalifikowane do klasy 9 oraz numeru UN 3245. 

Toksyny roślinne, zwierzęce oraz bakteriologiczne, które nie zawierają substancji zakaźnych lub 
toksyny, które są zawarte w substancjach nie będących substancjami zakaźnymi powinny być 
zaliczane do klasy 6.1. (UN 3172). 

Definicje Klasa 6 jest podzielona na podklasy: 

1. Klasa 6.1. Substancje toksyczne to te, które powodują śmierć lub poważne uszkodzenia organizmu 
ludzkiego po przedostaniu się drogą pokarmową, oddechowa, lub przez skórę 

Klasa 6.2. Substancje zakaźne to te, które są znane lub uznawane, jako zawierające patogeny. 
Patogeny są definiowane, jako mikroorganizmy (bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby itp.) lub 
rekombinacje mikroorganizmów (hybrydy, mutanty), które są znane lub zachodzi podejrzenie, że 
mogą spowodować zakażenie zwierząt i/lub ludzi. 

Klasa 6.1. Substancje toksyczne 

LD50 (ostre zatrucie pokarmowe) – dawka, która powoduje śmierć w 
ciągu 14 dni połowy populacji młodych szczurów albinosów. 

LD50 (ostre zatrucie skórne) – dawka podawana przez 24 godz., przez 
nagą skórę, która powoduje w ciągu 14 dni śmierć połowy populacji 
królików albinosów. 

LC50 (ostre zatrucie inhalacyjne) – koncentracja par, mgieł lub pyłu, 
podawana w cięgu jednej godziny, która powoduje śmierć w ciągu 14 
dni połowy populacji młodych szczurów albinosów. 

W zależności od wielkości dawek (koncentracji) substancje toksyczne 
kwalifikowane są do 3 grup opakowań ( I, II, i III) 
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Klasa 6.2. Substancje zakaźne 

Produktami biologicznymi są produkty otrzymane z organizmów 
żywych, wytwarzane i rozprowadzane zgodnie z zasadami określonymi 
przez kompetentne organy władzy; posiadają zezwolenie licencyjne i są 
wykorzystywane, jako środki zapobiegawcze, lecznicze lub 
diagnostyczne; są one podzielone na następujące grupy: 

1. substancje, które zawierają patogeny w 1 grupie ryzyka, stanowiącej 
znikome lub żadne zagrożenie. Substancje tej grupy nie są 
klasyfikowane w klasie 6.2, 

2. substancje produkowane i pakowane zgodnie z wymaganymi 
przepisami z zakresu ochrony zdrowia, transportowane w celu 
ostatecznego pakowania lub dystrybucji nie są kwalifikowane do 
klasy 6.2, 

3. substancje, które zawierają patogeny w grupie ryzyka 2,3 i 4 lub te, 
które nie spełniaja kryteriów powyżej są kwalifikowane do klasy 6.2.   

 

Klasa 7 Materiały radioaktywne 

Definicje Są to materiały zawierające nuklidy promieniotwórcze o aktywności, koncentracji i całkowitej 
aktywności w przesyłce towarowej, przekraczającej wartości określone w tabeli aktywności Kodeksu 
IMDG. Do materiałów radioaktywnych kwalifikowanych do klasy 7 nie zalicza się: 

1. materiały stanowiące integralną część środka transportu, 
2. materiały przemieszczane w ramach postanowień dotyczących spraw bezpieczeństwa, gdzie 

przemieszczanie to nie angażuje publicznych linii drogowych i kolejowych, 
3. materiały wszczepione ludziom lub żywym zwierzętom w celach diagnozowania lub leczenia, 
4. materiały zawarte w produktach konsumpcyjnych, posiadających zezwolenia prawne, 
5. materiały naturalne i rudy zawierające nuklidy promieniotwórcze, z przeznaczeniem innym, niż ich 

wykorzystanie oraz o koncentracji, która nie przekracza 10 krotnej wartości określonej w tabelach 
aktywności Kodeksu IMDG.  

Kategorie 
opakowań  

W zależności od indeksu transportowego oraz poziomu radiacji wyróżnia się trzy główne kategorie 
opakowań i opakowań ochronnych (overpack) Indeks transportowy (TI) określa się poprzez 
wyznaczenie maksymalnego poziomu radiacji (milisiwerty) w odległości 1 m od zewnętrznej 
powierzchni opakowania oraz wymnożenie otrzymanej wartości przez 100 z uwzględnieniem 
współczynnika dla ładunków wielkowymiarowych i następnie zaokrąglenie w górę do pierwszego 
miejsca po przecinku (warość 0,05 i mniejsza może być zaokrąglona do zera. Dla ładunków masowych 
LSA-I – najniższej specyficznej aktywności materiału promieniotwórczego (dla grupy I) oraz SCO-I – 
zanieczyszczenia powierzchniowego obiektu (dla grupy I). 

Klasa 7  Kategoria I (Biała) 

Indeks transportowy = 0 

Maksymalny poziom radiacji w dowolnym punkcie powierzchni 
zewnętrznej – nie więcej niż 0,0005 mSv/h 

Oznaczenia:  

Contents (zawartość) 

Activity (aktywność) 

 

Klasa 7 Kategoria II (Żółta) 

Indeks transportowy – 0 < TI < 1 

Maksymalny poziom radiacji w dowolnym punkcie powierzchni 
zewnętrznej – więcej niż 0,0005 mSv/h, mniej niż 0,5 mSv/h 
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Oznaczenia: 

Contents (zawartość), 

Activity (aktywność) 

W ramce – wartość indeksu transportowego (TI) 

Klasa 7 Kategoria III (Żółta) 

Indeks transportowy – 1 < TI < 10 

Maksymalny poziom radiacji w dowolnym punkcie powierzchni 
zewnętrznej – więcej niż 0,5 mSv/h, mniej niż 2 mSv/h 

Oznaczenia: 

Contents (zawartość), 

Activity (aktywność) 

W ramce – wartość indeksu transportowego (TI) 

 

Klasa 7 Oznaczenia dodatkowe – dotyczy transportu materiałów 
rozszczepialnych i związany jest z określonym krytycznym indeksem 
bezpieczeństwa (CSI) dla łącznej dopuszczalnej masy krytycznej i 
podkrytycznej materiałów rozszczepialnych. 

Oznaczenia: 

FISSILE – oznacza materiały rozszczepialne 

W ramce wyszczególnia się krytyczny indeks bezpieczeństwa (0 oznacza, 
że nielimitowana liczba opakowań jest podkrytyczna). 

 

Klasa 8 Substancje żrące 

Definicje Substancje żrące oznaczają substancje, które poprzez oddziaływanie chemiczne powodują 
uszkodzenia tkanki żywej lub w przypadku wycieku materialnie uszkadzają, lub nawet niszczą inne 
towary oraz środek transportu. 

Klasa 8 Każdej z substancji żrących przypisane są odpowiednie właściwości. 

1. Mogą powodować poważne oparzenia skóry, oczu i błon śluzowych. 
2. Mogą podrażniać błony śluzowe. 
3. Wytwarzać mogą gazy toksyczne w przypadku pożaru. 
4. Niektóre z nich mogą być toksyczne lub szkodliwe. 
5. Wszystkie niszcząco oddziałują na metale i tkaniny (bardziej lub mniej). 
6. Termin żrące dla aluminium, cynku i cyny oznacza, że stal jest odporna. 
7. Mogą powodować korozję szkła i innych pochodnych krzemu. 
8. Wiele z nich staje się żrącymi po reakcji z wodą lub wilgocią z powietrza. 
9. Niektóre z nich wytwarzają ciepło w reakcji chemicznej. 
10.  Substancje oznaczone, jako „stabilizowane” nie mogą być 

transportowane w stanie niestabilnym. 

 

Klasa 9 Różnorodne substancje i artykuły niebezpieczne 

Do klasy 9 zaliczamy substancje i artykuły niezaliczane do pozostałych klas, dla 
których doświadczenie wykazało lub może wykazać, że mają charakter 
niebezpieczny (mają zastosowanie przepisy części A, rozdziału VII, Konwencji 
SOLAS). Zaliczamy do nich również substancje ciekłe przewożone w temp. 100 
C i więcej oraz stałe przewożone w temp. 240 C i więcej. 

Substancje, do których mają zastosowanie przepisy Załącznika III, Konwencji 
MARPOL. 
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Zanieczyszczenia 
morza 

Substancją zanieczyszczającą morze (marine pollutant) jest 
substancja, która wskutek swoich potencjalnych właściwości do bioakumulacji w pokarmach 
morskich lub na skutek wysokiej toksyczności dla życia morskiego, jest objęta przepisami 
Załącznika III, Konwencji MARPOL. 

Kodeks IMDG zawiera listę substancji, zakwalifikowanych, jako zanieczyszczające morze. Są one 
dodatkowo identyfikowane, jako: 

 substancje, które są traktowane jako potencjalne zanieczyszczanie morza oznaczone są 
indeksem „p” w kolumnie z nagłówkiem „Subsidiary risk(s)” lub w wersji elektronicznej MP, 

 substancje, które mają ekstremalne właściwości zanieczyszczające morze oznaczone są 
indeksem „pp”, 

 substancje, które przy swojej nazwie, dodatkowo oznaczone są N.O.S. (not otherwise 
specified) – nie inaczej specyfikowane, oznaczone w kolumnie „Subsidiary risk(s)” „kropką” 
oznaczają substancje wprowadzające zanieczyszczenie lub poważne zanieczyszczenie morza, 

 roztwór lub mieszanina substancji zawierająca 10 % lub więcej substancji „p” jest traktowany, 
jako substancja zanieczyszczająca morze, 

 roztwór lub mieszanina zawierająca 1 % lub więcej substancji „pp” jest traktowany, jako 
substancja zanieczyszczająca morze. 

Kategoria MARPOL – 5 kategorii oznaczonych literami A, B, C, D, N - w zależności od toksyczności. 

Klasyfikacja GESAMP porządkuje i oznacza toksyczne substancje chemiczne oddziałujące na 
ekosystem morski ze względu na stopień akumulacji (wskaźnik A – (+, Z, T, 0) ), zagrożenia dla 
biocenozy (B (4, 3, 2, 1, 0, D, BOD)), zagrożenia dla zdrowia ludzkiego spowodowane spożyciem 
wody (C (4, 3, 2, 1, 0)) lub przedostaniem się przez skórę (D (II, I, 0)) oraz obniżenie walorów 
rekreacyjnych i estetycznych morza (E (xxx, xx, x)). 

 

Oznakowanie dezynfekcji: 

nazwa środka dezynfekcyjnego, 

informacje o dacie i czasie. 

 

 

Oznakowanie podwyższonej temperatury 

 

O.75. Zakres informacji Kodeksu IMDG 

 Oprócz informacji przedstawionych powyżej Kodeks IMDG zawiera: 

 Część III – Pełną listę towarów niebezpiecznych i wyjątki ograniczania ilości; 

 Część IV – Przepisy dotyczące opakowań i zbiorników; 

 Część V – Procedury konsygnacyjne (m.in. oznakowanie i dokumentacja); 

 Część VI – Konstrukcja, testowanie opakowań, zbiorników; 

 Część VII – Przepisy dotyczące operacji transportowych (składowanie, segregacja). 

 Dodatek zawierający: 
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 procedury działań ratowniczych (EmS), 

 wytyczne pierwszej pomocy medycznej (MFAG), 

 procedury raportowania, 

 wytyczne IMO/ILO/UN ECE dla jednostek transportowych, 

 Kodeks INF, 

 zalecenia bezpiecznego używania pestycydów. 

 Szczególnie przydatna jest elektroniczna wersja Kodeksu IMDG. 

Kod identyfikacji zagrożeń ADR (kod Kemlera) 

Kod identyfikacji zagrożeń ADR (międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów 
i ładunkówniebezpiecznych) stosowany jest w postaci nalepek na cysternach i cysternach 
kontenerowych w ruchu drogowym, zgodnie z międzynarodowymi przepisami ADR. Oznakowanie 
podzielone jest na dwie części, z których górna oznacza identyfikację zagrożenia, a dolna jest 
identyfikatorem substancji zgodnie z klasyfikacją UN. 

Uwaga: Pomarańczowa nalepka bez żadnych numerów oznacza, że przewożone są niebezpieczne 
substancje w opakowaniach, zbiornikach dzielonych lub transportowana jest mieszanina. 

 

 

Identyfikacja zagrożenia 

 

 

 

Identyfikacja substancji nr UN 

Pierwsza cyfra w identyfikatorze zagrożenia 
oznacza zasadnicze (podstawowe) zagrożenia 

Druga i trzecia cyfra identyfikatora oznacza 
generalnie zagrożenia dodatkowe 

2 – gaz 0 – zagrożenie jest odpowiednio oznaczone 
przez pierwszą cyfrę 

3 – ciecz palna 2 – gaz (palny) może zostać uwolniony 

4 – ciało stałe palne 3 – zagrożenie pożarem 

5 – substancja utleniająca lub nadtlenek 
organiczny 

4 – zagrożenie pożarem 

5 – zagrożenie utlenieniem 

6 – substancja toksyczna 6 – zagrożenie zatruciem 

7 – substancja radioaktywna  

8 – substancja powodująca korozję 8 – zagrożenie korozją  

9 – substancja powodująca różnorodne, w tym 
dla środowiska zagrożenia 

9 – zagrożenie spontaniczną, gwałtowną reakcją 
chemiczną 

X – substancja reaguje niebezpiecznie z wodą  
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Powtórzenie tej samej cyfry oznacza intensyfikację szczególnego rodzaju zagrożenia 

Kombinacje cyfr identyfikujących zagrożenia mają następujące znaczenie 

20 Gaz obojętny 

22 Gaz schłodzony 

223 Schłodzony gaz, palny 

225 Schłodzony, utleniający (intensyfikujący spalanie) gaz 

23 Gaz palny 

236 Gaz palny, toksyczny 

239 Gaz palny, który może spontanicznie wejść w reakcję chemiczną 

25 Gaz utleniający 

26 Gaz toksyczny 

265 Gaz toksyczny, utleniający 

266 Gaz bardzo toksyczny 

268 Gaz toksyczny, powodujący korozję 

30 Ciecz palna lub ciecz samo podgrzewająca się 

323 Ciecz palna, która reaguje z wodą emitując palne gazy 

X333 Ciecz palna, która gwałtownie reaguje z wodą emitując palne gazy 

33 Łatwopalna ciecz (punkt zapłonu poniżej 210 C) 

333 Ciecz samozapalna 

X333 Ciecz samozapalna, gwałtownie reagująca z wodą 

336 Ciecz łatwopalna, toksyczna 

338 Ciecz łatwopalna, powodująca korozję 

X338 Ciecz łatwopalna, powodująca korozję i reagująca gwałtownie z wodą 

339 Ciecz łatwopalna, spontanicznie wchodząca w gwałtowną reakcję  

36 Ciecz samo podgrzewająca się, toksyczna  

362 Ciecz palna, toksyczna 
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X362 Ciecz palna, toksyczna, reagująca gwałtownie z wodą emitując palne gazy 

38 Ciecz samo podgrzewająca się, powodująca korozję 

382 Ciecz palna, powodująca korozję, reagując z wodą emituje palne gazy 

X382 Ciecz palna, powodująca korozję, reagująca gwałtownie z wodą emitując palne gazy 

39 Ciecz palna, która spontanicznie wchodzi w gwałtowną reakcję 

40 Ciało stałe palne, samo podgrzewające się 

423 Ciało stałe palne, w reakcji z wodą emituje palne gazy  

X423 Ciało stałe palne, w gwałtownej reakcji z wodą emituje gazy palne 

44 Ciało stałe palne, przechodzi w ciecz w podwyższonej temperaturze 

446 Ciało stałe palne, toksyczne, przechodzi w ciecz w podwyższonej temperaturze 

46 Ciało stałe palne lub samo podgrzewające się, toksyczne 

462 Ciało stałe toksyczne, w reakcji z wodą emituje gazy palne 

48 Ciało stałe palne lub samo podgrzewające się, powodujące korozję 

482 Ciało stałe powodujące korozję w reakcji z wodą emituje gazy palne 

50 Substancja  będąca utleniaczem (podtrzymujący palenie) 

539 Palny nadtlenek organiczny 

55 Silnie utleniająca substancja 

556 Silnie utleniająca substancja, toksyczna 

558 Silnie utleniająca substancja, powodująca korozję 

559 Silnie utleniająca substancja, wchodząca w gwałtowne reakcje chemiczne 

56 Substancja utleniająca, toksyczna 

568 Substancja utleniająca, toksyczna, powodująca korozję 

58 Substancja utleniająca, powodująca korozję 

59 Substancja utleniająca, może wejść w gwałtowną reakcję chemiczną 

60 Substancja toksyczna lub szkodliwa 

63 Substancja toksyczna lub szkodliwa, łatwopalna w temp 21 – 550 C 

638 Substancja toksyczna lub szkodliwa, łatwopalna w temp 21 – 550 C, powodująca korozję 
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639 Substancja toksyczna lub szkodliwa, łatwopalna w temp 21 – 550 C, może wejść w gwałtowną 
reakcję chemiczną 

66 Substancja wysoko toksyczna 

663 Substancja wysoko toksyczna, punkt zapłonu poniżej 550 C 

68 Substancja toksyczna lub szkodliwa, powodująca korozję 

69 Substancja toksyczna lub szkodliwa, może wejść w gwałtowną reakcję 

70 Materiał radioaktywny 

72 Gaz radioaktywny 

723 Gaz radioaktywny, palny 

73 Ciecz radioaktywna 

74 Ciało stałe radioaktywne 

75 Materiał radioaktywny, utleniacz 

76 Materiał radioaktywny, toksyczny 

78 Materiał radioaktywny, powodujący korozję 

80 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję 

X80 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, gwałtownie reagująca z wodą 

83 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, łatwopalna (21 – 550 C) 

X83 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, łatwopalna (21 – 550 C), gwałtownie reagująca 
z wodą 

839 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, łatwopalna (21 – 550 C), mogąca wejść w 
gwałtowną reakcję chemiczną 

X839 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, łatwopalna (21 – 550 C), mogąca wejść w 
gwałtowną reakcję chemiczną, gwałtownie reagująca z wodą 

85 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, utleniacz 

856 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, toksyczna, utleniacz 

86 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, toksyczna 

88 Substancja powodująca silną korozję 

X88 Substancja powodująca silną korozję, gwałtownie reagująca z wodą 

883 Substancja powodująca silną korozję, łatwopalna (21 – 550 C) 
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885 Substancja powodująca silną korozję, utleniacz 

886 Substancja powodująca silną korozję, toksyczna 

X886 Substancja powodująca silną korozję, toksyczna, gwałtownie reagująca z wodą 

89 Substancja powodująca korozję lub lekką korozję, która może wejść w gwałtowną reakcję 
chemiczną 

90 Substancja powodująca różnorodne zagrożenia 

 

ZAGROŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE 

O.76. Zagadnienia przewozu substancji promieniotwórczych drogą morską regulowane są  przez 
Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w „Międzynarodowym Kodeksie  Bezpiecznego Przewozu 
Statkami Promieniotwórczego Paliwa Jądrowego, Plutonu i  Wysoko Radioaktywnych Odpadów, w 
Opakowaniach INF”. Kodeks INF został przyjęty  przez Rezolucję MSC.88(71). 27. 05. 1999 r. Komitet 
Bezpieczeństwa Morskiego  (MSC) wziął pod uwagę wcześniejsze rezolucje dotyczące Kodeksu INF: 
A.748(18), A790(19) i A.853(20) oraz wymogów odnośnie planów ratowniczych dla statków 
przewożących substancje promieniotwórcze – A.854(20). Kodeks INF, jako część Konwencji SOLAS 1974 
obowiązuje od 1 stycznia 2001 roku. 

O.77. Materiały promieniotwórcze stanowią 7 klasę w Kodeksie IMDG (Międzynarodowy Kodeks 
Morski Towarów Niebezpiecznych). Dla tej klasy towarów zalecane są  procedury przeciwdziałania w 
niebezpieczeństwie (EmS). Plan działania na wypadek  pożaru oznaczony jest jako F-I (India). Plan 
działania na wypadek emisji (np. z uszkodzonego pojemnika) oznaczony jest jako S-S (Sierra).Należy 
pamiętać, że materiały promieniotwórcze mogą stanowić również inne klasy zagrożeń (często  bardziej 
niebezpieczne niż radiacja). Szczególnie niebezpieczne są te oznaczone  dodatkowo klasą 4.2 i 4.3.  

 

O.78. Działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związana z rzeczywistym 
i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od  sztucznych źródeł 
promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń  wytwarzających promieniowanie 
jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego regulowana jest 
ustawą z dnia 29 listopada 2000 r., Prawo atomowe96. Ustawa m.in. określa tryb postępowania 
w przypadku zdarzeń radiacyjnych: 

 Art. 82. 1. Ze względu na zasięg skutków wyróżnia się następujące rodzaje zdarzeń 
 radiacyjnych: 

1) zdarzenie powodujące zagrożenie jednostki organizacyjnej - zdarzenie radiacyjne, które 
powstało na terenie tej jednostki, a zasięg jego skutków nie przekracza granic jej terenu, 

 2) zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim – zdarzenie 
 radiacyjne, które powstało na terenie jednostki organizacyjnej albo poza nią w czasie 
 prowadzenia prac w terenie lub w czasie transportu materiałów jądrowych, źródeł 
 promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa 
 jądrowego, a zasięg jego skutków nie przekracza obszaru jednego województwa, 

                                                           
96

 Dz. U. z 2001 r. nr 3, poz. 18 z późniejszymi zmianami 
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3) zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym – zdarzenie  radiacyjne 
określone w pkt 2, jeżeli zasięg jego skutków przekracza lub może przekroczyć obszar jednego 
województwa. 

2. Każde zdarzenie radiacyjne zaistniałe na terenie kraju lub poza jego granicami, którego zasięg 
skutków przekracza granice Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi  zdarzenie powodujące 
zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym. 

Art. 83. W razie zdarzenia radiacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej 
działalność określoną w art. 4 ust. 1 obowiązany jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia i 
niezwłocznie zgłosić to zdarzenie Prezesowi Agencji, a w uzasadnionych przypadkach również 
innym organom i służbom, zgodnie z zakładowym planem postępowania awaryjnego. 

Art. 84. 1. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie jednostki organizacyjnej, województwa 
albo kraju wymaga podjęcia stosownych działań interwencyjnych określonych odpowiednio w 
zakładowym, wojewódzkim albo krajowym planie postępowania awaryjnego. 

2. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie jednostki organizacyjnej akcją 
likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje kierownik jednostki, na terenie której 
nastąpiło zdarzenie. 

3. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu wojewódzkim akcją 
likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli zdarzenie radiacyjne miało miejsce podczas transportu, akcją likwidacji 
 zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje osoba odpowiedzialna za  bezpieczeństwo 
przesyłki w czasie transportu w porozumieniu z wojewodą właściwym  dla miejsca zdarzenia. 

5. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu krajowym akcją likwidacji 
zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje minister właściwy do spraw wewnętrznych przy 
pomocy Prezesa Agencji. 

Art. 85. 1. W razie zdarzenia radiacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę  służba, 
która pierwsza uzyskała informację o zdarzeniu, zabezpiecza miejsce zdarzenia  i powiadamia o 
zdarzeniu Prezesa Agencji oraz wojewodę właściwego dla miejsca `zdarzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków 
zdarzenia kieruje wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia, podejmując stosowne działania 
interwencyjne określone w wojewódzkim planie postępowania awaryjnego, z zastrzeżeniem art. 
84 ust. 5. 

Art. 86. W przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu mocy dawki promieniowania 
jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, których przyczyna nie jest znana, lub 
spowodowanych aktem terroru, z wyłączeniem zdarzeń radiacyjnych, o których mowa w art. 82, 
oraz w przypadku znalezienia porzuconej substancji promieniotwórczej, akcją likwidacji 
zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje wojewoda, właściwy dla województwa, na 
obszarze którego stwierdzono podniesiony poziom mocy dawki promieniowania jonizującego, 
wystąpienie skażeń promieniotwórczych lub znaleziono porzuconą substancję 
promieniotwórczą, podejmując stosowne działania interwencyjne określone w wojewódzkim 
planie postępowania awaryjnego, z zastrzeżeniem art. 84 ust. 5. 

Art. 87. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) krajowy plan postępowania awaryjnego, w tym sposób współdziałania organów i służb 
biorących udział w likwidacji zdarzeń radiacyjnych i usuwania ich skutków, 

2) wzór zakładowego i wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego, wskazując elementy 
istotne dla możliwości szybkiego reagowania właściwych służb, 
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3) wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych, o 
których mowa w art. 90, oraz kryteria odwołania tych działań, uwzględniając zalecenia 
właściwych organizacji międzynarodowych. 

Art. 88. 1. Decyzja o wprowadzeniu działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, może 
być podjęta po: 

 1) przekazaniu przez Prezesa Agencji informacji, że w wyniku zdarzenia radiacyjnego 
 powodującego zagrożenia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3, może nastąpić 
 przekroczenie poziomów interwencyjnych, 

2) stwierdzeniu w wyniku analizy celowości prowadzenia działań interwencyjnych, że 
zmniejszenie szkody związanej z promieniowaniem uzasadnia spowodowane przez te  działania 
szkody i koszty, w tym koszty społeczne. 

2. Przy dokonywaniu analizy celowości prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w 
art. 90, należy uwzględnić: 

 1) dotychczasowy oraz przewidywany przebieg i zasięg zdarzenia, 

 2) występujące lub mogące wystąpić wartości dawek promieniowania jonizującego, 

 3) liczebność grup osób zagrożonych, 

 4) skutki zdrowotne tych działań, 

5) przewidywaną wysokość kosztów oraz skalę skutków ekonomicznych i społecznych tych 
działań. 

3. Rodzaj, skala i czas trwania działań interwencyjnych są tak dobrane, żeby korzyści  związane 
ze zmniejszeniem szkód dla zdrowia, pomniejszone o szkody związane z interwencją, były jak 
największe. 

Art. 89. 1. Wprowadzenie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, w związku ze 
zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru jednego województwa, 
następuje w drodze aktu prawa miejscowego wydanego przez  wojewodę właściwego dla 
miejsca zdarzenia. 

2. Wprowadzenie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, w związku ze 
 zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego województwa, 
następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

 3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, oprócz ogłoszenia go w Dzienniku  Ustaw 
 Rzeczypospolitej Polskiej, podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w 
 miejscach publicznych na obszarze objętym działaniami interwencyjnymi, oraz przez 
 ogłoszenie w środkach masowego przekazu na tym obszarze. 

4. W aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się przyczyny, datę  wprowadzenia 
oraz obszar i przewidywany czas obowiązywania działań interwencyjnych, a także rodzaj 
niezbędnych działań interwencyjnych. 

5. W sprawach publikacji aktów prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.). 

6. Odwołanie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, na całym obszarze ich 
obowiązywania lub na części tego obszaru następuje w trybie przewidzianym dla ich ogłoszenia. 

Art.90. Działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia 
poziomów interwencyjnych są: 

 1) ewakuacja, 
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 2) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych, 

 3) podanie preparatów ze stabilnym jodem, 

 4) zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną 
wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie, 

 5) czasowe przesiedlenie ludności, 

 6) stałe przesiedlenie ludności. 

 Art. 91. Działaniami interwencyjnymi, o których mowa w art. 90, kieruje: 

 1) wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia radiacyjnego - w przypadku zdarzenia 
 radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, 

 2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku zdarzenia radiacyjnego 
 powodującego: 

  a) zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, 

  b) zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, gdy podjęcie i prowadzenie   
  działań interwencyjnych przekracza możliwości służb podległych wojewodzie. 

 

Art. 92.1. Ludność, która w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mogłaby otrzymać 
dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla ogółu ludności, jest 
okresowo informowana o możliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz o 
działaniach, jakie powinna podjąć w razie wystąpienia  zdarzenia radiacyjnego (informacja 
wyprzedzająca). 

2. Po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego, ludność, która może otrzymać dawkę promieniowania 
jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla osób z ogółu  ludności, jest niezwłocznie 
informowana o tym zdarzeniu, podejmowanych działaniach, a w razie potrzeby o stosownych 
środkach ochrony zdrowia. 

3. Podmioty właściwe w sprawach opracowywania i przekazywania informacji, o której mowa w 
ust. 2, zakres tej informacji oraz sposób jej przekazywania, są określone odpowiednio w 
wojewódzkim i krajowym planie postępowania awaryjnego. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy ludności, którym jest przekazywana 
informacja wyprzedzająca, podmioty właściwe w sprawie opracowywania i przekazywania 
informacji wyprzedzającej, zakres tej informacji oraz sposób i częstotliwość jej przekazywania, 
mając na względzie potrzebę przygotowania ludności na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, a 
także uwzględniając rodzaje działalności, które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogą 
prowadzić do narażenia ludności na dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę 
graniczną. 

Art. 93.1. Koszty działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego są 
pokrywane przez jednostkę organizacyjną, z której przyczyny powstało zdarzenie radiacyjne. 

2. W razie zdarzenia radiacyjnego niepowstałego z przyczyny jednostki organizacyjnej  koszty, o 
których mowa w ust. 1, są pokrywane przez sprawcę tego zdarzenia, a w razie  zdarzenia, 
którego sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać pokrycia kosztów oraz w razie 
zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - z budżetu państwa. 
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O.79. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego 
wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń 
promieniotwórczych97 określa:  

 1) wykaz stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, zwanych dalej 
 "stacjami"; 

2) wykaz placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, zwanych dalej 
"placówkami"; 

 3) szczegółowe zadania stacji i placówek. 

 1. Stacje podstawowe w pasie nadmorskim: 

  a) działające w Państwowej Agencji Atomistyki oraz w jednostkach ministra   
  właściwego do spraw gospodarki, zlokalizowane w miejscowościach Gdynia,   
  Koszalin, Szczecin; 

  b) działające w jednostkach ministra właściwego do spraw środowiska,    
  zlokalizowane w miejscowościach Gdynia, Świnoujście 

2. Stacje wspomagające działające w jednostkach Ministra Obrony Narodowej,  zlokalizowane w 
miejscowościach Bartoszyce, Gdynia, Świnoujście, Szczecin, Ustka. 

3. Wykaz placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych z podziałem na placówki 
podstawowe i specjalistyczne 

 3.1. Placówki podstawowe - stacje sanitarno-epidemiologiczne (SSE), zlokalizowane w 
 miejscowościach Gdańsk, Słupsk, Elbląg, Szczecin, Koszalin. 

 3.2. Placówki specjalistyczne: 

 1) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie 

 2) Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, Laboratorium Badań Skażeń 
Radioaktywnych 

 3) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii 

 4) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej 

 5) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Laboratorium Radiometrii 

 6) Instytut Energii Atomowej im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku, Służba Ochrony 
 Radiologicznej 

 7) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 8) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Zakład Ochrony Radiologicznej i 
Radiologii 

 9) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, Zakład Pomiarów 
 Dozymetrycznych i Sprzętu Radiometrycznego. 

O.80. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania 
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych98 określa: 

                                                           

97 Dz. U. 2002, nr 239, poz. 2030 

 

98
 Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 169.  
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 1) krajowy plan postępowania awaryjnego; 

 2) wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego; 

 3) wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego. 

O.81. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości  poziomów 
interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych 
działań99 ustala wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań 
interwencyjnych. 

 

 

 

 

                                                           
99

 Dz. U. z 2004 r. nr 98, poz. 987. 
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ZAŁĄCZNIK P - ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZANIECZYSZCZENIA 

 Identyfikacja zagrożeń 
 

P.1. W polskich obszarach morskich nie zanotowano dotychczas dużego rozlewu 

 olejowego ani innej substancji szkodliwej dla środowiska morskiego. Poważna awaria 

 statku z ładunkiem chemikaliów, stanowiąca realne zagrożenie dla środowiska, a także 

 zdrowia i życia ludzi miała miejsce w dniu 1 stycznia 1979 r., kiedy holenderski 

 chemikaliowiec ANNA BROERE z ładunkiem 2400 ton paraksylenu został 

 wyrzucony na brzeg w rejonie Karwi. Akcja ściągania jednostki z mielizny trwała do 

 dnia 19 stycznia i zakończyła się sukcesem, dzięki czemu nie doszło do uwolnienia 

toksycznych  substancji ze zbiorników statku. Do innego poważnego zdarzenia doszło w 

dniu 31 maja 2003 r., kiedy to w Cieśninie Bornholmskiej zatonął chiński masowiec FU 

SHAN HAI. W zbiornikach bunkrowych znajdowało się ponad 1.600 ton ciężkiego 

paliwa, z którego większość przedostała się do środowiska. Doszło do poważnego 

zanieczyszczenia wybrzeży Bornholmu i wybrzeży Szwecji. W ciągu kilku miesięcy na 

plażach Litwy, Polski i Rosji zaczęło się pojawiać  zanieczyszczenie wskazujące na 

pozostałości po rozlanym oleju ciężkim. Jest wysoce prawdopodobne, że źródłem 

zanieczyszczenia polskich wybrzeży było paliwo z FU SHAN HAI, ponieważ analiza 

próbek pobranych z plaż okolic Kaliningradu jednoznacznie na to wskazuje. 
 

P.2. Zagrożenia zanieczyszczeniami morza wynikają generalnie z intensywności ruchu 

 statków (większy ruch – wyższe prawdopodobieństwo kolizji) oraz wielkości i rodzaju 

 przewożonych ładunków. W każdym incydencie na morzu możemy mieć do czynienia z 

 przypadkiem zanieczyszczenia ropą naftową i jej pochodnymi. Właśnie dlatego, za 

 najbardziej niebezpieczne dla środowiska morskiego należy uznać zanieczyszczenia 

 tego rodzaju.  

 

P.3. Biorąc pod uwagę incydenty, których skutki mogą nosić znamiona katastrofy 

 ekologicznej głównymi przyczynami powstawania rozlewów olejowych stanowiących 

 zagrożenie dla środowiska morskiego są: 

 katastrofy lub awarie zbiornikowców, 

 niekontrolowany wypływ ropy naftowej w wyniku katastrof platform wydobywczych 

na morzu, 

 operacje przeładunkowe w morskich terminalach naftowych w wyniku pęknięć 

rurociągów, nieszczelności lub ich wadliwej obsługi, 
  
P.4. Głównym portem przeładunkowym ropy naftowej i produktów ropopochodnych w Polsce 

jest Port Północny w Gdańsku przystosowany do przyjmowania największych 

zbiornikowców, jakie mogą wchodzić na Morze Bałtyckie ( 150 000 ton nośności przy 

zanurzeniu 15 m), jednakże ze względu na bezpieczne przejście przez rynnę Gedser, 

gdzie głębokość bezpieczna wynosi 13,5 - 14 m statki te nie są w pełni wykorzystane.

 Portami morskimi przeładowującymi substancje ropopochodne są także Gdynia i 

 Gdańsk, a na wybrzeżu zachodnim Szczecin i Świnoujście. W portach tych wielkość 

 zawijających zbiornikowców jest ograniczona głębokością zanurzenia 9 - 10 m. 
 

P.5. Polska, a od niedawna Rosja (w rejonie Kaliningradu) są obecnie jedynymi krajami w 

 rejonie Morza Bałtyckiego eksploatującym podmorskie zasoby ropy naftowej na pełnym 

 morzu. Platformy przedsiębiorstwa PETROBALTIC zlokalizowane są w  odległości 
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ponad 35 Mm od brzegu w pobliżu granicy polskich obszarów morskich.  Dobowe 

 wydobycie sięga 1000 ton.  
 

P.6. Na potrzeby Komisji Helsińskiej została przeprowadzona statystyczna analiza ryzyka. 

 Prace pod kierunkiem prof. S. Ovsienki oparte zostały na  następujących założeniach: 

 prognozy rozlewów dotyczą wybranych punktów znajdujących się na głównych 

trasach przewozowych; 

 dla potrzeb symulacji komputerowej przyjęto rozlew 15.000 ton ropy surowej 

pochodzącej z Rosji (główny produkt przeładunkowy w terminalu Primorsk); 

 prognoza obejmuje 10 dniowy cykl zachowania się oleju w wodzie morskiej z 

uwzględnieniem: transportu, rozpływu, dyfuzji, dyspersji, parowania, formowania się 

emulsji oraz zatapiania; 

 dla potrzeb analizy przyjęto uśrednioną prognozę hydrometeorologiczną (fakt ten 

budzi największe wątpliwości, co do wiarygodności analizy). 

 Wyniki statystycznej analizy ryzyka przedstawione są na rysunkach poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. P-1. Główne trasy dla dużych statków na M. Bałtyckim 
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 Rys. P-2. Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się plamy olejowej po 10 dniach od  

 incydentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. P-3. Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się plamy olejowej po 10 dniach od  

  incydentu. 
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Rys. P-4. Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się plamy olejowej po 10 dniach od 

incydentu 

 

P.11. Uznane przez HELCOM ryzyko znacznego rozlewu olejowego będącego efektem kolizji 

lub wejścia na mieliznę zbiornikowca wynosi ok. 0,40 na 1000  podróży. Na podstawie 

statystyki zawinięć zbiornikowców do poszczególnych portów polskich określono ryzyko 

wystąpienia rozlewu olejowego będącego skutkiem kolizji lub wejścia na mieliznę. 

Najbardziej narażonymi na zaistnienie znacznego rozlewu olejowego są: 

 rejon portu gdańskiego; 

 rejon portu Świnoujście (obszar podwyższonego ryzyka). W obszarze tym należy 

spodziewać się wzrostu zagrożenia w związku z istnieniem w porcie terminalu 

naftowego zdolnego do obsługi zbiornikowców do 20 000 ton nośności i zdolności 

przeładunkowej 1 mln ton rocznie. 

 W stosunku do polskich obszarów morskich ryzyko wystąpienia rozlewu może być 

 mniejsze ze względu na fakt, iż wejście zbiornikowca na mieliznę u polskich, 

 piaszczystych wybrzeży w znacznie mniejszym stopniu niż w innych rejonach Bałtyku 

 wiąże się z ryzykiem przebicia kadłuba. Rejonami zagrożonymi wystąpieniem 

 katastrofalnego w skutkach rozlewu olejowego w polskich obszarach morskich są

 także: 

 rejon eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej,  

 trasa wyznaczona na M. Bałtyckim dla dużych zbiornikowców na odcinku 

przebiegającym przez polskie obszary morskie. 
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P.12. Przeciętna objętość rozlewu kalkulowana jest w przybliżeniu na 1/48 ilości 

 transportowanego zbiornikowcem ładunku. 

 

Miejsce Rodzaj 

zagrożenia 

Rodzaj 

Ładunku 

Możliwa wielkość 

ładunku niebezp. 

Terminal paliwowy 

Portu Północnego w 

Gdańsku 

kolizja 

wybuch 

pożar 

   

ropa naftowa 

produkty naftowe 

 

120 000 ton 

Platformy 

wydobywcze 

LOTOS 

PETROBALTIC 

niekontrolowana 

erupcja 

kolizja 

pożar 

   

ropa naftowa 

   

 

1000 ton/dobę 

Stanowisko 

przeładunku paliw w 

MPH Gdynia 

kolizja 

wybuch 

pożar 

   

Produkty naftowe 

 

30 000 ton 

Stanowisko 

przeładunku 

chemikaliów w 

MPH Gdynia 

kolizja 

wybuch 

uwolnienie gazów 

toksycznych 

produkty chemiczne 

transportowane 

luzem 

 

5 000 ton 

Stanowisko 

przeładunku paliw 

MPH Świnoujście 

kolizja, wejście na 

mieliznę, wybuch, 

pożar 

 

Produkty naftowe 

 

20 000 ton 

Stanowisko 

przeładunku paliw 

MPH Szczecin 

kolizja, wejście na 

mieliznę, wybuch, 

pożar 

 

Produkty naftowe 

 

15 000 ton 

Stanowisko 

przeładunku 

chemikaliów 

„Mijanka” w 

Policach 

kolizja 

pożar 

uwolnienie gazów 

toksycznych 

produkty chemiczne 

amoniak, kwas 

siarkowy, skroplony 

CO2 

 

3 000 ton 

 

 Tab. P-1. Zestawienie miejsc o najwyższym stopniu zagrożenia rozlewem 
 

 

P.13. Zagrożenia zanieczyszczeniem olejowym polskich obszarów morskich wynikają 

 również z prawdopodobnego incydentu na torach podejściowych do obcych portów 

 oraz ewentualnych zdarzeń na szlakach o dużym nasileniu ruchu statków, wiodących 

 przez M. Bałtyckie szlaków żeglugowych. Statystyczna analizę ryzyka prof. Ovsienki 

 przedstawiona jest na Rys. P-12. Dodatkowe zagrożenia wynikają również z faktu, że 

 część statków omija główne trasy żeglugowe.  
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                                                                    Rys. P-5. Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania 

 się plamy olejowej po 10 dniach od 

 incydentu 
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P.13. Wypadek morski, którego konsekwencją jest rozlew olejowy może zdarzyć się 

 gdziekolwiek i kiedykolwiek. Zadaniem analizy zagrożeń jest wskazanie obszarów 

 morskich, w których prawdopodobieństwo zdarzenia jest największe. Z kolei 

 konsekwencje każdego rozlewu mogą być różne, bowiem czasem duży rozlew, 

 wynikający z katastrofy tankowca blisko brzegu, na skutek sprzyjających wiatrów i 

 prądów przemieści się w kierunku pełnego morza, gdzie następnie ulegnie dyspersji i 

 biodegradacji. Z drugiej strony awaria i niekontrolowany wyciek oleju ciężkiego, 

 który może zdarzyć się gdzieś na M. Bałtyckim, daleko od polskiej strefy 

 odpowiedzialności, spowoduje, że zanieczyszczenie będzie przemieszczać się przez 

 dłuższy okres czasu i na skutek niesprzyjających warunków hydrometeorologicznych 

 dotrze do wybrzeży polskich i przez kilka lat zanieczyszczać będzie plaże. 
 

P.14. W trybie operacyjnym przy ocenie ryzyka zagrożenia zanieczyszczeniem należy brać 

 pod uwagę następujące czynniki: 

 rodzaj substancji, która powoduje zanieczyszczenie, 

 położenie geograficzne, 

 warunki pogodowe, 

 stan morza, 

 ukształtowanie brzegu i panujące tam warunki, 

 czujność, 

 gęstość i wielkość przewozów ogółem, 

 zagrożenia nawigacyjne, 

 sytuacje i stany nadzwyczajne (wojna, zagrożenia terrorystyczne), 

 charakterystykę terminali przeładowczych, 

 stan techniczny urządzeń przeładowczych, 

 obowiązujący stan prawny, 

 jakość żeglugi – jakość statków, 

 rodzaj dokonywanych operacji, 

 wielkość przeładunków, 

 częstotliwość przeładunków, 

 obowiązujący program szkolenia i ćwiczeń. 
 

P.15. Wiarygodne dane dotyczące potencjalnego rozlewu, w zależności od wielkości statku 

 przedstawione są w Tabeli P-2.  
 

Typowy 

tonaż 

DWT 

Drobna kolizja lub wejście 

na mieliznę. Uszkodzenie 

jednego bocznego zbiornika 

Poważne kolizja lub 

zatonięcie z uszkodzeniem 

dwóch bocznych i jednego 

środkowego zbiornika 

Paliwo 

bunkrowe 

30.000 700 3.000 450 

50.000 1.100 5.000 750 

70.000 3.000 12.500 1.800 

100.000 5.500 21.000 2.300 

200.000 10.500 45.000 4.000 

 

Tab. P-2



Załącznik R 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

 

  27-08-2020 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik R 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

 

  27-08-2020 272 

ZAŁĄCZNIK R - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ŚRODOWISKA NA 
ZANIECZYSZCZENIE 

 

 METODA OCENY WRAŻLIWOSCI OBSZARU NA ZANIECZYSZCZENIA 

 SPOWODOWANE ROZLEWAMI OLEJU NA MORZU 
 

 WSTĘP 
 

R.1. Akcja ratowania środowiska morskiego po znacznym rozlewie oleju na morzu, w 

 zależności od skali zagrożenia może wymagać od kierujących akcją decyzji 

 dotyczących ustalenia priorytetów w zakresie celów działania i obszarów lub obiektów 

 będących przedmiotem ochrony. 
 

R.2. Przy zanieczyszczeniu o dużej skali i przy ograniczonej ilości sił i środków trzeba 

 podejmować trudne decyzje dotyczące pierwszeństwa prowadzenia akcji na określonych 

 obszarach. Prowadzący akcję musi zdecydować, które akweny czy odcinki brzegu 

 chronić w pierwszej kolejności, określić, do których obszarów nie można za wszelką 

 cenę dopuścić oleju a także określić obszary, które nadają się do prowadzenia akcji na 

 brzegu, do których zanieczyszczenia w razie konieczności  można ewentualnie dopuścić.  
 

R.3. W czasie trwania akcji jest już za późno na zbieranie i analizę danych dotyczących 

wartości przyrodniczej akwenów czy obszarów przybrzeżnych oraz na zastanawianie się 

nad kryteriami oceny  tych wartości. 
 

R.4. Kierujący akcją musi dysponować instrumentem do podejmowania takich decyzji w 

 formie map wrażliwości obszarów morskich i wybrzeża na zanieczyszczenia ze strony 

 morza. 
 

R.5. Metod określania wrażliwości obszarów na zanieczyszczenia jest wiele. Podstawowym 

 elementem metodyki są przyjęte kryteria oceny oraz skala punktacji. Kryteria oceny 

 zależą od przyjętych przez oceniającego założeń, co do wartościowania poszczególnych 

 elementów środowiska podlegających ocenie. Założenia te mogą być różne dla tych 

 samych elementów. Zależy to od ważenia często sprzecznych ze sobą lub pozornie 

 sprzecznych interesów jak na przykład interes środowiska  przyrodniczego i interes 

 ekonomiczny gmin nadmorskich. 
 

R.6. Zakres ocenianych elementów może być bardzo szeroki. Wielość ocenianych 

 elementów a także kryteriów oceny stwarza jednak poważne problemy przy próbie 

 powiązania danych i przedstawienia spójnej interpretacji. Trudno, bowiem wyodrębnić 

 odcinki wybrzeża charakteryzujące się jednolitym zespołem ocenianych elementów 

 środowiska. 
 

R.7. Nie zawsze też wielość elementów oceny ma znaczenie dla jej końcowego efektu.

 Przyjęta w niniejszym opracowaniu metoda oceny powstała na bazie następujących 

 zasad: 

- największą wartością, którą należy chronić przed skutkami rozlewu olejowego jest 

środowisko przyrodnicze, 

- na wrażliwość obszaru na zanieczyszczenia ze strony morza istotny wpływ mają 

możliwości prowadzenia akcji zwalczania rozlewów na brzegu morskim, 
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- system oceny wrażliwości na zanieczyszczenia powinien być możliwie prosty i 

odnosić się do najważniejszych elementów środowiska. 
  
 CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA WRAŻLIWOŚĆ OBSZARU ORAZ 

 PRZYPISANE IM KRYTERIA OCENY PRZYJETE DLA OBSZARÓW 

 WYBRZEŻA 
 

R.8. W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę następujące czynniki wpływające na 

 wrażliwość obszaru na zanieczyszczenia: 

 1. Wartości przyrodnicze 

- formy ochrony przyrody 

- specjalne obszary ochrony siedlisk 

- obszary specjalnej ochrony ptaków  

       2. Charakterystyka wybrzeża 

- typ wybrzeża 

- ostrogi, mola i pomosty 

- ujścia rzek i kanałów oraz inne przeszkody przerywające ciągłość wybrzeża 

- dostępność brzegu od strony lądu 

- infrastruktura transportowa 

 3. Wartości turystyczne 

- obecność plaż i kąpielisk 

- potencjał turystyczny 

- wartości kulturowe 

 4. Zagęszczenie ludności 

- sieć osadnicza 

 5. Bliskość portów i przystani 

- dostępność infrastruktury portowej dla jednostek zwalczających  

       rozlewy na morzu 

        6. Rybołówstwo (brak punktacji) 

- ilość kutrów i łodzi 

- wielkość połowów 
 

 PUNKTACJA DLA OBSZARÓW WYBRZEŻA 
 

 1. Wartości przyrodnicze - formy ochrony przyrody 

 parki narodowe 

 obszar parku narodowego -  30 pkt. 

 obszar poza parkiem narodowym 0 pkt. 

 rezerwaty
100

 

 obszar rezerwatu stykający się z wodami morskimi – 41 pkt. 

                                                           
100

 Rezerwaty podlegają odrębnej punktacji, niezależnej od ogólnej oceny wrażliwości środowiska poszczególnych 
obszarów. Obecność rezerwatów i związana z nią punktacja uwzględniana jest w drugim etapie – szczegółowej 
oceny obszaru. 
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 obszar rezerwatu w bezpośredniej bliskości wybrzeża – 20 pkt. 

 obszar poza rezerwatem  0 pkt. 

 parki krajobrazowe 

 obszar parku krajobrazowego – 20 pkt. 

 obszar poza parkiem krajobrazowym – 0 pkt. 

 obszar chronionego krajobrazu 

 obszar chronionego krajobrazu  - 10 pkt. 

 obszar poza obszarem chronionego krajobrazu – 0 pkt. 

 obszary siedliskowe 

 specjalny obszar ochrony siedlisk – 2 pkt. 

 obszar poza obszarem siedliskowym – 0 pkt. 

 ostoje ptaków 

 obszar specjalnej ochrony ptaków – 3 pkt. 

 obszar poza ostoją ptaków – 0 pkt. 
 

 2. Charakterystyka wybrzeża 

 typ wybrzeża 

      wąska plaża, klif, wysoka wydma – 4 pkt. 

      szeroka plaża, niska wydma – 2 pkt. 

      plaża miejska lub bezpośrednio połączona z miejscowością – 1 pkt. 

      nabrzeża portowe – 0 pkt. 

 ostrogi, mola i pomosty 

      występują  - 0 pkt. 

      nie występują – 2 pkt. 

 dostępność brzegu od strony lądu 

      umocnione zjazdy na plażę – 0 pkt. 

      brak umocnionych zjazdów na plażę - 4 pkt. 
   
 3. Wartości turystyczne 

 obecność plaż i kąpielisk  

      plaże i kąpieliska  - 4 pkt 

      inne obszary wybrzeża – 0 pkt.  

 potencjał turystyczny 

      obszary o wysokim potencjale turystycznym – 4 pkt 

      inne obszary – 0 pkt. 

 wartości kulturowe 

      obecność obiektów o znaczeniu kulturowym – 4 pkt. 

      brak obiektów o znaczeniu kulturowym – 0 pkt.    

 4. Zagęszczenie ludności 

 sieć osadnicza 

zagęszczenie ludności małe – 1 pkt. 

zagęszczenie ludności duże – 0 pkt. 

 5. Dostęp do portów i przystani 
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 dostępność infrastruktury portowej dla jednostek zwalczających rozlewy na morzu 

      infrastruktura portowa łatwodostępna – 0 pkt. 

 infrastruktura portowa trudnodostępna – 2 pkt. 

      brak dostępnej infrastruktury portowej – 4 pkt. 
 

 OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW OCENY I UZASADNIENIE 

 PRZYJĘTEJ PUNKTACJI 
 

R.9. Przy opracowywaniu metodyki oceny wrażliwości obszarów przybrzeżnych i 

 morskich na rozlewy olejowe na morzu przyjęto następujące podstawowe założenia 

 wartościujące poszczególne czynniki wpływające na stopień wrażliwości (podatności) 

 na zanieczyszczenia. 
 

 WARTOŚCI PRZYRODNICZE 
 

R.10. Największe szkody wynikające z rozlewu oleju na morzu powodowane są w 

 środowisku przyrodniczym. Środowisko przyrodnicze polskiego wybrzeża jest 

 unikalne, niezwykle cenne i wymaga szczególnej ochrony. Stąd najwyższą wartość 

 wrażliwości obszaru na zanieczyszczenie ze strony morza przyznano obszarom 

 wybrzeża cennym przyrodniczo. 
 

R.11. Za kryterium oceny przyjęto występowanie na ocenianym obszarze stosowanych w 

 Polsce form ochrony przyrody w tym także obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 

 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, wyznaczonych zgodnie z wymogami 

 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

 przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 

 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. 
 

R.12. W punktacji form ochrony przyrody przyjęto następującą gradację wrażliwości: 

- obszar parku narodowego; 

- rezerwat bezpośrednio graniczący z wodami morskimi; 

- park krajobrazowy i obszar krajobrazu chronionego. 
      
R.13. Wymienione formy ochrony przyrody występują wzdłuż całego polskiego wybrzeża i 

 nie nakładają się na siebie. Obszary ostoi ptaków występują na dużej części wybrzeża i 

 pokrywają się w wielu miejscach z formami ochrony przyrody podobnie jak obszary 

 siedliskowe, stąd przypisano im mniejszą ilość punktów niż formom ochrony przyrody, 

 gdyż obszarów niebędących ostojami ptaków lub siedliskami wzdłuż wybrzeża występuje 

 niewiele, a przyjęta punktacja odzwierciedla ich znaczenie dla wrażliwości obszaru. 
 

 CHARAKTERYSTYKA WYBRZEŻA 
 

R.14. Typ wybrzeża ma znaczenie dla wrażliwości obszaru ze względu na ewentualne skutki 

 akcji zwalczania rozlewu na brzegu morskim polegające na zniszczeniu plaży, wydm 

 lub klifu wynikającym z użycia ciężkiego sprzętu i kołowych środków transportu, a 

 także ewentualnego „rozniesienia” oleju po plaży. Charakter polskiego wybrzeża jest 

 w zasadzie jednolity, dominują piaszczyste plaże o drobnym czystym białym lub 

 żółtym piasku, oddzielone od głębi lądu wysokimi lub niskimi wydmami lub wysokim 

 klifem. Przyjęto, że wobec powyższego, ważnym kryterium oceny jest szerokość 

 plaży. Stąd najwyższą wartość punktową przyznano plażom wąskim z wysoką wydmą 

 lub klifem. Plaże szerokie (powyżej 50m szerokości) uznano za mniej wrażliwe. 
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 Najmniej wrażliwe są plaże połączone bezpośrednio z miejscowościami. Za 

 niewrażliwe uznano nabrzeża portowe. 
 

R.15. Istotne znaczenie dla akcji zwalczania rozlewu olejowego na brzegu i w strefie 

 przybrzeżnej ma występowanie tzw. ostróg, zbudowanych z pali wbitych w dno, 

 służących do rozbijania fal, osłabiania prądu wody w celu ochrony wybrzeża przed 

 przemieszczaniem się piasku. Między „ostrogami” łatwo jest zlokalizować rozlew, 

 otoczyć zaporami, czy wybrać olej nie dopuszczając go do lądu. Stąd ostrogi są 

 czynnikiem ułatwiającym prowadzenie akcji zwalczania rozlewu w strefie 

 przybrzeżnej. Dlatego obszary, gdzie występują ostrogi uznano za mniej wrażliwe. 

 Podobne funkcje mogą spełniać mola i pomosty. 

 

R.16. Ważnym czynnikiem skuteczności akcji zwalczania rozlewów jest dostępność plaży 

 od strony lądu. Istnienie umocnionych zjazdów przez wydmy dostępnych dla 

 ciężkiego sprzętu wpływa znacząco na efektywność akcji zwalczania rozlewu na 

 brzegu morskim. Brak takich zjazdów znacznie zwiększa wrażliwość obszaru na 

 skutki zanieczyszczeń. 
 

 WARTOŚCI TURYSTYCZNE 
 

R.17. Zanieczyszczenie olejem plaż i kąpielisk najdotkliwsze jest w miejscowościach o 

 dużym potencjale turystycznym. Skutkiem zanieczyszczenia może być czasowe, 

 krótkie lub długotrwałe wyłączenie obszaru z działalności turystycznej a co za tym 

 idzie straty ekonomiczne. Stąd też największą wrażliwość przypisano miejscowościom 

 uzdrowiskowym, wypoczynkowym posiadającym plaże i kąpieliska. Określając wartość 

 punktową przyjęto założenie, że nie może być ona równa punktacji dla wartości 

 przyrodniczych. Szkody w przyrodzie przekładają się na spadek wartości 

 turystycznych obszaru. Dobra przyrodnicze trudno jest oszacować w jednostkach 

 pieniężnych jednak oczywistym jest, że wartość ich wielokrotnie przekracza korzyści 

 ekonomiczne dla gospodarki krajowej uzyskiwane z działalności turystycznej na 

 polskim wybrzeżu. Dla potrzeb niniejszej oceny przyjęto, że maksymalna ilość punktów 

 dla obszarów o intensywnej działalności turystycznej stanowi połowę maksymalnej ilości 

 punktów dla wartości przyrodniczych. 
 

R.18. Na wrażliwość obszaru na zanieczyszczenia ze strony morza ma wpływ obecność 

 wartości kulturowych w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża. Na całej długości 

 polskiego wybrzeża występuje kilka obszarów, dla których w związku z obecnością 

 wartości kulturowych przyjęto podwyższoną punktację. 
 

 ZALUDNIENIE 
 

R.19. Obszary o dużym zaludnieniu bogatsze są w szeroko pojętą infrastrukturę stanowiącą 

 zaplecze dla akcji zwalczania rozlewów. Stąd obszary o gęstym zaludnieniu jak np. 

 obszary miejskie są obszarami, na których łatwiej jest prowadzić akcje zwalczania 

 zanieczyszczeń. 
 

 Obszary takie w związku z tym zostały uznane za obszary mniej wrażliwe. 
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DOSTĘP DO PORTÓW I PRZYSTANI 
 

R.20. Dostęp do portów i przystani ma istotny wpływ na możliwości prowadzenia akcji 

 zwalczania zanieczyszczeń od strony morza. Obszary z dobrym dostępem do 

 infrastruktury portowej uznano za obszary o mniejszej wrażliwości. Zaś same obszary 

portowe ze względu na możliwości lokalizacji i ograniczenia wielkości rozlewu oraz 

portowe możliwości zwalczania zanieczyszczeń uznano za obszary o niskiej wrażliwości. 

 

 KLASYFIKACJA WRAŻLIWOŚCI OBSZARÓW WYBRZEŻA NA  

      ZANIECZYSZCZENIE 
 

Lp. Punktacja Klasyfikacja Oznaczenie 

1 0 OBSZARY PORTÓW kolor szary 

2  0 – 10 OBSZARY O NISKIEJ WRAŻLIWOŚCI kolor szary 

3  11 – 20 OBSZARY ŚREDNIO WRAŻLIWE kolor brązowy 

4  21 – 30 OBSZARY WRAŻLIWE kolor żółty 

5  31 – 40 OBSZARY O DUŻEJ WRAŻLIWOŚCI 
Kolor 
pomarańczowy 

6  > 41 OBSZARY SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE kolor czerwony 

7   OBSZARY REZERWATÓW kolor czerwony 

 Tabela R-1. Klasyfikacja wrażliwości – metoda punktowa 

 

 UWAGI DO METODY OCENY 
 

 Ze względu na sporą ilość rezerwatów występujących na styku z morzem z powodu 

potrzeby uniknięcia podziału wybrzeża na zbyt wiele krótkich odcinków pominięto 

punktację dla rezerwatów przy ocenie poszczególnych odcinków wybrzeża. Przyjęto 

natomiast zasadę, że każdemu rezerwatowi przysługuje status obszaru o szczególnej 

wrażliwości na zanieczyszczenia. 

 Ocena została wykonana dla potrzeb „Krajowego Planu” na wysokim stopniu 

ogólności. Uszczegółowienie oceny i dalsze badania nad wrażliwością obszarów 

nadmorskich na zanieczyszczenia spowodowane rozlewami oleju na morzu wymagać 

będą dodatkowych środków finansowych i czasu. Niniejsze opracowanie może 

stanowić podstawę do dalszych prac. 
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 ZESTAWIENIE OCEN WRAŻLIWOŚCI ŚRODOWISKA 
 

R.21. Polski obszar wybrzeża został podzielony na 24 odcinki, jak niżej. 
 

1. PAS WYBRZEŻA OD ZACHODNIEJ GRANICY POLSKI DO UJŚCIA ŚWINY (0–3,5 km 

wybrzeża) 

2. PAS WYBRZEŻA OD UJŚCIA ŚWINY DO GRANIC MIASTA MIEDZYZDROJE (3,8–13,8 km) 

3. PAS WYBRZEŻA OD ZACHODNIEJ GRANICY MIASTA MIEDZYZDROJE DO ZACHODNIEJ 

 GRANICY WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (13,8–16 km wybrzeża) 

4. PAS WYBRZEŻA MORZA BAŁTYCKIEGO I WODY MORSKIE W GRANICACH 

WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (16 – 30,5 km wybrzeża) 

5. PAS WYBRZEŻA OD WSCHODNIEJ GRANICY WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DO 

 UJŚCIA RZEKI DZIWNY (30,5 – 36 km wybrzeża) 

6. PAS WYBRZEŻA OD UJŚCIA RZEKI DZIWNY DO TRZĘSACZA (36- 53 km wybrzeża) 

7. PAS WYBRZEŻA OD TRZĘSACZA DO UJŚCIA RZEKI REGI ( 53 - 75 km wybrzeża) 

8. PAS WYBRZEŻA OD UJSCIA RZEKI REGI DO UJSCIA KANAŁU ŁĄCZACEGO J.RESKO 

 PRZYMORSKIE Z M.BAŁTYCKIM (75 - 82 km wybrzeża) 

9. PAS WYBRZEŻA OD DŹWIRZYNA DO ZACHODNIEJ GRANICY MIASTA KOŁOBRZEG (82 – 

91,5 km wybrzeża) 

10. PAS WYBRZEŻA W GRANICACH MIASTA KOŁOBRZEG (91,5 – 96,5 km wybrzeża) 

11. PAS WYBRZEŻA OD KOŁOBRZEGU DO MIELNA (96,5 - 127 km wybrzeża) 

12. PAS WYBRZEŻA OD MIELNA DO DARŁÓWKA (127 – 157,5 km wybrzeża) 

13. PAS WYBRZEŻA OD DARŁÓWKA DO UJŚCIA RZEKI SŁUPI (157,5 - 195,2 km wybrzeża) 

14. PAS WYBRZEŻA OD USTKI DO ROWÓW (195,2 – 210,75km wybrzeża) 

15. PAS WYBRZEŻA MORZA BAŁTYCKIEGO I WODY MORSKIE W GRANICACH 

 SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (210,75 – 243,00 km wybrzeża) 

16. PAS WYBRZEŻA OD ŁEBY DO WŁADYSŁAWOWA (243 - 292 km wybrzeża) 

17. PAS WYBRZEŻA OD WŁADYSŁAWOWA DO HELU OD STRONY OTWARTEGO MORZA 

(292 - 328  km wybrzeża ) 

18. PAS WYBRZEŻA OD HELU DO PUCKA OD STRONY ZATOKI PUCKIEJ (328 – 372  km 

wybrzeża ) 

19. PAS WYBRZEŻA OD PUCKA DO PRZYLĄDKA OKSYWSKIEGO (372 - 400  km wybrzeża) 

20. WYBRZEŻE TRÓJMIASTA OD OKSYWIA DO WSCHODNIEJ GRANICY PORTU 

 PÓŁNOCNEGO 

21. WYBRZEŻE BAŁTYKU OD WSCHODNIEJ GRANICY PORTU PÓŁNOCNEGO DO 

 WSCHODNIEJ GRANICY PAŃSTWA 

22. ZALEW WIŚLANY 

23. ZALEW SZCZECIŃSKI 

24. PORT SZCZECIN 
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R.22. Tabela ocen wrażliwości środowiska dla poszczególnych obszarów 

 

OBSZARY Numery od 1 – 24 odpowiadają numerom obszarów przedstawionych w pkt. R.21. 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WRAŻLIWOŚĆ OBSZARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

obszar parku narodowego       30                     30             30 30   

obszar poza parkiem narodowym 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0     0 

obszar rezerwatu stykający się z wodami morskimi Nie podlegają ocenie ogólnej 

obszar rezerwatu w bezpośredniej bliskości wybrzeża Nie podlegają ocenie ogólnej 

obszar poza rezerwatem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obszar parku krajobrazowego                               20 20 20 20 0 20       

obszar poza parkiem krajobrazowym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0 

obszar chronionego krajobrazu                   6                             

obszar poza obszarem chronionego krajobrazu 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

specjalny obszar ochrony siedlisk   3   3 3   3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 3   3 3 3 0 

                         

obszar poza obszarem siedliskowym 0   0     0             0 0           0         

obszar specjalnej ochrony ptaków 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3   

obszar poza ostoją ptaków                                 0             0 

Razem wartości przyrodnicze 3 6 3 36 6 3 6 6 6 12 6 6 3 3 36 26 23 26 26 3 26 36 36 0 

wąska plaża, klif, wysoka wydma       4                 4     4     4     4 4   

szeroka plaża, niska wydma   2     2 2 2 2 2 2   2   2 2   2 2     2       

plaża miejska lub bezpośrednio połączona z miejscowością 1   1               1                 1         
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Nabrzeża portowe                                               0 

ostrogi, mola i pomosty występują 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

                                nie występują       2 2                                       

umocnione zjazdy na plażę 0 0 0     0 0 0     0           0 0 0 0       0 

brak umocnionych zjazdów na plażę       4 4       4 4   2 2 2 2 2         2 4 4   

Razem charakterystyka wybrzeża 1 2 1 10 8 2 2 2 6 6 1 4 6 4 4 6 2 2 4 1 5 9 9 0 

                         

plaże i kąpieliska 3   3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 

inne obszary wybrzeża   0   0                                         

Obszary o wysokim potencjale turystycznym 3   3   3 3 3       3 3 3 2 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0 

inne obszary   0   0       0 0 0                             

Obecność obiektów o znaczeniu kulturowym           4                           4         

brak obiektów o znaczeniu kulturowym 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

Razem wartości turystyczne 6 0 6 0 6 10 6 3 3 3 6 6 6 5 0 6 3 6 6 10 6 0 0 0 

zagęszczenie ludności duże 0 0 0               0   0     0               0 

        Małe       1 1 1 1 1 1 1   1   1 1   1 1 1 0 1 1 1   

        infrastruktura portowa łatwo dostępna 0 0     0           0   0         0 0 0   0 0 0 

        infrastruktura portowa trudnodostępna     2     2 2 2 2 2   2   2 2 0         2       

        Brak dostępnej infrastruktury portowej       4                         4               

Razem ludność i infrastruktura 0 0 2 5 1 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 0 5 1 1 0 3 1 1 0 

OCENA WRAŻLIWOŚCI OGÓŁEM 10 8 12 51 21 18 17 14 18 24 13 19 15 15 43 38 33 35 37 14 40 46 46 0 
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Nadmorskie i Morskie Obszary Siedliskowe Natura 2000 

Identyfikator NAZWA OBSZARU 
KOD OSZARU 

NATURA 2000 

WSP GEOGR. 

CENTRUM OBSZARU 

1 BIAŁOGÓRA PLH 220003 54
0
49’14” N; 17

0
56’11” E 

2 MIERZEJA SERBSKA PLH 220020 54
0
46’60” N; 17

0
42’10” E 

3 PIAŚNICKIE ŁĄKI PLH 220025 54
0
49’31” N; 18

0
03’42” E 

4 PRZYMORSKIE BŁOTA PLH 220027 54
0
32’55” N; 16

0
45’57” E 

5 POBRZEŻE SŁOWIŃSKIE PLH 220029 54
0
44’22” N; 17

0
24’57” E 

6 ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP 

HELSKI 

PLH 220034 54
0
40’44” N; 18

0
34’05” E 

7 ZALEW WIŚLANY I MIERZEJA 

WIŚLANA 

PLH 280014 54
0
21’07” N; 19

0
25’57” E 

8 UJŚCIE ODRY I ZALEW 

SZCZECIŃSKI 

PLH 320031 53
0
43’08” N 14

0
29’42” E 

9 TRZEBIATOWSKO- 

KOŁOBRZESKI PAS NADMORSKI 

PLH 320032 54
0
06’49” N; 15

0
13’30” E 

10 WOLIN I UZNAM PLH 320035 53
0
55’11” N; 14

0
31’55” E 

 

 

Ostoje Ptaków Natura 2000 

Identyfikator NAZWA OBSZARU 
KOD OBSZARU 

NATURA 2000 

WSP GEOGR CENTRUM 

OBSZARU 

1 OSTOJA SŁOWIŃSKA PLB 220006 54
0
44’22” N; 17

0
24’57” E 

2 UJŚCIE WISŁY PLB 220008 54
0
20’45” N; 18

0
57’41” E 

3 ZATOKA PUCKA PLB 220009 54
0
36’24” N; 18

0
39’37” E 

4 ZALEW WIŚLANY PLB 280015 54
0
21’20” N; 19

0
28’26” E 

5 DELTA ŚWINY PLB 320002 53
0
51’57’ N; 14

0
21’20” E 

6 JEZIORO ŚWIDWIE PLB 320006 53
0
34’20” N; 14

0
22’23” E 

7 ŁĄKI SKOSZEWSKIE PLB 320008 53
0
43’40” N; 14

0
36’22” E 

8 ZALEW SZCZECIŃSKI PLB 320018 53
0
43’43” N; 14

0
24’46” E 

9 ŁAWICA SŁUPSKA PLB 990001 54
0
57’16’ N; 16

0
45’59” E 

10 PRZYBRZEŻNE WODY 

BAŁTYKU 

PLB 990002 54
0
50’10” N; 17

0
52’20” E 

11 ZATOKA POMORSKA PLB 990003 54
0
13’56’ N; 15

0
06’14” E 
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MAPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Nazwa obszaru Ocena 

punktowa 

Ocena 

wrażliwości 

1 PAS WYBRZEŻA OD ZACHODNIEJ GRANICY POLSKI 
DO UJŚCIA ŚWINY (0–3,5 km wybrzeża) 

10 Obszar o niskiej 

wrażliwości 

2 PAS WYBRZEŻAOD UJŚCIA ŚWINY DO GRANIC 
MIASTA MIEDZYZDROJE (3,8–13,8 km) 

8 Obszar o niskiej 

wrażliwości 

3 PAS WYBRZEŻA OD ZACHODNIEJ GRANICY MIASTA 
MIEDZYZDROJE DO ZACHODNIEJ GRANICY 
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (13,8–16 km 
wybrzeża) 

12 Obszar średnio 

wrażliwy 

4 PAS WYBRZEŻA MORZA BAŁTYCKIEGO I WODY 
MORSKIE W GRANICACH WOLIŃSKIEGO PARKU 
NARODOWEGO (16 – 30,5 km wybrzeża) 

51 Obszar 

szczególnie 

wrażliwy 

5 PAS WYBRZEŻA OD WSCHODNIEJ GRANICY 
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DO UJŚCIA 
RZEKI DZIWNY (30,5 – 36 km wybrzeża) 

21 Obszar wrażliwy 

23 ZALEW SZCZECIŃSKI 46 Obszar 

szczególnie 

wrażliwy 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

23 
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Nr Nazwa obszaru Ocena 

punktowa 

Ocena 

wrażliwości 

6 PAS WYBRZEŻA OD UJŚCIA RZEKI DZIWNY DO 
TRZĘSACZA (36- 53 km wybrzeża) 

18 Obszar średnio 

wrażliwy 

7 PAS WYBRZEŻA OD TRZĘSACZA DO UJŚCIA RZEKI 
REGI ( 53 - 75 km wybrzeża) 

17 Obszar średnio 

wrażliwy 

8 PAS WYBRZEŻA OD UJSCIA RZEKI REGI DO UJSCIA 
KANAŁU ŁĄCZACEGO J.RESKO PRZYMORSKIE Z M. 
BAŁTYCKIM (75 - 82 km wybrzeża) 

14 Obszar średnio 

wrażliwy 

9 PAS WYBRZEŻA OD DŹWIRZYNA DO ZACHODNIEJ 
GRANICY MIASTA KOŁOBRZEG (82 – 91,5 km 
wybrzeża) 

18 Obszar średnio 

wrażliwy 

10 PAS WYBRZEŻA W GRANICACH MIASTA 
KOŁOBRZEG (91,5 – 96,5 km wybrzeża) 

24 Obszar wrażliwy 

 

  

6 

7 

9 

8 

10 
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Nr Nazwa obszaru Ocena 

punktowa 

Ocena 

wrażliwości 

11 PAS WYBRZEŻA OD KOŁOBRZEGU DO MIELNA (96,5 - 
127 km wybrzeża) 

13 Obszar średnio 

wrażliwy 

12 PAS WYBRZEŻA OD MIELNA DO DARŁÓWKA (127 – 
157,5 km wybrzeża) 

19 Obszar średnio 

wrażliwy 

13 PAS WYBRZEŻA OD DARŁÓWKA DO UJŚCIA RZEKI 
SŁUPI (157,5 - 195,2 km wybrzeża) 

15 Obszar średnio 

wrażliwy 

11 

12 

13 
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Nr Nazwa obszaru Ocena 

punktowa 

Ocena 

wrażliwości 

14 PAS WYBRZEŻA OD USTKI DO ROWÓW (195,2 – 
210,75km wybrzeża) 

15 Obszar średnio 

wrażliwy 

15 PAS WYBRZEŻA MORZA BAŁTYCKIEGO I WODY 
MORSKIE W GRANICACH SŁOWIŃSKIEGO PARKU 
NARODOWEGO (210,75 – 243,00 km wybrzeża) 

43 Obszar 

szczególnie 

wrażliwy 

16 PAS WYBRZEŻA OD ŁEBY DO WŁADYSŁAWOWA (243 
- 292 km wybrzeża) 

38 Obszar o dużej 

wrażliwości 

14 

15 

16 
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 ZAŁĄCZNIK R 

 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ŚRODOWISKA NA 

 ZANIECZYSZCZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nr Nazwa obszaru Ocena 

punktowa 

Ocena 

wrażliwości 

16 PAS WYBRZEŻA OD ŁEBY DO WŁADYSŁAWOWA (243 
- 292 km wybrzeża) 

38 Obszar o dużej 

wrażliwości 

17 PAS WYBRZEŻA OD WŁADYSŁAWOWA DO HELU OD 
STRONY OTWARTEGO MORZA (292 - 328 km 
wybrzeża) 

33 Obszar o dużej 

wrażliwości 

18 PAS WYBRZEŻA OD HELU DO PUCKA OD STRONY 
ZATOKI PUCKIEJ (328 – 372  km wybrzeża) 

35 Obszar o dużej 

wrażliwości 

19 PAS WYBRZEŻA OD PUCKA DO PRZYLĄDKA 
OKSYWSKIEGO (372 - 400  km wybrzeża) 

37 Obszar o dużej 

wrażliwości 

16 

17 

18 

19 
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ZAŁĄCZNIK S - ZASADY PODEJMOWANIA INTERWENCJI 
 

S.1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może wydać decyzję o zastosowaniu na  
polskich obszarach morskich, w stosunku do statków o polskiej przynależności, niezbędnych 
środków, łącznie z zatopieniem lub zniszczeniem statku, w celu zapobieżenia, ograniczenia lub 
usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego polskim wybrzeżom lub 
związanym z nimi interesom, powstałego na skutek zanieczyszczenia lub zagrożenia 
zanieczyszczeniem morza.  

S.2. Do obcych statków znajdujących się na polskich obszarach morskich stosuje się odpowiednio 
postanowienia Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie 
zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 
35, poz. 207), oraz uzupełniającego ją Protokołu dotyczącego interwencji na morzu pełnym w 
razie zanieczyszczenia morza substancjami innymi niż olej, podpisanego w Londynie dnia 2 
listopada 1973 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 24, poz. 116). 

Międzynarodowa konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami 
(wyciąg). 

 

S.3. Artykuł I 

1. Strony niniejszej konwencji mogą zastosować takie środki na morzu pełnym, jakie mogą być konieczne 
do zapobieżenia, złagodzenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego 
ich wybrzeżom lub związanym z nimi interesom na skutek zanieczyszczenia lub zagrożenia 
zanieczyszczeniem morza olejami w następstwie wypadku morskiego albo działań związanych z takim 
wypadkiem, co do których można rozsądnie przewidzieć, że spowodują znaczne szkodliwe skutki. 

2. Jednakże żadne środki nie będą podejmowane na podstawie niniejszej konwencji w stosunku do 
okrętów wojennych lub innych statków będących własnością Państwa lub przez nie eksploatowanych i 
używanych w danym czasie tylko w rządowej służbie niehandlowej. 

S.4. Artykuł III 

Jeżeli Państwo nadbrzeżne korzysta z prawa do podjęcia środków zgodnie z artykułem I, stosuje się 
następujące postanowienia: 

a) przed podjęciem jakichkolwiek środków Państwo nadbrzeżne doprowadzi do konsultacji z innymi 
Państwami poszkodowanymi wypadkiem morskim, w szczególności z Państwem lub Państwami bandery; 

b) Państwo nadbrzeżne niezwłocznie zawiadomi o proponowanych środkach wszelkie znane mu 
zainteresowane osoby fizyczne lub prawne lub takie, o których dowiedziało się w czasie konsultacji, co 
do których można rozsądnie przewidzieć, że mogą doznać szkód na skutek podjęcia tych środków. 
Państwo nadbrzeżne weźmie pod uwagę wszelkie stanowiska, jakie mogą być przez nie przedłożone; 

c) przed podjęciem jakichkolwiek środków Państwo nadbrzeżne może doprowadzić do konsultacji z 
niezależnymi ekspertami wybranymi z listy sporządzonej przez Organizację (IMO); 

d) w razie nagłej konieczności wymagającej natychmiastowego podjęcia środków Państwo nadbrzeżne 
może przedsięwziąć środki uznane za konieczne ze względu na sytuację niecierpiącą zwłoki bez 
uprzedniego zawiadomienia lub konsultacji albo bez dalszego prowadzenia już rozpoczętych konsultacji; 

e) Państwo nadbrzeżne nie stosując przeszkód przed podjęciem takich środków i w czasie ich stosowania 
dołoży należytej staranności, w celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla życia ludzkiego, do 
udzielenia zagrożonym osobom wszelkiej niezbędnej pomocy oraz w odpowiednich przypadkach do 
ułatwienia repatriacji załóg statków; 

f) o środkach podjętych w zastosowaniu artykułu I będą niezwłocznie zawiadomione zainteresowane 
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Państwa i znane osoby fizyczne lub prawne, jak również Sekretarz Generalny Organizacji. 

S.5. Artykuł IV 

1. Pod nadzorem Organizacji będzie ustanowiona i utrzymywana lista ekspertów wspomnianych w 
artykule III niniejszej konwencji, a Organizacja sporządzi w związku z tym niezbędne i odpowiednie 
przepisy, łącznie z określeniem wymaganych kwalifikacji. 

2. Wyznaczanie ekspertów może być dokonywane przez Państwa będące Członkami Organizacji oraz 
przez Strony niniejszej konwencji. Eksperci będą wynagradzani stosownie do świadczonych przez nich 
usług przez Państwo korzystające z tych usług. 

S.6. Artykuł V 

1. Środki podjęte przez Państwo nadbrzeżne zgodnie z artykułem I będą proporcjonalne do 
rzeczywistych lub zagrażających mu szkód. 

2. Środki te nie będą wykraczać ponad to, co jest konieczne w granicach rozsądku do osiągnięcia celu 
wymienionego w artykule I, i będą wstrzymane niezwłocznie po osiągnięciu tego celu; środki te nie będą 
naruszać bez konieczności praw i interesów Państwa bandery, Państw trzecich oraz jakichkolwiek 
zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych. 

3. Przy ocenie proporcjonalności środków w stosunku do szkody uwzględnia się: 

 a) rozmiar i prawdopodobieństwo grożącej szkody w razie niezastosowania tych środków; 

 b) prawdopodobieństwo skuteczności tych środków; 

 c) rozmiar szkody, jaką może spowodować zastosowanie tych środków. 

S.7. Artykuł VI 

Każda Strona, która zastosowała środki niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji wyrządzając 
szkodę innym, jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania do wysokości szkody wyrządzonej 
zastosowaniem tych środków, które wykraczały ponad to, co było konieczne w granicach rozsądku do 
osiągnięcia celu wymienionego w artykule I. 

Protokół dotyczący interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza 
substancjami innymi niż olej (wyciąg). 
 

S.8. Artykuł I.  

1. Strony niniejszego protokołu mogą zastosować na morzu pełnym takie środki, jakie mogą być 
konieczne do zapobieżenia, złagodzenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa 
grożącego ich wybrzeżom albo związanym z nimi interesom na skutek zanieczyszczenia lub zagrożenia 
zanieczyszczeniem morza substancjami innymi niż olej w następstwie wypadku morskiego albo działań 
związanych z takimi wypadkami, co do których można rozsądnie przewidzieć, że spowodują znacznie 
szkodliwe skutki. 

2. "Substancjami innymi niż olej", o których mowa w ustępie 1, będą: 

a) substancje wymienione w wykazie sporządzonym przez odpowiedni organ wyznaczony przez 
Organizację i załączonym do niniejszego protokołu oraz 

b) inne substancje, które mogą stworzyć niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, uszkodzić żywe 
zasoby i życie w morzu, zniszczyć urządzenia bytowe lub kolidować z innymi usankcjonowanymi 
sposobami wykorzystania morza. 

3. Ilekroć Strona interweniująca podejmie działanie dotyczące substancji, o których mowa w ustępie 2 
lit. b), na Stronie tej spoczywa obowiązek ustalenia, że w okolicznościach zaistniałych w czasie 
interwencji substancja ta mogła rzeczywiście stanowić poważne i bezpośrednie niebezpieczeństwo, 
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podobne do powodowanego każdą z substancji wymienionych w wykazie, o którym mowa w ustępie 2 
lit. a). 

S.9. Artykuł II 

1. Postanowienia ustępu 2 artykułu I oraz artykułów od II do VII Konwencji dotyczącej interwencji na 
morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, 1969, oraz załącznika do niej, odnoszące się do olejów, 
będą stosowane do substancji, o których mowa w artykule I niniejszego protokołu. 

2. Dla celów niniejszego protokołu lista ekspertów, o której mowa w artykule III lit. c) i IV konwencji, 
będzie rozszerzona przez włączenie ekspertów upoważnionych do udzielania porad w odniesieniu do 
substancji innych niż olej. Wyznaczanie na listę  ekspertów może być dokonywane przez państwa będące 
członkami Organizacji oraz Strony niniejszego protokołu. 

S.10 Załącznik – Wykaz substancji sporządzony przez Komitet Ochrony Środowiska  Morskiego 
Organizacji, stosownie do ustępu 2 lit. a) artykułu I 

 

Nazwa – Nazwa grupy substancji Nazwa – Nazwa grupy substancji 
1. Oleje (przewożone luzem) 
    Roztwory asfaltowe 
    Podstawowe komponenty mieszaniny 
    Rozcieńczalnik do produkcji lepików 

dachowych 
    Pozostałość atmosferyczna 
Oleje 
    Sklarowane 
    Mieszaniny zawierające ropę naftową 
    Drogowe 
    Aromatyczne (z wyłączeniem olei roślinnych) 
    Podstawowe komponenty mieszaniny 
    Mineralne 
    Penetrujące 
    Wrzecionowe 
    Turbinowe 
Destylaty 
     Prostej destylacji 
     Półprodukty z destylacji rzutowej 
Destylat oleju napędowego 
     Destylat oleju napędowego z krakingu 
Komponenty benzyn 
     Alkilaty – paliwa 
     Reformaty 
     Paliwa polimeryzacyjne 

 

Benzyny 
     Gazolina niestabilizowana 
     Benzyna silnikowa 
     Benzyna lotnicza 
     Półprodukty benzynowe z prostej destylacji 
Paliwa do silników odrzutowych 

JP-1 (nafta) 
JP-3 
JP-4 
JP-5 (nafta ciężka) 
Paliwo do silników turboodrzutowych 
Benzyna lekka 

Benzyna ciężka 
Solwentnafta 
Nafta 

            Środkowa frakcja destylatu olejowego 
2. Substancje szkodliwe 

Bezwodnik octowy 

Aceton 

Cyjanohydryna acetonu 

Akroleina 

Akrylonitryl 

Aldryna 

Izotiocyjanian allilu 

Nazwa – Nazwa grupy substancji Nazwa – Nazwa grupy substancji 
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Fosforek glinowy 
Amoniak (28% roztwór wodny) 
Fosforan amonowy 
Merkaptan amylowy 
Anilina 
Chlorowodorek aniliny 
Związki antymonu 
Związki arsenu 
Antrazyna 
Metyloazynofos 
Azydek barowy 
Cyjanek barowy 
Tlenek barowy 
Benzen 
Izomery sześciochlorocykloheksanu 
Benzydyna 
Beryl - proszek 
Brom 
Cyjanek bromobenzylowy 
Akrylan n-butylu 
Kwas masłowy 
Kwas kakodylowy 
Związki kadmu 
Karbaryl 
Dwusiarczek węgla 
Czterochlorek węgla 
Chlorodan 
Chloroaceton 
Chloroacetofenol 
Chlorodwunitrobenzen 
Chloroform 
Chlorohydryny (surowe) 
Chloropikryna 
Kwas chromowy (trójtlenek chromu) 
Kokulus 
Związki miedzi 
Krezole 
Dwuamina kuprietylenu 
Cyjanki 
Bromek cyjanu 
Chlorek cyjanu 
DDT 
Dwuchloroaniliny 
Dwuchlorobenzeny 
Dieldryna 
Dimetoat 
Dwuetyloamina (40% roztwór wodny) 
Dwunitroaniliny 
4-, 6-Dwunitro-o-krezol 
Dwunitrofenole 
Endosulfan (Tiodan) 
Endryna 

Bromooctan etylu 
Chlorohydryna etylenu (alkohol- -chloroetylowy) 

Dwuchloroetylen 
Etyloparation 
Octan trójfenylocyny (suchy) 
Kwas sześciofluorokrzemowy 
Heptachlor 
Sześciochlorobenzen 
Czterofosforan sześcioetylowy 
Kwas cyjanowodorowy 

Kwas fluorowodorowy (40% roztwór wodny) 
Izopren 
Związki ołowiu 
Lindany (Gamma-HCH) 
Malation 
Związki rtęci 
Alkohol metylowy 
Chlorek metylenu 
Melasa 
Naftalen (stopiony) 
Naftylotiomocznik 
Kwas azotowy (90%) 
Oleum 
Paration 
Parakwat 
Fenol 
Kwas fosforowy 
Fosfor 
Wielochlorowcowane dwufenyle 
Pięciochlorofenolan sodowy (roztwór) 
Styren monomer 
Toluen 
Dwuizocyjanian toluenu 
Toksafen 
Fosforan krezylu 
2-, 4-, 5-T 

3. Gazy skroplone (przewożone luzem) 
Aldehyd octowy 
Amoniak bezwodny 
Butadien 
Butan 
Mieszaniny butanu/propanu 
Butyleny 
Chlor 
Dwumetylomina 
Chlorek etylu 
Etan 
Etylen 
Tlenek etylenu 
Metan (skroplony gaz ziemny) 
Mieszanina metyloacetylenu/allenu 
Bromek metylu 
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Epichlorohydryna Chlorek metylu 

Nazwa – Nazwa grupy substancji Nazwa – Nazwa grupy substancji 

Propan 
Propylen 
Chlorek winylu (monomer) 

Chlorowodór bezwodny 
Flurowodór bezwodny 
Dwutlenek siarki 

4. Substancje radioaktywne 
Substancje radioaktywne, włącznie z pierwiastkami i związkami, ale nie ograniczone do nich, 

izotopów podlegających wymaganiom sekcji 835 Przepisów bezpiecznego transportu materiałów 
radioaktywnych, poprawione wydanie z 1973 r. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 
które mogą być składowane lub transportowane jako substancje i (lub) materiały w 
opakowaniach typu A, typu B jako materiały rozszczepialne lub materiały transportowane 
stosownie do specjalnych ustaleń, takie jak 60Co, 137Cs, 226Ra, 239Pu, 235U. 

 
 

Ustanawianie tymczasowych stref zamkniętych i obszarów czasowo niebezpiecznych 
S.11. W oparciu o art. 3, ustawy z dnia 21 marca o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej101  
1. Jeżeli wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa: 

1) na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym mogą być ustanawiane strefy 
zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa; 

2) poza morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym mogą być ogłaszane strefy 
niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa. 

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz 
ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ustanawia, w drodze rozporządzenia, strefy, o 
których mowa w ust. 1 pkt. 1, z uwzględnieniem w szczególności terminów uznania strefy za 
niebezpieczną oraz wskazania dokładnych współrzędnych geograficznych tej strefy.  

                                                           
101

 Dz. U. z 1991 r. nr 32, poz. 131 z późniejszymi zmianami. 
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ZAŁĄCZNIK T - BADANIA SZKÓD I MONITORING ŚRODOWISKA 
 

Obowiązki nałożone na ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 

T.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w ramach nadzoru 
nad funkcjonowaniem organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, może w szczególności: 

 inicjować prowadzenie badań dotyczących ekologicznych i ekonomicznych skutków 
zanieczyszczenia morza; 

 powoływać koordynatora prac badawczych. 

Badania wykonuje się w każdym przypadku poważnego zanieczyszczenia będącego następstwem 
katastrofy morskiej, jeżeli substancje powodujące zanieczyszczenie zatonęły, uległy silnemu 
rozproszeniu lub, gdy jako środka do zwalczania zanieczyszczeń użyto substancji dyspergujących lub 
neutralizujących - zgodnie z wytycznymi Komisji Helsińskiej. Badania te obejmują w szczególności: 

 badania fizyczne i chemiczne; 

 badania ekologiczne; 

 badania rybackie. 
 

Do zadań koordynatora prac badawczych należy: 

 przygotowanie planu prac badawczych; 

 ustalenie współpracy między krajowymi organizacjami badawczymi, jednostkami 
organizacyjnymi i służbami zwalczającymi zanieczyszczenia oraz prowadzenie spraw 
administracyjnych i finansowych związanych z pracą badawczą, w tym zawieranie umów z 
organizacjami badawczymi i powierzanie im zadań badawczych; 

 przedstawianie dyrektorowi urzędu morskiego informacji o skutkach zanieczyszczeń dla 
środowiska morskiego oraz zasadności żądań osób, które doznały szkód na skutek 
zanieczyszczenia; 

 sporządzenie końcowego raportu na podstawie wyników badań przeprowadzonych w czasie 
trwania zanieczyszczenia. 

 

BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE ZWIĄZANE Z DUŻYMI ROZLEWAMI OLEJOWYMI 

 

T.2. Zalecenie HELCOM 12/9 przyjęte w dniu 20 lutego 1991 r. zobowiązuje Państwa  Strony 
Konwencji Helsińskiej do: 

 dokonywania badań ekologicznych i ekonomicznych skutków awaryjnego zanieczyszczenia 
olejowego w związku z każdym dużym rozlewem olejowym na Morzu Bałtyckim; 

 prowadzenia takich badań stosując wytyczne wspólnie przyjęte przez Komitet Ochrony 
Środowiska i Komitet ds. Zwalczania Rozlewów Komisji Helsińskiej. 

 
 Badania muszą być przeprowadzone, jeśli substancje olejowe zatonęły, uległy silnemu 
 rozproszeniu lub, gdy jako środka do zwalczania rozlewu użyto dyspergentów. 
 
T.3. Studia i zadania badawcze, które należy wykonać w przypadku dużych rozlewów 
 olejowych są podzielone na pięć części: 

 organizowanie prac badawczych; 
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 badania fizyczne i chemiczne; 

 badania ekologiczne; 

 badania rybackie; 

 dokumentacja. 
 
T.4. Za organizowanie prac badawczych odpowiedzialny jest Koordynator Prac Badawczych. W 
przypadku każdego poważnego rozlewu olejowego Koordynator Prac Badawczych będzie koordynować i 
sprawować pieczę nad wykonaniem niezbędnych zadań badawczych, zgodnie z planem badań. 
Koordynator Prac Badawczych jest odpowiedzialny za: 

 przygotowanie szczegółowego planu prac badawczych uwzględniającego powagę sytuacji i 
jej rozwój; 

 ułożenie współpracy pomiędzy odpowiedzialnymi krajowymi organizacjami badawczymi, 
instytucjami i służbami zwalczającymi rozlew oraz załatwianie spraw administracyjnych i 
finansowych związanych z pracą badawczą; 

 w celu wspierania służb zwalczających rozlew, Koordynator Prac Badawczych może powołać 
grupę ekspertów ds. zwalczania oraz współpracy służb z instytutami badawczymi; 

 zawieranie umów z innymi organizacjami badawczymi i powierzanie im koniecznych do 
wykonania zadań badawczych; 

 organizowanie współpracy między organizacjami badawczymi krajów dotkniętych rozlewem; 

 uczestniczenie w grupach inspekcyjnych, które będą ustanawiane zawsze przez 
kompetentne władze w przypadku poważnych rozlewów olejowych, w celu zebrania i 
zbadania zasadności żądań tych, którzy doznali szkód na skutek zanieczyszczenia; 

 dostarczanie informacji o skutkach zanieczyszczenia w środowisku; 

 sporządzanie końcowego raportu z badań, opartego na wynikach badań przeprowadzonych 
w czasie trwania zanieczyszczenia. 

 
 ZADANIA BADAWCZE 
 
T.5. BADANIA FIZYCZNE I CHEMICZNE 
Ustalenie danych dotyczących rodzaju i gatunku rozlanej substancji olejowej bezpośrednio po rozlewie. 
Jeśli brak jest tych danych lub nieznany jest rodzaj oleju, należy jak najwcześniej wykonać takie badania 
fizycznych i chemicznych własności, jak: 

 gęstość; 

 lepkość; 

 temperatura krzepnięcia; 

 zawartość wody i wosku. 
  
Czysta (świeża) substancja, pobrana z uszkodzonych zbiorników lub kontenerów musi być zachowana w 
celu użycia jej jako materiału referencyjnego do identyfikacji i innych analiz. 
 
Jak najwcześniejsze prognozowanie zachowania i oszacowanie rozprzestrzeniania się oleju na podstawie 
otrzymanych danych dotyczących właściwości fizycznych i chemicznych i z uwzględnieniem panujących 
warunków. Poleca się wykorzystywanie matematycznych modeli rozprzestrzeniania się substancji. 
 
Określenie intensywności przemian i ocena zachowania się zwietrzałego oleju na powierzchni morza. 
Próbki oleju do badań fizycznych i chemicznych muszą być pobierane w ściśle określonym czasie, jeśli 
olej przemieszcza się w sposób  niekontrolowany na rozległym obszarze morza, np. olej dryfujący z 
lodem. 
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Identyfikowanie pochodzenia plam oleju wykrytych na morzu, na wybrzeżu, na uszkodzonych sieciach 
rybackich itp. Wyniki analiz chemicznych są koniecznym świadectwem w sprawach dotyczących 
odszkodowań.  
Dostarczanie danych na temat stopnia i rozmiaru zanieczyszczenia środowiska  morskiego. Należy 
pobrać próbki wody i osadów w celu wykonania analiz  chemicznych na zawartość węglowodorów 
ropopochodnych. Oznaczenia o charakterze ilościowym i jakościowym powinny być wykonywane 
zawsze, gdy olej uległ silnemu rozproszeniu, zatopieniu, albo, gdy jako środka do zwalczania użyto 
dyspergentów. 
 
Opracowanie syntezy i określenie obszaru rozproszenia oleju na podstawie danych uzyskanych z 
obserwacji rozlewu olejowego, prac związanych ze zwalczaniem i zbieraniem oleju, rozpoznaniem 
zanieczyszczenia wybrzeża, chemicznych analiz wody oraz osadów itp. 
 
T.6. BADANIA EKOLOGICZNE 
Zweryfikowanie obszarów szczególnie chronionych, które jako pierwsze należy  chronić przed 
zanieczyszczeniem olejami. Priorytetowe znaczenie ma przygotowanie atlasów  środowiskowych 
obszarów wrażliwych. 
 
Ilościowe określenie i udokumentowanie strat zasobów naturalnych (śmiertelność ptaków morskich, 
narybku, szczeniąt fok, szkody wśród roślinności), jak i stopnia  zanieczyszczenia na obszarach 
dotkniętych rozlewem i skutków oczyszczania,  zniszczenia sieci rybackich, połowów oraz innych szkód. 
Ponadto należy oszacować przypuszczalny wpływ zanieczyszczenia olejowego na dotknięte rozlewem 
elementy środowiska naturalnego. 
 
Ilościowe określenie stopnia i rozmiarów skażenia olejem organizmów morskich. W miejscu rozlewu 
olejowego należy zebrać i zbadać organizmy wskaźnikowe, zawsze, jeśli do zwalczania rozlewu użyto 
dyspergentów lub gdy nastąpiło silne rozproszenie, zatopienie lub zniknięcie oleju w niewielkim 
obszarze morza. 
 
Dodatkowe badania nad ilościowym wpływem rozlewu olejowego na faunę denną, a także zooplankton i 
fitoplankton powinny być przeprowadzone w zależności od powagi sytuacji i zapotrzebowania na tego 
rodzaju badania. 
    
T.7. BADANIA RYBACKIE 
Ilościowe określenie i udokumentowanie strat rybackich. Wszystkie zgłoszone szkody  rybackie 
powinny być potwierdzone i udokumentowane na miejscu szkody przez władze organizacji badawczych 
lub zwalczających rozlewy. Uszkodzone sieci powinny być sfotografowane, a próbka oleju pobrana do 
identyfikacji. W przypadku wątpliwości, co do skażenia połowów, próbka ryb może być przekazana do 
wyspecjalizowanego laboratorium. 
 
Zbadanie biologicznych skutków zanieczyszczenia ryb. Wyznaczone do badań gatunki  ryb to: 

 Płastuga (platichtys flesus L); 

 Śledź bałtycki (Clupea harengus mwmbras L); 

 Stynka (Osmerus eperlanus L); 
 i ich narybek. 
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Ryby te mogą być odławiane w celu zbadania chorób, zmian fizjologicznych, zaburzeń  rozmnażania, 
nieprawidłowości i skażenia – generalnie w celu dostarczenia danych  eksperymentalnych o stopniu 
oddziaływania rozlanego oleju na ryby. 
 
 Obowiązki nałożone przez Radę Ministrów i Ministra Środowiska 
 
T.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu obowiązek ten spoczywa na właściwym terytorialnie dyrektorze 
urzędu morskiego. 
  
W przypadku, gdy z rodzaju i stopnia zagrożenia środowiska morskiego albo przebiegu działań 
zmierzających do zwalczenia zanieczyszczenia morza wynika  możliwość zanieczyszczenia brzegu 
morskiego lub zagrożenia życia lub zdrowia ludności w rejonie nadmorskim, dyrektor urzędu morskiego 
jest obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie właściwego wojewodę oraz wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska w celu podjęcia przez nich odpowiednich działań zapobiegawczych na lądzie. 
 
T.10. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Sposób i tryb zgłaszania 
informacji o poważnych awariach będących następstwem uwolnienia ze statku morskiego substancji 
szkodliwych lub niebezpiecznych dla życia zdrowia ludzi i środowiska regulują odrębne  przepisy. 
 
T.11. Obowiązki nałożone przez Ministra Środowiska dotyczą wyłącznie zanieczyszczeń morza w 
skutek awarii technicznej obiektu lądowego.  
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ZAŁĄCZNIK U - ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA ZA 
ZANIECZYSZCZENIA 

Wstęp 
 
U.1. Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń, niezależnie od tego, czy odbywa się na morzu, czy na 
brzegu morskim może przekształcić się w długotrwałą i kosztowną akcję przeciwdziałania. W 
początkowej fazie akcji ratowniczej każdy z jej uczestników ponosi koszty we własnym zakresie. 
Załącznik niniejszy opisuje, w jakich przypadkach i w jaki sposób służby ratownicze mogą w późniejszym 
terminie domagać się zwrotu poniesionych kosztów. 
 
U.2. W wielu przypadkach zanieczyszczenie morza powoduje szkody. Mogą to być szkody materialne 
wyrządzone mieniu lub środowisku. Mogą to być również szkody powodujące utratę korzyści 
wynikających z pogorszenia stanu środowiska naturalnego. W załączniku przedstawione są podstawy 
prawne umożliwiające  uzyskanie odszkodowań z tego tytułu. 
 
U.3. To, w jaki sposób i kto może ubiegać się o zwrot kosztów i odszkodowanie zależne jest od źródła, 
z którego pochodzi zanieczyszczenie oraz jego rodzaju: 

 Jeżeli zanieczyszczenie spowodowane jest przez olej102 przewożony przez tankowiec103 zwrot 
kosztów i odszkodowanie podlega prawom międzynarodowych konwencji CLC104 i FUND105. 

 Jeżeli zanieczyszczenie spowodowane jest przez olej przewożony przez inne statki w postaci paliwa 
bunkrowego lub też źródłem zanieczyszczenia jest inna substancja szkodliwa, zwrot kosztów i 
ewentualne odszkodowania wynikają z przepisów Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki oraz ogólnych przepisów prawa o odpowiedzialności cywilnej. 

 Jeżeli zanieczyszczenie spowodowane jest przez olej lub inną substancję szkodliwą, w wyniku 
działalności przemysłowej instalacji przybrzeżnej, zwrot kosztów i ewentualne odszkodowania 
wynikają z przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ogólnych 
przepisów prawa o odpowiedzialności cywilnej lub ewentualnie przepisów umowy licencyjnej. 

 Jeżeli nie jest znane źródło pochodzenia zanieczyszczenia wszelkie roszczenia zawieszone są do 
momentu ustalenia sprawcy i w tym przypadku tryb postępowania jest zgodny z punktami, jak 
wyżej. W innym przypadku źródłem finansowania roszczeń jest skarb państwa. 

 

Zanieczyszczenie spowodowane jest przez oleje przewożone przez tankowce 
 

U.4. Sprawy roszczeń i zwrotu kosztów i odszkodowań regulowane są przez następujące 
międzynarodowe konwencje: 

 Konwencja CLC 1992 – Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w 
sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody 

                                                           
102

 W tym przypadku olej definiowany jest jako trwały węglowodorowy olej mineralny, taki jak ropa naftowa, paliwo olejowe, 
ciężki olej dieslowy, jeżeli przewożony jest na pokładzie statku. W znaczeniu tej definicji olejami nie są paliwa lotnicze i benzyny. 

103
 Konwencje używają pojęcia statek i jest to w tym przypadku każdy statek morski i każde jakiegokolwiek rodzaju urządzenie 

skonstruowane lub przystosowane do przewozu oleju luzem, które uznane jest tylko w przypadku, gdy aktualnie przewozi olej 
luzem w postaci ładunku i podczas podróży następującej po takim przewozie, chyba że udowodni się, iż na statku nie ma 
pozostałości po przewozie olejów luzem. 

104
 Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (Dz. U. z 

2001 r. nr 136, poz. 1527). 
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 Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane 

Zanieczyszczeniem Olejami (Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz. 1530). 
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spowodowane zanieczyszczeniem olejami sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 
r.106 nazywana dalej Konwencją o odpowiedzialności cywilnej. 

 Konwencja FUND 1992 – Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w 
sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu 
Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami sporządzonej w Brukseli 
dnia 18 grudnia 1971 r107. 

 Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzona w 
Londynie, 19 listopada 1976 r.108, nazywana dalej Konwencją o ograniczeniu 
odpowiedzialności 

 

U.5. Finansowy schemat działania ww. konwencji przedstawiony jest na Rys. U-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.6. Tak, jak jest to pokazane na schemacie, konwencje międzynarodowe tworzą dwupoziomowy 
system kompensacji szkód, w którym właściciel tankowca powodującego zanieczyszczenie jest 
odpowiedzialny za odszkodowania w pierwszej  kolejności i w którym odbiorca oleju ogólnie wspiera ten 
system na wypadek, gdyby limit odpowiedzialności właściciela statku został przekroczony. Należy 
zauważyć, że w przypadku incydentu, zarówno operator dzierżawiący statek, jak i właściciel ładunku nie 
ponoszą odpowiedzialności. 
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 Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz. 1526 (tekst Protokołu i konwencji), poz. 1527 (oświadczenie rządowe z dnia 22 
czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu). 

107
 Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz. 1529 (tekst Protokołu i konwencji), poz. 1530 oświadczenie rządowe z dnia 22 

czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu). 

108
 Dz. U. z 1986 r. nr 35, poz. 175. 

UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM ODSZKODOWAŃ 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWY POZIOM ODSZKODOWAŃ 

ŹRÓDŁO FINANSÓW KTO PŁACI 

IOPC FUND 

Międzynarodowy Fundusz 
Odszkodowań 1992 

FUND 1992 

Międzynarodowa konwencja o utworzeniu 
Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za 

Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem 
Olejami 

Odbiorcy oleju 
przewożonego drogą morską 

w ilości powyżej 150.000 ton 

Właściciel tankowca 

(strona prawnie 
odpowiadająca) 

CLC 1992 

Międzynarodowa konwencja o 
odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane zanieczyszczeniem olejami 

Instytucja 
Ubezpieczająca 

Kluby P & I 

 Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności 
za roszczenia morskie, sporządzona w 
Londynie, 19 listopada 1976 r. 
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Poziom pierwszy kompensacji – właściciel tankowca i jego Stowarzyszenie  Asekuracji i 

Odszkodowań (Klub P & I) 
 

U.7. Zakres działania Konwencji CLC 1992 obejmuje szkody zanieczyszczenia na obszarze terytorium, 
morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ) Państwa  Strony Konwencji. Bandera i 
narodowość właściciela statku nie mają w tym przypadku znaczenia. Ponieważ zanieczyszczenie dotyczy 
trwałych olejów (w postaci ładunku lub paliwa bunkrowego) konwencja może mieć zastosowanie do 
tankowców załadowanych i niezaładowanych (chyba, że się udowodni, iż nie zawierają śladów oleju w 
zbiornikach ładunkowych) 
 
U.8. Konwencja CLC 1992 oparta jest na zasadzie pełnej odpowiedzialności. Oznacza to, że właściciel 
tankowca jest odpowiedzialny niezależnie od tego, czy jest sprawcą incydentu.  Od zasady tej jest kilka 
odstępstw, np., jeśli szkoda jest następstwem działań wojennych, akcji terrorystycznych, naturalnej 
klęski żywiołowej, lub też w wypadku, gdy incydent został spowodowany zaniedbaniem władz 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  nawigacji. W rezultacie osoby mające roszczenia otrzymują 
odszkodowanie bezpośrednio, bez potrzeby dłuższych i kosztownych sporów. 
 
U.9. Ograniczenia odpowiedzialności właściciela tankowca związane są z limitami finansowymi, które 
są zależne od tonażu statku. W przypadku udowodnienia przed sądem, że incydent i jego następstwa są 
wynikiem celowej działalności właściciela statku, jego rażących błędów i zaniedbań, może on być 
pozbawiony prawa do limitu finansowego. 
 

U.10. Roszczenia za szkody spowodowane zanieczyszczeniem mogą być wnoszone wyłącznie  w 
stosunku do zarejestrowanego właściciela tankowca lub jego instytucji  ubezpieczeniowej.  

Konwencja zabrania wnoszenia roszczeń przeciwko obsłudze statku lub agentom działającym w imieniu 
właściciela, załodze, pilotowi, zarządcy lub operatorowi. Żadna z osób biorąca udział w akcji ratowniczej, 
w tym również akcji zwalczania zanieczyszczeń nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, co jest 
istotnym zabezpieczeniem dla służb ratowniczych. Mając na uwadze konieczność refinansowania 
technicznie uzasadnionych kosztów użycia środków służących do likwidacji skutków zanieczyszczeń, 
Konwencja CLC 1992 powinna wspierać natychmiastowe działania ratownicze. 

  
U.11. W celu zabezpieczenia ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z Konwencji CLC 1992 
właściciela tankowców o ładowności powyżej 2.000 ton są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia lub 
innego zabezpieczenia finansowego. Statki te muszą posiadać na pokładzie dokument potwierdzający 
ważność ww. zabezpieczenia. Większość właścicieli tankowców realizuje powyższe ubezpieczenie za 
pośrednictwem klubu P & I. Zgodnie z konwencją roszczenia w stosunku do właściciela statku mogą być 
kierowane bezpośrednio do instytucji ubezpieczeniowej lub innej odpowiedzialnej za zabezpieczenie 
finansowe. 
 
U.12. Kluby P & I są stowarzyszeniami non-profit, które ubezpieczają swoich klientów w szerokim 
zakresie odpowiedzialności cywilnej, w tym również odpowiedzialności za zanieczyszczenia olejami. 
Chociaż pojedynczy klub P & I bierze na siebie odpowiedzialność początkowego zabezpieczenia roszczeń, 
ideą współpracy jest, by rozszerzyć tę odpowiedzialność pomiędzy duże kluby, które są członkami 
stowarzyszeń międzynarodowych. Im większe jest to stowarzyszenie, im wyżej  notowane jest na 
światowych rynkach, tym lepiej. Ma to znaczenie w przypadku bardzo wysokich odszkodowań, 
sięgających 1 miliarda USD, np. w przypadku utraty limitów odpowiedzialności. Każdy z klubów P & I 
prowadzi całodobowy serwis specjalistyczny. Dostęp lokalny uzyskuje się poprzez światową sieć agencji. 
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U.13. W sprawach o roszczenia odszkodowawcze dochodzone na podstawie przepisów wynikających z 
Konwencji CLC wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy w Gdańsku109. 
 
U.14. W odniesieniu do roszczeń wymienionych w p. U.13. właściciel statku lub osoba dająca 
zabezpieczenie może skorzystać z ograniczenia odpowiedzialności, jeżeli w postępowaniu sądowym 
zostanie ustanowiony fundusz ograniczenia odpowiedzialności, zgodnie z art. V Konwencji o 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
Właściciel lub osoba dająca zabezpieczenie finansowe ponosi koszty procesu związanego  z 
dochodzeniem roszczenia podlegającego ograniczeniu i odpowiada za odsetki od tego roszczenia ponad 
granicę odpowiedzialności określoną zgodnie z  Konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności cywilnej. 
Jednakże, jeżeli fundusz ograniczenia odpowiedzialności zostanie utworzony przez złożenie do sądu 
odpowiedniej sumy pieniężnej, to składający nie odpowiada za odsetki powstałe po złożeniu tej sumy. 
 
Do postępowania w sprawach o ustanowienie funduszu ograniczenia odpowiedzialności na podstawie 
Konwencji o odpowiedzialności cywilnej i o podział tego funduszu stosuje się przepisy działu I, tytułu IX, 
Kodeksu Morskiego. 
 
U.15. Na wniosek osoby tworzącej fundusz lub każdego z wierzycieli sąd wezwie do udziału w 
postępowaniu Międzynarodowy Fundusz IOPC 1992. 
 
U.16. Orzeczenia wydane na podstawie Konwencji o odpowiedzialności cywilnej są wykonywane w 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. X Konwencji o odpowiedzialności cywilnej), przy zastosowaniu 
odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 
Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć: 

 oryginał orzeczenia lub urzędowo poświadczony odpis orzeczenia, a także poświadczone w ten sam 
sposób tłumaczenie na język polski; 

 oświadczenie właściwych organów państwa siedziby sądu, który wydał orzeczenie, że zostało ono 
wydane na podstawie Konwencji o odpowiedzialności cywilnej oraz że jest ono wykonalne w tym 
państwie 

 
Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do orzeczeń wydanych na podstawie Międzynarodowej 
konwencji o Utworzeniu Międzynarodowego Funduszu  Odszkodowań za Szkody Spowodowane 
Zanieczyszczeniami Olejowymi. 
  

Drugi poziom kompensacji – Fundusz IOPC 1992. 
 

U.17. Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Zanieczyszczenie Olejem 1992 (IOPC) jest 
odpowiedzialny za zarządzanie systemem kompensacji w ramach Międzynarodowej konwencji FUND 
1992. Stając się Państwem Stroną tej konwencji automatycznie zostaje  się członkiem IOPC. Sekretariat 
funduszu znajduje się w Londynie. 
 
U.18. Dodatkowa kompensacja w ramach Konwencji FUND 1992 jest możliwa w przypadku, gdy 
roszczenia przekraczają limit odpowiedzialności cywilnej właściciela tankowca, określony Konwencją CLC 
1992. W obu konwencjach obowiązują identyczne definicje statku i zanieczyszczenia. W niektórych 
przypadkach Fundusz IOPC może przejąć całkowitą odpowiedzialność, np., gdy nie jest możliwe 

                                                           
109

 Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. 
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zidentyfikowanie właściciela tankowca, jest on nieubezpieczony, niewypłacalny lub w przypadku, gdy 
właściciel jest uwolniony od odpowiedzialności za odszkodowania w myśl przepisów Konwencji CLC 
1992, niemających zastosowania w Konwencji FUND 1992. Fundusz nie wypłaca odszkodowań 
państwom, które nie są członkiem IOPC, lub zanieczyszczenie jest wynikiem działań wojennych, 
spowodowane przez okręt wojenny. 
 
Z roszczeniem do Funduszu można wystąpić, gdy nie zostało ono zaspokojone na podstawie Konwencji o 
odpowiedzialności cywilnej, ponieważ: 

 nie istnieje odpowiedzialność za szkodę w myśl Konwencji o odpowiedzialności cywilnej (art. 272, § 
1); 

 właściciel statku lub jego gwarant jest niezdolny do wypełniania w całości swego zobowiązania; 

 wysokość odszkodowania przekracza granice odpowiedzialności właściciela statku. 
 
U.19. Opłaty do Funduszu IOPC, w ramach członkostwa są wnoszone przez te instytucje prywatne i 
publiczne, które otrzymują rocznie, drogą morską, więcej niż 150.000 ton oleju. Przewozy wewnętrzne 
importowanego oleju wzdłuż wybrzeża (redystrybucja)  również podlegają opłatom. Powyższe opłaty 
kalkulowane są w ten sposób, by ich roczna wielkość odpowiadała faktycznym i przypuszczalnym 
kosztom kompensacji i  administracji Funduszu. Co roku Sekretariat IOPC przelicza te koszty w stosunku 
do sumy ilości oleju importowanego przez Państwa Strony Konwencji. Następnie ten koszt jednostkowy 
jest mnożony przez wielkość importu poszczególnych instytucji i obciąża je opłatą kontrybucyjną. Tak, 
więc wielkość opłat jest zmienna i stanowi pewnego rodzaju odzwierciedlenie opłat kompensacyjnych 
ponoszonych w latach  poprzednich. 
 
Główny Urząd Ceł składa Międzynarodowemu Funduszowi coroczne sprawozdanie o ilości 
przewiezionego drogą morską oleju. 
 
Zatwierdzanie i zaspokajanie roszczeń 
 
U.20. Dyrektor Funduszu IOPC jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach wypłat 
odszkodowań do wysokości wyrażonej w SDR, nieprzekraczającej 2,5 miliona SDR (ok. 3,5 miliona USD). 
Wyższe wypłaty wymagają zatwierdzenia przez Komitet Wykonawczy Funduszu. W niektórych 
przypadkach, np. gdy poszkodowani z różnych  powodów mogliby odczuwać nadmierne straty, Dyrektor 
Funduszu może wypłacić odszkodowania zaliczkowo, przed uznaniem roszczeń. 
 
Współpraca w ramach konwencji 
 

U.21. Roszczenia w sprawie odszkodowań w ramach Konwencji CLC 1992 powinny być kierowane 
przeciwko właścicielowi tankowca lub bezpośrednio do jego klubu P & I. Aby otrzymać odszkodowanie 
od IOPC, składający roszczenie powinni kierować je do  Sekretariatu. Jakkolwiek kompetentne organa 
władzy (administracja morska), powinny kierować zawiadomienia pisemne o istnieniu roszczeń, zarówno 
do właściciela (ubezpieczyciela) statku oraz Sekretariatu IOPC, nie ma konieczności przesyłania 
kompletnej dokumentacji do obu ww. instytucji. 

Współpraca klubów P & I oraz Funduszu IOPC 
 
U.22. Fundusz IOPC podejmuje swoje działania w państwie członkowskim na bardzo  wczesnym 
etapie, w każdej sytuacji, w której jest o to proszony. Z reguły obie instytucje razem (Kluby P & I oraz 
IOPC) pojawiają się na miejscu zdarzenia, w celu oszacowania szkód oraz by mieć wgląd w rozwój akcji 
przeciwdziałania. 
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U.23. W przypadkach na mniejszą skalę składający roszczenia kierowani są bezpośrednio do  lokalnych 
biur przedstawicielskich klubów P & I. W przypadku poważniejszego incydentu zainteresowany klub P & I 
oraz Fundusz IOPC mogą powołać wspólne biuro roszczeń. Informacje o utworzeniu takich biur z reguły 
ogłaszane są w środkach masowego przekazu. 
 
U.24. We wszystkich przypadkach, niezależnie od stopnia zaangażowania klubu P & I oraz Funduszu 
IOPC, obie te instytucje podejmują wszelkie kroki, by zaspakajać roszczenia szybko i bezpośrednio, 
szczególnie w stosunku do najbardziej poszkodowanych. Problemy mogą pojawiać się w momencie, gdy 
dostarczone wnioski nie mogą być rozpatrywane z uwagi na niedostateczną formę prezentacji, braki w 
dokumentacji lub też, gdy prędko okazuje się, że zostaną przekroczone limity odszkodowań. W tym 
ostatnim przypadku odszkodowania mogą być wypłacane w niepełnej wysokości, do czasu wyjaśnienia 
wszystkich roszczeń. Podobnie w przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń przekracza limity obu 
funduszy, odszkodowania wypłacane są proporcjonalnie. 
 
U.25. Kluby P & I oraz Fundusz IOPC z reguły wspierają się za pomocą doradców technicznych i 
ekspertów. Najczęściej są to ludzie spośród personelu ITOPF. Osoby te  posiadają praktyczną wiedzę i 
doświadczenie wynikające z udziału w ponad 500 incydentach, w 85 krajach świata. Ich podstawową rolą 
jest udzielanie praktycznych wskazówek i pomoc wszystkim zaangażowanym w akcji przeciwdziałania, w 
celu uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie efektywności stosowania technicznie 
uzasadnionych środków zwalczania zanieczyszczeń i likwidacji ich skutków. Zadaniem doradców jest 
również ułatwianie w realizacji odszkodowań, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez IOPC. ITOPF 
jest zawsze angażowany w szacowanie wartości podejmowanych środków technicznych, będących 
częścią  roszczeń oraz wyceny ewentualnych szkód. Jednakże ostateczną decyzję o realizacji 
odszkodowań podejmują właściwy klub P & I oraz IOPC. 
 

U.26. Przybliżona, maksymalna wysokość odszkodowań przedstawiona jest w tabeli U-2. 
 

Tonaż brutto CLC 1992 (mln USD) FUND 1992 (mln USD) 

5.000 6,0 284 

25.000 24,0 284 

50.000 40,0 284 

100.000 84,0 284 

140.000 126,0 284 
 

Zakres odszkodowań – dopuszczalne roszczenia 
 
U.27. Roszczenia podlegające kompensacji muszą być zgodne z wymaganiami Konwencji CLC 1992 i 
Konwencji FUND 1992. W szczególności powinny być zgodne z zasadami i wytycznymi opracowanymi 
przez Państwa Strony obu konwencji. Są one zebrane w Podręczniku o Roszczeniach do Funduszu FUND 
1992. Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej www.iopcfund.org 
 
U.28. Zgodnie z wytycznymi niniejszego podręcznika roszczenia wynikające ze szkód  powodowanych 
zanieczyszczeniem można zaliczyć do następujących kategorii: 

 środki przeciwdziałania z uwzględnieniem usuwania skutków zanieczyszczeń; 

 szkody materialne; 

 straty ekonomiczne; 

 przywrócenie (odbudowa) stanu środowiska naturalnego. 
 
U.29. Roszczenia wynikające z zastosowania środków przeciwdziałania mogą obejmować  koszty 
operacji przeciwdziałania z uwzględnieniem użycia sprzętu takie, jak: 

http://www.iopcfund.org/


ZAŁĄCZNIK U 

KRAJOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

304  27.08.2020 

 

 koszty awaryjnego rozładunku; 

 koszty usuwania zanieczyszczeń z powierzchni morza, na wodach przybrzeżnych i brzegu morskim, 
użycie zapór, zbieraczy, innego specjalistycznego sprzętu oraz koszty robocizny; 

 koszty transportu zebranego oleju, wszelkich odpadów oraz koszty ich utylizacji; 

 wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia wykorzystywanego sprzętu łącznie z wymianą na nowy 
(po uwzględnieniu amortyzacji) oraz inne szkody powstałe podczas wykorzystywania środków 
przeciwdziałania. 

  
U.30. Wszelkie ww. koszty jako podstawa roszczeń, są szacowane wg obiektywnych  kryteriów. Fakt, 
że instytucje publiczne zastosowały szereg środków przeciwdziałania nie oznacza, iż środki te i związane 
z nimi koszty są uzasadnione z punktu widzenia konwencji. Uzasadnione użycie środków jest generalnie 
interpretowane jako takie, które zgodnie z opinią ekspertów miało zastosowanie w odpowiednim 
miejscu i czasie  oraz prawdopodobnie doprowadziło do zapobieżenia lub redukcji zanieczyszczenia. Z 
kolei fakt, że zastosowane środki przeciwdziałania okazały się nieskuteczne, a podjęta decyzja 
niesłuszna, nie powoduje automatycznego odrzucenia roszczeń. Natomiast roszczenie może być 
odrzucone w przypadku, gdy wiadomo było, że zastosowane środki będą nieskuteczne, a mimo to je 
podjęto tylko po to, by wykazać się jakąkolwiek aktywnością. W tym przypadku, mimo że akcja 
przeciwdziałania była uzasadniona z punktu widzenia opinii społecznej, zastosowanie środków było 
nieuzasadnione. 
 
U.31. Większość stosowanych metod zwalczania zanieczyszczeń jest powszechnie znana. Granica 
pomiędzy użyciem uzasadnionym, a nieuzasadnionym jest nie zawsze jasna, nawet po szczegółowej 
analizie technicznej. Niemniej jednak użycie poszczególnych metod przeciwdziałania może być ocenione 
z technicznego punktu widzenia już na  samym początku akcji ratowniczej, choćby w relacji do zmian 
zachodzących w substancji olejowej. Bardzo ważne jest, by wszelkie działania były monitorowane przez 
wytrenowany personel. W momencie, gdy okazuje się, że dana metoda jest nieskuteczna lub powoduje 
więcej szkód niż korzyści, powinno się jej zaprzestać. 
 
Szkody materialne 
 
U.32. Ta kategoria roszczeń może obejmować np. koszty czyszczenia sieci rybackich, obiektów 
hodowlanych, łodzi sportowych oraz instalacji poboru wody przemysłowej. W przypadku znacznego 
zabrudzenia sieci itp., kiedy efektywne czyszczenie jest niemożliwe, może być zasądzona ich wymiana na 
nowe, z uwzględnieniem wartości amortyzacji. 
 
Straty ekonomiczne 
 
U.33. Zanieczyszczenie może powodować straty ekonomiczne, jak np. ograniczenie połowów, 
zahamowanie ruchu turystycznego. Może to być związane bezpośrednio ze szkodami materialnymi lub 
być ograniczone wyłącznie do czystej straty ekonomicznej. W  pierwszym przypadku jest np. brak 
możliwości połowów na skutek zanieczyszczenia statku rybackiego, w drugim - ten sam rybak 
przykładowo nie może opuścić portu, bo może to spowodować zanieczyszczenie statku i sprzętu. 
 
U.34. Roszczenia związane z czystą stratą ekonomiczną są uznawane tylko w przypadku, gdy  straty te 
lub szkody powstają w wyniku zanieczyszczenia olejem. Punktem wyjściowym  jest fakt, że 
zanieczyszczenie, a nie incydent sam w sobie stanowią podstawę odszkodowań. Kwalifikacja roszczeń 
musi obejmować geograficzne i ekonomiczne  sąsiedztwo zanieczyszczenia i doznanej szkody bądź 
straty. W rachunku bierze się również pod uwagę pułap odszkodowań, do którego składający roszczenia 
może dochodzić swych praw. 
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U.35. W szeregu przypadków jako roszczenie może być uznane podjęcie szczególnych środków dla 
obniżenia czystej straty ekonomicznej. Tak np. koszty kampanii  marketingowej w celu zneutralizowania 
negatywnych efektów zanieczyszczenia mogą  być uznane za uzasadnione. Jakkolwiek wszelkie koszty 
powinny być uzasadnione i proporcjonalne do straty, którą kompensują, wszelkie podobne działania 
mogą być brane pod uwagę, w celu uzasadnienia powodzenia. 
 
Przywrócenie (odbudowa) stanu środowiska naturalnego 
 

U.36. W niektórych przypadkach możliwe jest przyspieszenie procesów zmierzających do przywrócenia 
pierwotnego stanu środowiska naturalnego, który to stan został naruszony wskutek zanieczyszczenia 
olejem. W tym celu stosowane są różnego rodzaju środki, które mogą stanowić koszt uzasadniony, 
będący podstawą roszczeń. Wymagane jest jednak, by spełniały one szereg kryteriów, przede wszystkim 
związanych z technicznym i ekonomicznym uzasadnieniem ich użycia. Ważne jest też, aby osiągnięty 
został efekt ekologiczny w postaci rzeczywistego przyspieszenia zmian. W dodatku ww. roszczenia będą 
kompensowane, jeśli składający je, przedstawi analizę finansową wykazującą jednoczesne zmniejszenie 
strat ekonomicznych. Roszczenia oparte na abstrakcyjnych obliczeniach, z użyciem teoretycznych modeli 
nie będą rozpatrywane.  

U.37. Do uznania roszczeń związanych z kosztami odbudowy środowiska naturalnego wymagane mogą 
być studia określające naturę i rozmiar szkód w środowisku oraz czy ewentualnie podejmowane środki 
zaradcze są konieczne. Profesjonalna analiza naukowa i ekonomiczna może w konsekwencji prowadzić 
do wniosku, że powstała w środowisku szkoda jest niezgodna z definicją szkody spowodowanej przez 
zanieczyszczenie, określoną w Konwencji CLC 1992. 

 
Dokumentacja roszczeń 

U.38. To, jak prędko roszczenia mogą być uznane, zależne jest głównie od tego, ile czasu zajmie 
składającemu roszczenia przedstawienie klubowi P & I oraz IOPC, dokumentów umożliwiających 
przeprowadzenie analizy. Z tego powodu ważnym zadaniem wszystkich uczestników każdej akcji 
przeciwdziałania jest dokumentowanie przebiegu danej akcji. Zakres działań, ich czas i miejsce oraz 
koszty z tym działaniem związane stanowić będzie podstawę przyszłych roszczeń. 

 

U.39. Jest bardzo ważne, by dokumentacja finansowa była zgodna merytorycznie z podejmowanymi 
decyzjami operacyjnymi, zarówno w skali ogólnej, jaki i w przypadku każdego działania jednostkowego. 
Prawidłowo prowadzona dokumentacja powinna zawierać w kolejności: 

 protokół ze spotkania operacyjnego, na którym zapadają decyzje; 

 dane o używanych środkach; 

 dane o liczbie personelu; 

 dane o obiektach, instalacjach i zużytych materiałach. 
 

Dla każdego dużego odcinka akcji ratowniczej należy kompletować raporty dzienne informujące o 
rozwoju sytuacji, o wykorzystaniu sprzętu, ludzi i zużytych materiałach. 

 
U.40. W przypadku szkody spowodowanej zanieczyszczeniem olejowym dyrektor urzędu morskiego, 
na żądanie poszkodowanego, jest zobowiązany stwierdzić zaistnienie wypadku i udostępnić 
dokumentację tej szkody110.  

                                                           
110

 Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. 
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Sposób prezentacji roszczeń 
 
U.41. Każdy, kto został poszkodowany na skutek zanieczyszczenia, poniósł koszty związane z jego 

usuwaniem lub likwidacją skutków, na terenie państwa, które jest Stroną konwencji CLC 1992 i 
FUND 1992 może przedłożyć roszczenie o odszkodowanie. Mogą to być zarówno osoby 
prywatne, osoby prawne - spółki, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, w tym również władze 
lokalne, rządowe i samorządowe oraz agencje. 

 
U.42. Należy wziąć pod uwagę, że roszczenia objęte konwencjami ograniczone są limitem czasowym 

ich przedkładania. Dlatego należy je składać tak prędko, jak tylko to możliwe. Jeżeli z jakiegoś 
powodu nie można złożyć roszczeń bezpośrednio po incydencie należy powiadomić klub P & I 
oraz IOPC o zamiarze przedłożenia ich w późniejszym terminie. Prawo do roszczeń zostaje 
przedawnione w przypadku, gdy wniosek przeciwko klubowi P & I oraz IOPC, nie zostanie 
złożony do sądu w terminie trzech lat od daty incydentu. Szereg szkód może zostać oszacowana 
dopiero po upływie dłuższego czasu. W tym przypadku działania sądowe muszą zostać podjęte w 
terminie sześciu lat od daty incydentu. W każdym przypadku zalecana jest obsługa prawna. 

 
U.43. Zarówno klub P & I, jak i IOPC zawsze dążą do rozstrzygnięcia roszczeń i odszkodowań na drodze 

polubownej. Wymienione powyżej działania prawne są ostateczną instancją rozstrzygającą. 
Podejmowane są w momencie, w którym strony nie mogą dojść do porozumienia. 

 
U.44. Roszczenia należy prezentować w sposób jasny i zwięzły. Powinny one zawierać wystarczającą 

ilość szczegółów opartych na faktach, pozwalającą na analizę i podjęcie stosownej decyzji. Do 
każdego roszczenia powinna być załączona faktura lub inne dokumenty finansowe. Dobrze jest 
załączyć dowody w postaci zdjęć i nagrań video. Jeżeli jest to konieczne należy również dołączyć 
wyniki niezbędnych analiz. 

 
U.45. Aby uniknąć kłopotów związanych z dokumentowaniem i przedkładaniem roszczeń najlepiej jest 

natychmiast powiadomić klub P & I oraz IOPC i poprosić o pomoc w tym zakresie. 
 
U.46. We wszystkich opisanych sprawach przydatne mogą być następujące adresy: 
 

International Oil Pollution Compensation Fund 1992 
Portland House, Stag Place, London SW1E 5PN, United Kingdom 
Tel. ++44 (0) 20 7592 7100 
Fax. ++44 (0) 20 7952 7111 
Email. info@iopcfund.org  WEB www.iopcfund.org 

 
International Maritime Organization 
4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom 
Tel. ++44 (0) 20 7735 7611 
Fax. ++44 (0) 20 7587 3210 
Email. info@imo.org WEB www.imo.org 
 
International Tanker Owner Pollution Federation Limited 

 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1HQ 
 Tel: +44 (0)20 7566 6999 
 Emergency Tel: +44 (0)870 428 6901 (24hr) 
 Fax: +44 (0)20 7566 6950 

Email. central@itopf.com WEB www.itopf.com 

mailto:info@iopcfund.org
http://www.iopcfund.org/
mailto:info@imo.org
http://www.imo.org/
mailto:central@itopf.com
http://www.itopf.com/
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Zanieczyszczenia w tym również olejowe powodowane przez inne statki 
 

Konwencje CLC 1992 i FUND 1992 dotyczą zanieczyszczeń powodowanych przez olej, przewożony przez 
tankowce. W innym przypadku, ponieważ nie istnieje obowiązujące prawo międzynarodowe, 
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 
U.47. Zwrot kosztów udziału w akcji ratowniczej. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń na morzu - wykonawcy działań przysługuje od armatora statku, który spowodował 
zagrożenie lub zanieczyszczenie morza, zwrot kosztów usunięcia zagrożenia lub zanieczyszczenia i użycia 
środków zapobiegawczych, stosowanych po zdarzeniu powodującym zanieczyszczenie. 

U.48. Zgodnie z ustawą z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 
zgodnie z treścią Art. 36 – Armatorowi, z którego statku podczas przebywania w polskich obszarach 
morskich dokonano, z naruszeniem przepisów ustawy, zanieczyszczenia środowiska morskiego, w 
związku z eksploatacją statku lub zatopieniem w morzu odpadów i innych substancji – wymierza się karę 
pieniężną o równowartości do 1 miliona SDR. 

U.49. Łączna wysokość kar i kosztów jest ograniczona postanowieniami Międzynarodowej konwencji o 
ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976 (LLMC 1976). W związku z powyższym 
wszelkie koszty przekraczające ww. limity ponosi skarb państwa. 

Zanieczyszczenia pochodzące z przemysłowych instalacji przybrzeżnych. 
 
U.50. W stosunku do przemysłowych instalacji przybrzeżnych, w odniesieniu do platform wiertniczych, 
zastosowanie mają przepisy obowiązujące dla statków, co wynika z definicji statku przyjętej przez 
Konwencję Helsińską 1992. 
 
U.51. Sprawy odszkodowań i zwrotu kosztów akcji przeciwdziałania mogą być objęte  również umową 
licencyjną, jeżeli takowa istnieje. 
 
U.52. W odniesieniu do Służby SAR oraz Przedsiębiorstwa PETROBALTIC wzajemne zobowiązania 
finansowe wynikające z kosztów udziału w akcji ratowniczej określone  są porozumieniem pomiędzy 
tymi dwoma instytucjami. 
 
Dochodzenie roszczeń w przypadku braku sprawcy 
 
U.53. Uzyskanie odszkodowania lub zwrotu kosztów jest możliwe w przypadku precyzyjnego 
określenia źródła pochodzenia zanieczyszczenia. Jeśli sprawca zanieczyszczenia nie jest  bezpośrednio 
wykryty, źródło pochodzenia można udowodnić za pomocą analiz chemicznych na drodze postępowania. 
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ZAŁĄCZNIK W - ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W AKCJI 

Wstęp 
 

W.1. Niniejszy załącznik zawiera informacje dla wszystkich uczestników akcji  przeciwdziałania 
incydentom na morzu, które powodują lub mogą spowodować  zanieczyszczenie. 
 

Dokumentowanie udziału w akcji 
 

W.2. Każdemu z uczestników zaangażowanemu w akcję ratowniczą przysługuje zwrot kosztów udziału 
w tej akcji. Aby w sposób miarodajny obliczyć te koszty każdy działający samodzielnie zespół ratowniczy 
powinien prowadzić na bieżąco dokumentację związaną z czasem i zakresem działań. Szczególnie istotne 
jest rejestrowanie faktów o działaniach w trakcie ich wykonywania. Wobec zmienności i dynamiki, którą 
charakteryzuje się większość akcji ratowniczych, pamięć ludzka jest najczęściej  zawodna. Dlatego każdy 
„ratownik” musi uwzględniać w zakresie swoich czynności konieczność rejestracji zdarzeń. Typowy zapis 
dokumentacyjny rozpoczyna się od określenia terminu i treści podjętej decyzji, poprzez termin 
rozpoczęcia jej wykonywania, określenia zakresu i czasu zaangażowania zasobów ludzkich, sprzętowych i 
materiałowych, aż po dzienną (dobową) ewidencję każdego z ww. czynników. Ważne jest również, by 
prowadzony w ten sposób dziennik zawierał informacje o zmianach lub korektach w realizacji planu akcji 
ratowniczej oraz wykaz  odbieranych i przesyłanych meldunkach. 
 
W.3. Z finansowego punktu widzenia ważne jest, by działania zespołu dokumentowania akcji, który 
jest częścią sztabu operacyjnego, od samego początku były wspierane przez zespół kontroli finansowej, 
który powinien być częścią zespołu usług serwisowych. Uwalnia to z jednej strony osoby zaangażowane 
w działaniach operacyjnych od zbędnej pracy biurowej, z drugiej strony zapewnia sprawną kontrolę 
finansową i księgową. 
 
W.4. Nie ma szczegółowej formy prowadzenia dziennika zdarzeń, bo nie jest możliwe przewidzenie 
wszystkich możliwych sytuacji. Obowiązują jednak następujące zasady  ogólne: 

 dziennik służy wielu celom i jest materiałem źródłowym dla całej dokumentacji akcji; 

 dopóki nie jest znany szczegółowy cel zapisów w dzienniku lepiej umieszczać w nim więcej 
szczegółów, niż to potrzeba. 

W.5. Zasady dokumentowania finansowego muszą odpowiadać wymaganiom obowiązującego prawa 
i być zgodne z wewnętrznymi regulaminami prowadzenia księgowości w poszczególnych służbach 
ratowniczych. Służby finansowo-księgowe poszczególnych jednostek ratowniczych, powinny opracować 
instrukcje w tym zakresie oraz na bieżąco, od samego początku akcji prowadzić dokumentację 
finansową. 

W.6. W przypadku zdarzenia związanego z zanieczyszczeniem morza spowodowanego przez 
tankowiec należy wziąć pod uwagę wymagania nakładane przez konwencje CLC 1992 i  FUND 1992. 
Podstawą w tym wypadku jest Podręcznik o Roszczeniach do Funduszu  FUND 1992. Więcej informacji na 
ten temat znajduje się w Załączniku U Odpowiedzialność i Odszkodowania za Zanieczyszczenia. 
 
Zwrot kosztów udziału w akcji w przypadku wystąpienia o pomoc lub udzielenia pomocy 
międzynarodowej w ramach Konwencji Helsińskiej 1992. 
 
W.7. W oparciu o Paragrafy 1 i 2, Przepisu 9, Załącznika VII, Konwencji o ochronie środowiska 
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, 1992- Umawiające się Strony  ponoszą koszty udziału w 
międzynarodowej akcji przeciwdziałania według następujących zasad, o ile zainteresowane strony nie 
uzgodnią tego inaczej w porozumieniach dwustronnych i wielostronnych: 
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 jeżeli działanie zostało podjęte przez jedną Umawiającą się Stronę na wyraźne wezwanie innej 
Umawiającej się Strony, Strona wzywająca powinna zwrócić Stronie udzielającej pomocy koszty 
akcji podjętej przez tę Stronę. Jeżeli prośba zostanie odwołana, Strona wzywająca powinna pokryć 
koszty, które poniosła lub na które naraziła się Strona udzielająca pomocy; 

 jeśli akcja została podjęta przez Umawiającą się Stronę z własnej inicjatywy, Strona ta ponosi koszty 
swego działania; 

 zasady sformułowane powyżej mają zastosowanie, jeżeli zainteresowane Strony nie uzgodnią 
inaczej. 

 
Kalkulacja kosztów 

W.8. Zgodnie z Paragrafem 3, Przepisu 9, Załącznika VII Konwencji Helsińskiej 1992, o ile nie zostanie 
uzgodnione inaczej, koszty akcji podjętej przez umawiającą się Stronę na wezwanie innej Strony 
powinny być rzetelnie obliczone, zgodnie z prawem i aktualna praktyką Strony udzielającej pomocy, 
dotyczącą zwrotu takich kosztów. 

W.9. Postanowienia powyższego Przepisu nie mogą być interpretowane jako naruszające w 
jakikolwiek sposób prawa Umawiających się Stron do uzyskania od stron trzecich zwrotu kosztów akcji, 
podjętych w celu zwalczanie zanieczyszczenia, na podstawie innych mających zastosowanie 
postanowień i przepisów prawa międzynarodowego oraz przepisów krajowych i ponadnarodowych. 

W.10. Bardziej precyzyjne określenie sposobu kalkulowania kosztów określone jest poprzez 
Rekomendację 5/3 Komisji Helsińskiej 1992, w której zaleca się, by rządy Umawiających się Stron 
stosowały następujące wskazówki przy stosowaniu wzajemnych rozliczeń dotyczących zwrotu kosztów. 

 Podstawową zasadą dla kalkulacji kosztów, które powinny być zapłacone przez wzywającą Stronę – 
Stronie lub Stronom udzielającym wsparcia jest oparcie się na cenie kosztu jednostkowego. 

 Strona udzielająca pomocy powinna być przygotowana do tego, by w każdej chwili przedstawić 
Stronie wzywającej pomocy wstępną kalkulację przewidywanych kosztów udzielenia tej pomocy. 

 
W.11. Bardziej szczegółowe metody kalkulacji kosztów wynikających z udzielonej pomocy 
przedstawione są w Rozdziale 9, Podręcznika o Współpracy w Zwalczaniu Zanieczyszczeń na Morzu – 
HELCOM Manual, Volume 1. 
 
Zwrot kosztów udziału w akcji w przypadku wystąpienia o pomoc lub udzielenia pomocy krajowej w 
ramach umów dwustronnych i wielostronnych. 
 
W.12. Zwrot kosztów w przypadku współpracy krajowej oparty jest na zasadach ogólnych, opisanych w 
niniejszym Załączniku oraz w Załączniku U – Odpowiedzialność i odszkodowania za zanieczyszczenia, o 
ile poszczególne strony biorące udział w akcji ratowniczej, nie określiły tego inaczej, w stosownych 
porozumieniach o współpracy. 
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ZAŁĄCZNIK X - MEDIA 
 

Wstęp 
 

X.1. Duży incydent morski lub katastrofa zwracają uwagę prasy, radia i telewizji. Reakcja lokalnych 
mediów jest natychmiastowa i w zależności od skali incydentu powoduje zainteresowanie o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. Wymagania przedstawicieli mediów są oczywiste – otrzymywać 
informacje natychmiast i ciągle. Duża i  wielokierunkowa akcja ratownicza sprawia, że wymagania te nie 
są spełniane. 
 
X.2. Działanie w niebezpieczeństwie wymaga wielkiego wysiłku wszystkich uczestników akcji 
ratowniczej, zaś oczekiwania mediów, szczególnie zagranicznych stwarzają presję. W ostatnich latach 
rozwój telekomunikacji i technologii informatycznych  spowodował możliwość bezpośredniego 
przekazu informacji wprost ze sceny akcji. Napływ w miejsce katastrofy osób poszukujących informacji 
może być w niektórych  przypadkach rzeczywiście masowy. Niewzięcie, już w najwcześniejszym stadium 
akcji ratowniczej, powyższego faktu pod uwagę, może mieć istotny wpływ na zarządzanie całością 
przeciwdziałania. 
 
X.3. Jest bardzo ważne, by zespół obsługi mediów mógł: 

 zidentyfikować instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych członów akcji ratowniczej; 

 zapewnić, by działalność mediów nie kolidowała z działalnością operacyjną służb ratowniczych; 

 zapewnić, by media nie niepokoiły ofiar wypadku. 
 
Faza początkowa 
 
X.4. Rzecznik prasowy rozpoznaje potencjalny rozmiar zagrożenia i związane z tym  zainteresowanie 
mediów. Zgodnie z procedurą alarmowania i powoływania sztabu Morskiego Centrum Zwalczania 
Zanieczyszczeń (MRC) rzecznik prasowy jest również powiadamiany. 
 
X.5. Wiadomo, że lokalne agencje informacyjne mogą podsłuchiwać kanały radiowe na 
częstotliwościach przeznaczonych do działań w niebezpieczeństwie. Wiadomo również, że możliwy jest 
nasłuch komunikacji telefonicznej. Istotne jest, by wziąć to pod uwagę i od początku panować nad 
treścią komunikatów. 
 
Faza druga 
 
X.6. Istotne jest, by w jak najkrótszym czasie spośród członków sztabu wytypować osobę 
przeznaczoną do przekazywania oficjalnego potwierdzenia faktu zdarzenia. 
 
X.7. Jeśli jest oczywiste, że sytuacja jest poważna i akcja przeciwdziałania potrwa pewien okres czasu, 
a dyrektor urzędu morskiego (DUM) lub HOO nie mają czasu na ocenę  sytuacji, wszelkie komunikaty 
prasowe powinny być krótkie i ograniczać się do faktów. Tylko te dwie osoby mają prawo zezwolić na 
dodatkowy wypływ informacji. 
 
X.8. W celu minimalizacji ryzyka dostarczania sprzecznych bądź błędnych informacji, mając 
jednocześnie na uwadze konieczność szybkiej i prawidłowej informacji oraz fakt, że różni oficerowie 
prasowi są najczęściej rozlokowani w różnych miejscach, należy przyjąć następujące założenia: 
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 informować uzgodnionego wcześniej, wiodącego rzecznika prasowego o treści komunikatu, który 
ma się zamiar przekazać ustnie mediom i ograniczyć komentarze wyłącznie do instytucji, którą się 
reprezentuje; 

 przed przekazaniem każdej kolejnej wiadomości konsultować z rzecznikiem wiodącym treść tej 
wiadomości (jeśli jest to niemożliwe z powodu problemów komunikacyjnych, czynność tę należy 
wykonać tak prędko, jak tylko jest to możliwe); 

 poinformować osoby spośród personelu własnej instytucji, do których media mają dostęp lub 
które mają zamiar wystąpić przed prasą o konieczności koordynacji wypowiedzi z rzecznikiem 
wiodącym; 

 w przypadku, gdy rozwój sytuacji powoduje przeniesienie akcji ratowniczej np. na brzeg morski 
należy wziąć pod uwagę przekazanie kompetencji rzecznika wiodącego służbom prasowym 
organów władzy terytorialnej lub samorządowej; 

 utrzymywać kontakty z innymi oraz każdym nowym, szczególnie nowym wiodącym rzecznikiem 
prasowym. 

 
KRYZYSOWY ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO 
 
X.9. Incydenty o największej skali zagrożenia, noszące znamiona klęski żywiołowej wymagają 
powołania kryzysowego zespołu rzecznika prasowego. W początkowym okresie czasu zespół ten składa 
się z przedstawicieli prasowych: administracji  morskiej, służb ratowniczych, władz lokalnych, policji, 
wojska itp. Wyżej wymienione  osoby z reguły działają pod kierownictwem przedstawiciela Centrum 
Informacji Rządu (CIR). Dostęp do CIR uzyskuje się poprzez każdy z centralnych organów administracji 
rządowej lub właściwego terytorialnie wojewodę. 
 
Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej 
 
X.10. W sytuacji kryzysowej zachodzi konieczność ustanowienia następujących zasad: 

 nadzór nad dostępem do informacji jest szczególnie istotny w początkowym okresie rozwoju akcji 
ratowniczej, w momencie, gdy służby ratownicze rozwijają swoje działania, ponieważ uwaga 
mediów skierowana jest głównie na obszar operacji przeciwdziałania, a poszukiwanie informacji i 
konferencji pasowych jest nieustanne; 

 należy szybko dokonać wyboru osoby odpowiedzialnej za akredytację oraz rozmieszczenie 
dziennikarzy. Jeżeli warunki na to pozwalają należy wyznaczyć miejsca dostępu specjalnie dla prasy 
wraz z komunikacją; 

 równie szybko należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przekazywanie oficjalnych komunikatów 
oraz umożliwić tej osobie kontakt z mediami; 

 każde indywidualne działanie rzeczników prasowych powinno być koordynowane; 

 wiodący rzecznik prasowy lub szef biura prasowego uczestniczą w posiedzeniach sztabu 
kryzysowego najwyższego szczebla, w ten sposób umożliwi się tej osobie zarządzanie systemem 
obiegu informacji poprzez; 

- tworzenie punktów informacyjnych lub centrum prasowego; 
- organizację wizytowania sceny akcji łącznie z transportem, 
- właściwą akredytację dziennikarzy, 
- umożliwienie dziennikarzom przekazywania informacji; 

 w początkowej fazie, bezpośrednio po zdarzeniu, należy przypominać mediom o tym, że nikt nie 
wie, co się stało na pewno. Początkowe wiadomości powinny skupiać się na faktach, wyjaśnieniu 
ograniczeń w dostępie do wiarygodnych informacji i co w celu poprawy tej sytuacji, w najbliższym 
czasie będzie dokonane; 

 w fazie tej należy wydawać komunikaty, tak często, jak tylko jest to możliwe, przekazując każdą 
wiarygodną informację, równie często należy organizować konferencje prasowe; 
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 media chętnie przyjmują każdą, opartą na faktach informację, szczególnie od naocznych 
uczestników – członków służb ratowniczych. W tym momencie niedopuszczalne są wszelkiego 
rodzaju spekulacje na temat przyczyn katastrofy, jak również przedwczesne lub niepotwierdzone 
szacunki liczby poszkodowanych; 

 nie należy dopuścić do przesyłania przez media ewentualnych informacji o poszkodowanych, 
dopóki wiadomości te nie zostaną potwierdzone, a ich rodziny uprzednio powiadomione. Ma to na 
celu uniknięcie przedwczesnych osądów, co może być przyczyną wielu nieporozumień, z 
odpowiedzialnością karną włącznie. Przykładowo, podczas katastrofy promu pasażerskiego 
powinna być dostarczona wiadomość, że ustalenie liczby poszkodowanych potrwa bardzo długo (w 
celu identyfikacji ofiar); 

 media wywierają presję w celu uzyskania wywiadów od ocalałych świadków zdarzenia lub krewnych 
ofiar. Należy pamiętać, że osoby te mogą znajdować się w szoku lub stresie uniemożliwiającym taki 
wywiad. W przypadku, gdy dana osoba godzi się na to, należy jej to umożliwić, podczas konferencji 
prasowej. Umożliwia to lepszą charakterystykę i humanizację zdarzenia; 

 w przypadku nieodpowiedniego, np. zbyt entuzjastycznego zachowania się korespondentów należy 
wprowadzić i egzekwować zasady kodeksu etyki dziennikarskiej. Niedopuszczalne są: obelżywość, 
nękanie, naruszanie prywatności, wnikanie w nieszczęście, prowadzenie wywiadów i 
fotografowanie dzieci; 

 organizacja wspólnych przedsięwzięć w przypadku dużej liczby dziennikarzy wymaga starannego 
zaplanowania, szczególnie, gdy względy bezpieczeństwa ograniczają możliwość dostępu do miejsca 
zdarzenia - należy to robić tylko w wyjątkowych wypadkach. W zasadzie należy dążyć do 
kompromisu, który może polegać na demokratycznym dopuszczeniu przedstawicieli poszczególnych 
grup (prasa, radio, telewizja, fotoreporterzy). Inną opcją jest wykorzystanie członków grup 
ratowniczych do wykonywania zdjęć i przekazywanie ich wiodącemu rzecznikowi prasowemu. 

 
Organizacja centrum prasowego 
 
X.10. Zasady organizacji centrum prasowego wymagają profesjonalnego przygotowania i obsługi. Jako 
takie nie należą do obowiązków rzeczników prasowych służb ratowniczych. Generalnie wyposażenie ich i 
organizacja są podobne, jak w przypadku sztabów kryzysowych. Jedyną różnicą jest fakt, że muszą one 
obsługiwać wielokrotnie (czasem nawet kilkaset) więcej osób. 
 
Wytyczne dla oficerów prasowych, szefów biur prasowych 
 
X.11. Sugerowane są następujące metody postępowania – należy: 

 ustalać, do kogo się mówi. Identyfikować przedstawicieli mediów poprzez ustalenie ich nazwisk, 
adresów i telefonów; 

 określić miejsce (miejsca) konferencji prasowych; 

 uzyskać pomoc osób, które są przeszkolone i posiadają doświadczenie w kontaktach z mediami; 

 utworzyć centrum informacyjne czynne przez całą dobę i wydawać regularnie biuletyny; 

 organizować konferencje prasowe regularnie, omijając wiadomości zbędne i wypełniając wszelkie 
luki informacyjne. 

 zapewnić, by wszelkie próby kontaktu były przyjmowane i kierowane pod właściwy adres. 

 zapewnić możliwość korzystania z tzw. gorącej linii telefonicznej, umożliwiającej utrzymanie pilnej 
łączności; 

 dostarczać podstawowe wiadomości tak szybko, jak tylko jest to możliwe, szczególnie o punktach, 
gdzie można uzyskać informacje szczegółowe; 

 organizować wewnętrzne spotkania ze sztabem w formie konferencji prasowej. 
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Nie należy: 

 używać wypowiedzi „bez komentarza”. (Media interpretują to, jako próbę ukrycia istotnych 
informacji). 

 Wyrażać opinii o zbyt dużej presji mediów. Lepsze efekty osiąga się poprzez precyzyjne określenie 
terminu, w którym wydany zostanie odpowiedni komunikat. 

 Wyrażać opinii o kompetencjach innych osób lub instytucji. 

 Przedkładać opinii na temat, komu postawione zostaną zarzuty odpowiedzialności za zdarzenie. 

 Przedstawiać tzw. informacji nieoficjalnych. (Media bardzo rzadko to respektują).  
 
Wytyczne dla członków sztabów, mających kontakt z mediami 
 
X.12. Jeżeli to możliwe wszelkie kontakty z mediami powinny odbywać się poprzez  rzecznika 
prasowego lub nominowanego oficera łącznikowego ds. prasowych. W  innym przypadku należy trzymać 
się wytycznych, iż nie należy: 

 przekazywać żadnych niepotwierdzonych faktów; 

 podejmować prób własnej interpretacji zdarzeń. Może to zostać przyjęte jako fakt; 

 bez wyraźnej konieczności utrudniać lub blokować spotkanie; 

 używać wypowiedzi „bez komentarza”. Może to zostać potraktowane jako odpowiedź negatywna; 

 bać się powiedzieć „nie wiem”; 

 unikać mediów. (Dziennikarze nie znikną, pójdą do kogoś innego); 

 zaprzeczać lub odmawiać pomocy bez zastanowienia. Zawsze trzeba odpowiedzieć sobie na 
pytanie, dlaczego daje się odpowiedź odmowną; 

 pozwalać, by media odrywały od głównych obowiązków. Jeśli trzeba należy wytłumaczyć mediom, 
że jest się bardzo zajętym. 

 
Należy: 

 mieć zaufanie do siebie i swojego sposobu panowania nad sytuacją, by osiągnąć pozytywne 
nastawienie do prasy. To pomaga w pozytywnym nastawieniu mediów; 

 wiedzieć, gdzie znajduje się centrum prasowe i wiedzieć, jakiego rodzaju usługi ono zapewnia; 

 potrafić wytłumaczyć mediom, gdzie mogą otrzymać odpowiedzi na pytania, które zadają, a 
odpowiedzi, na które samemu się nie zna; 

 powiadamiać rzecznika prasowego o wszelkich innowacjach, które mogłyby mu ułatwić 
wykonywanie obowiązków; 

 pamiętać o tym, że własna postawa i to, co się powie wyrabia opinię o całym systemie 
ratowniczym; 

 zapytać o dane rozmówcy i tematykę rozmowy; 

 informować rzecznika prasowego o każdym podejrzeniu złego zachowania się przedstawiciela 
prasy; 

 oferować wyjaśnienia i pomoc zawsze, gdy to możliwe. 
 

Wywiady 
 
X.13. Media zapraszają przedstawicieli różnych instytucji w celu udzielenia wywiadu. Najczęściej ma to 
związek z wyjaśnieniem roli, jaką poszczególne instytucje odgrywają w akcji przeciwdziałania. Warto 
zapamiętać kilka najważniejszych wskazówek: 

 krótko i zwięźle. Długa wypowiedź może prowadzić do zagubienia jej znaczenia. Najlepiej 
sformułować wypowiedź w dwóch, trzech punktach; 

 panować nad temperamentem. Gwałtowne i wypowiadane podniesionym głosem słowa 
dramatyzują wywiad, lecz nie pomagają sprawie, należy kontrolować ton wypowiedzi; 
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 spodziewać się niespodzianek. Podchwytliwe pytania są częścią gry dziennikarskiej. Należy 
odpowiadać najlepiej, jak się potrafi i jeśli się nie wie, powiedzieć to; 

 być cierpliwym w stosunku do przeszkód technicznych. Jeśli coś zakłóciło wypowiedź, należy 
cierpliwie ją powtórzyć; 

 nie usiłować być elokwentnym. Wypowiedź nie musi być perfekcyjna w formie. Nie należy używać 
wyrażeń akcentujących zastanawianie się, ale krótka przerwa po każdym pytaniu świadczy o tym, że 
myśli się nad odpowiedzią; 

 unikać rozwodzenia się nad tematem. Koniec odpowiedzi na pytanie powinna kończyć 
wypowiadanie się. Należy pamiętać, że kontynuowanie wywiadu jest zadaniem dziennikarza, a nie 
jego rozmówcy; 

 wygląd i zachowanie się. Udzielający wywiadu reprezentuje swoją instytucję. Należy trzymać się 
prosto, niedbała postawa wskazuje na znudzenie lub obojętność, szczególnie w przypadku 
wywiadów telewizyjnych; 

 równorzędne traktowanie. Nigdy w stosunku do rozmówcy nie należy zachowywać się w sposób 
protekcyjny; 

 używanie żargonu. Nie powinno się zaciemniać wypowiedzi poprzez używanie specjalistycznego 
słownictwa. Trzeba mieć świadomość, że jest się dobrze rozumianym; 

 koniec wywiadu oznacza koniec wypowiedzi. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy 
prowadzący wywiad oznajmia koniec wywiadu, nie zawsze ma to miejsce. Każda swobodna, 
niekontrolowana wypowiedź może być nagrywana i przekazywana do publicznej wiadomości. 

 
Należy pamiętać. Widzowie bądź słuchacze nie będą odwoływać się do szczegółów wypowiedzi. Będą 
natomiast odbierać wrażenie, jakie ta wypowiedź wywołała. 
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ZAŁĄCZNIK Y - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Wstęp 
 
Y.1. Każdy z użytkowników morza, a w szczególności wszyscy związani z transportem morskim 
towarów, które w wyniku incydentu mogą zagrażać środowisku naturalnemu powinni w swych 
działaniach brać pod uwagę poniższe zasady. 

 Fundamentalną zasadą jest przeciwdziałanie zagrożeniom, już na etapie prewencji. 

 W przypadku incydentu bezpieczeństwo i życie ludzkie powinny być najwyższym priorytetem. 

 Należy przyjąć założenie, że w przypadku zanieczyszczenia, nawet najbardziej skuteczna akcja 
ratownicza skutkować będzie szkodami w środowisku. 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom powinno zmierzać do zminimalizowania skutków zanieczyszczenia w 
środowisku, a następnie do przyspieszenia procesów osiągania równowagi ekosystemu. 

 Metody przeciwdziałania zanieczyszczeniom zawsze powinny zmierzać w kierunku wspomagania 
naturalnych sił przyrody, tak tylko, jak jest to możliwe do zastosowania w praktyce. 

 
Y.2. Planowanie działań ratowniczych przeważnie wiąże się z analizą możliwości zastosowania 
szeregu metod i koniecznością wyboru rozwiązań o znaczeniu priorytetowym. Podejmowane decyzje są 
zazwyczaj wynikiem kompromisu. Zdrowie i  bezpieczeństwo nigdy nie mogą być traktowane 
kompromisowo, niezależnie od skutków dla środowiska. Każdemu planowi przeciwdziałania musi 
towarzyszyć udokumentowany, plan bezpiecznej pracy. Z reguły komplikuje to wszelkie akcje ratownicze 
oraz w  znaczący sposób podnosi ich koszty. 
 
Y.3. Zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa są nieodłącznym składnikiem wszelkich działań 
przygotowawczych. Na każdym etapie cyklu planowania, niezależnie od rozwoju sytuacji należy mieć 
pewność, że nie wystąpi nieuzasadniony wzrost zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa lub, jeśli wystąpi, 
to skierowane zostaną dodatkowe środki zaradcze. Bezpieczeństwo określonych działań musi być 
potwierdzone na etapie szkolenia i ćwiczeń. Należy również docenić wagę niezależnego systemu kontroli 
bezpieczeństwa. 
 
Y.4. W przypadku incydentu powodującego zagrożenia sprawa bezpieczeństwa ludności i biorących 
udział w akcji ratowników jest krytycznym zagadnieniem. Oprócz aspektów technicznych wiąże się to 
zarówno z przestrzeganiem obowiązującego prawa, jak również z szeroko pojętą odpowiedzialnością 
cywilną. 
 
Zarządzanie bezpieczeństwem w przypadku incydentu 
 
Y.5. Aby uzyskać odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa, w sztabie kierowania akcją 
ratowniczą powinna być wyznaczona osoba (lub, jeśli zachodzi taka konieczność zespół ludzi) 
odpowiedzialna za sprawy bezpieczeństwa. Konieczność ta wynika z faktu, że ludzie skoncentrowani na 
działaniach operacyjnych nie mają wystarczająco jasnego przeglądu sytuacji z punktu widzenia 
bezpieczeństwa. 
 
Y.6. Tak zwany oficer ds. bezpieczeństwa powinien być odpowiedzialny za monitorowanie i  nadzór 
nad bieżącym i planowanym rozwojem sytuacji. Poprzez ocenę zagrożeń podejmować środki zmierzające 
do osiągnięcia niezbędnego bezpieczeństwa. Środki te obejmują: 

 dokonanie oceny sceny akcji, w celu udokumentowania analizy ryzyka, identyfikacji zagrożeń, 
posiadanych środków ochrony osobistej, wyznaczonych stref ochronnych i miejsc dekontaminacji. 
Dotyczy to zarówno profesjonalnych zespołów ratowniczych, jak również personelu pomocniczego 
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oraz ochotników, którzy powinni być przeszkoleni, zapoznani z zagrożeniami oraz wyposażeni w 
odpowiednie środki ochrony; 

 opracowanie i wdrożenie planu bezpiecznego prowadzenia akcji. Plan taki powinien być 
korygowany na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji; 

 uczestniczenie w spotkaniach operacyjnych w celu uzyskania odpowiedniej orientacji w zakresie 
planowanych zamierzeń; 

 korygowanie działań i warunków, które zagrażają bezpieczeństwu włącznie z prawem sprzeciwu 
umożliwiającym zmianę lub zatrzymanie akcji zagrażającej bezpieczeństwu; 

 utworzenie punktów pomocy przed-medycznej oraz medycznej w oparciu o plan bezpiecznego 
prowadzenia akcji; 

 prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 
podczas prowadzenia akcji ratowniczej. 

 
Y.7. Plan bezpiecznego prowadzenia akcji powinien zawierać następujące elementy: 

 Analizę bezpieczeństwa i zagrożeń dla każdego miejsca i zadania prowadzenia akcji ratowniczej. 

 Zbiorcze zestawienie planu prac. 

 Wymagania związane z wyszkoleniem personelu. 

 Kryteria doboru środków ochrony osobistej. 

 Odpowiednie do zakresu działań wymagania zabezpieczenia medycznego. 

 Ogólny i szczególny plan monitoringu powietrza. 

 Środki kontroli wykorzystywane podczas akcji ratowniczej. 

 Procedury przekraczania stref bezpieczeństwa, (jeśli jest to konieczne). 

 Plan odpraw przed przystąpieniem do akcji (wstępny, dobowy, zmianowy) 

 Wstępny (przed rozpoczęciem akcji) instruktaż dla wszystkich jej uczestników. 

 Ocenę efektywności realizacji planu bezpiecznego prowadzenia akcji. 

 Procedury lub zasady prowadzenia dekontaminacji. 
 
Y.8. Jedną z lepszych metod zarządzania bezpieczeństwem jest prowadzenie odpraw dotyczących 
zagadnień bezpieczeństwa. Najlepiej, gdy prowadzi się je bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy 
każdej zmiany, przez cały czas, aż do ustąpienia zagrożeń. W odprawach powinni uczestniczyć 
przedstawiciele wszystkich, biorących udział w akcji zespołów ratowniczych i wspomagających. Odprawa 
powinna obejmować: 

 charakterystykę obszaru pracy; 

 informacje o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia; 

 opis dróg ewakuacyjnych; 

 wyszczególnienie punktów zbiórek; 

 wyszczególnienie punktów pierwszej pomocy; 

 lokalizację obszarów roboczych; 

 lokalizację punktów dowodzenia; 

 krótki opis działań ratowniczych, które mogą być przydatne w niebezpieczeństwie; 
 

TABELA Y-1. Raport z odprawy – instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
Incydent: Nr. Kolejny 

Miejsce akcji: Lokalizacja: Mapa w załączeniu 

Data: Czas: 

Prowadzący odprawę: 

Lista zagadnień omówionych: 

Warunki pogodowe  

Obrażenia i choroby  
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Działania naprawcze – środki zaradcze  

Pierwsza pomoc  

Miejscowy plan ratunkowy  

Zagrożenia miejscowe  

Zagrożenia olejowe – chemiczne  

Środki ochrony osobistej  

Procedury dekontaminacji  

Inne (wymienić)  

Uwagi  

 

 Ocena ryzyka 
 
Y.9. Ocena ryzyka i analiza zagrożeń są pierwszym zadaniem, które należy podjąć  niezależnie, czy 
mamy do czynienia z zanieczyszczeniem olejowym, czy chemicznym. W każdym przypadku należy 
postępować z największą ostrożnością, zakładając najwyższy stopień ryzyka, aż do uzyskania pewności, 
że zarówno ludność, jak i ratownicy nie  znajdują się w niebezpieczeństwie. Wstępne ustalenia powinny 
obejmować odpowiedź na następujące pytania. 

 Czy istnieje potencjalne ryzyko powstania chmury gazowej i związanym z tym ryzykiem eksplozji lub 
zatrucia? 

 Czy należy dokonać ewakuacji ludności lub wykluczyć obecność ludzi w obszarze zagrożenia? 

 Czy otoczenie jest bezpieczne dla ludzi? 

 Czy zanieczyszczenie może przedostać się do ujęć wodnych i tym samym powodować zagrożenia dla 
ludzi? 

 
Y.10. Odpowiedź na ww. pytania może prowadzić do utworzenia stref bezpieczeństwa lub obszarów 
wyłączonych, w których przestrzeń powietrzna i woda są monitorowane bardziej szczegółowo. Może to 
powodować konieczność użycia eksplozymetrów lub detektorów skażenia. Istnienie tego typu zagrożeń 
nie jest z reguły powszechne, lecz zastosowanie zwiększonej ostrożności jest konieczne szczególnie w 
przypadku ropy surowej, jej bardziej lotnych produktów, każdego rodzaju zagrożeń chemicznych oraz 
ogólnie w przypadku bezwietrznej pogody. Monitoring należy kontynuować do momentu, gdy ryzyko 
skażenia spadnie do akceptowalnego poziomu. Dopiero, gdy sytuacja stanie się stabilna z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pracy, na miejsce akcji wolno kierować grupy ratownicze. Do tego czasu prace 
mogą wykonywać jedynie specjalistyczne ekipy, wyposażone w sprzęt ochrony osobistej i odpowiednie 
narzędzia. 
 
Y.11. Ocena ryzyka dla poszczególnych operacji lub miejsc, w których są one dokonywane powinna 
odbywać się indywidualnie. Jedną z metod realizacji tego celu jest wykorzystanie planów sytuacyjnych 
bezpieczeństwa. Taki plan może być użyty do  identyfikacji różnorodnych zagrożeń i określać, czy 
występuje ryzyko. Identyfikacja zagrożeń i ryzyka pozwala z kolei na określenie środków bezpieczeństwa, 
które muszą być podjęte. Istotne jest, by plany sporządzone były przez kompetentne osoby, posiadające 
doświadczenie i wiedzę z zakresu ratownictwa, pozwalającą na prawidłową ocenę i przewidywanie 
wszelkich prawdopodobnych zagrożeń. Ocena ryzyka polega przede wszystkim na określeniu, kto i w jaki 
sposób może być narażony na zagrożenia. Przykładowy plan bezpieczeństwa przedstawiony jest w Tabeli 
Y-2. 
 
Y.12. W momencie, gdy zagrożenia i związane z tym ryzyko są zidentyfikowane należy przystąpić do 
określenia środków zaradczych. Podlegają one ocenie pod względem efektywności. Jeśli ryzyko nadal 
istnieje, należy wybierać kolejne środki  zaradcze, aż do  jego minimalizacji. Wykorzystywana jest 
następująca hierarchia wyboru środków: 

 zamknięcie dostępu do obszaru zagrożenia; 
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 organizacja pracy w sposób, który redukuje oddziaływanie zagrożeń; 

 wykorzystanie środków ochrony osobistej. 
 
Całość prac związanych z identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyka musi być udokumentowana w planach 
bezpieczeństwa i analizowana. Analizy powinny obejmować całokształt zagrożeń, których źródłem może 
być: 

 zanieczyszczenie samo w sobie lub stosowane chemiczne środki rozpraszające bądź 
neutralizujące; 

 środowisko i warunki pracy; 

 ryzyko wynikające z prowadzenia akcji ratowniczej; 

 ryzyko wynikające z pracy ze sprzętem; 

 ryzyko pochodzące z czynników zewnętrznych. 

 

TABELA Y-2. Plan bezpieczeństwa 
1. Obszar identyfikacji zagrożeń: 

2. Data  3. Czas  4. Incydent  

5. Charakterystyka obszaru 

6a. Obszar Morze pełne 

Zatoka 

Laguna 

 Wybrzeże piaszczyste 

Wybrzeże klifowe 

Baseny portowe 

 

6b. Wykorzystanie  Komercyjne 

Hodowlane 

Przemysłowe 

Rekreacyjne 

Publiczne 

Mieszkaniowe 

Rządowe 

Inne 

7. Pogoda Lód/mróz Śnieg Deszcz Wiatr Słońce Temperatura 

8. Zagrożenia Bezpieczeństwo statku 

Zagrożenia chemiczne 

Zagrożenia elektryczne 

Przeładunki ręczne 

Wykorzystanie sprzętu 

Opieka nad zwierzętami 

Wychłodzenie 

Zmęczenie 

Inne  

Pożar lub eksplozja 

Stres cieplny 

Użycie śmigłowców 

Użycie dźwigów 

Pojazdy silnikowe 

Hałas 

Instalacje napowietrzne 

Instalacje podziemne 

Pompy, węże 

Potknięcia i upadki 

Para i gorąca woda 

Silne falowanie 

Rowy i wykopy 

Promieniowanie UV 

Widzialność 

Pogoda 

Praca w wodzie 

Inne 

9. Monitorowanie powietrza Tlen LEL Benzen H2S Inne 

10. Sprzęt ochrony osobistej: inne wymienić 

Obuwie ochronne 

Ubranie gazoszczelne 

Ochrona uszu 

Kombinezony 

Ochrona oczu 

Aparaty oddechowe 

Ochrona głowy 

Ochrona rąk 

Kamizelki ratunkowe 

11. Dodatkowe wymagania dla miejsca akcji 

Urządzenia sanitarne Pierwsza pomoc Dekontaminacja 

12. System ratunkowy System alarmów Plan ewakuacyjny 

13. Wymagane szczegóły kontaktowe 

Pożar Lekarz Ambulans Policja Szpital Inne 

14. Data opracowania planu 15. Dane osoby opracowującej plan 

Uwaga: Załącznikiem planu jest mapka lub szkic określający położenie miejsca akcji z naniesionymi strefami 

roboczymi, lokalizacją pierwszej pomocy, podstawowych i rezerwowych dróg ewakuacyjnych, punktami 

zbiórek oraz umiejscowieniem punktu dowodzenia. 

 
Zagrożenia wynikające z właściwości zanieczyszczenia lub właściwości stosowanych chemicznych 
środków przeciwdziałania 
Zanieczyszczenia olejowe 
 
Y.13. Zwalczanie zanieczyszczeń olejowych jest nieodłącznie związane z kontaktem z  produktami 
ropochodnymi. W związku z powyższym należy oszacować potencjalne  ryzyko zagrożeń. Zachowanie się 
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każdego z produktów olejowych zależne jest od jego  właściwości fizyko-chemicznych oraz warunków 
otoczenia. Właściwości te są zmienne w czasie. Charakterystyki poszczególnych substancji olejowych 
znajdują się w kartach  charakterystyk substancji. W języku angielskim dokument ten nazywany 
 jest „material safety data sheet - MSDS” Każdy MSDS zawiera wszystkie informacje niezbędne 
dla  określenia zagrożeń i związanego z nimi ryzyka. Ww. dokument jest dołączony do listu 
 przewozowego i powinni go posiadać producent, dostawca, przewoźnik i odbiorca. 
 
Y.14. Olej, czy to w postaci ropy surowej, czy też jako produkt rafinacji charakteryzuje się 
 właściwościami, które mogą powodować szereg zagrożeń. Najważniejsze z nich to: 

 łatwopalność; 

 tworzenie par wybuchowych; 

 toksyczność; 

 występowanie siarkowodoru; 

 obniżenie zawartości tlenu w powietrzu; 

 zwilżanie podłoża obniżające jego przyczepność. 
 
Y.15. Łatwopalność wynika z obecności w powietrzu par lekkich frakcji oleju. Czas, w  którym olej 
pozostaje łatwopalny jest stosunkowo krótki z powodu odparowania  lżejszych węglowodorów bądź w 
wyniku emulsyfikacji. Im lżejszy jest produkt, tym dłuższy jest czas występowania zagrożenia. W 
przypadku benzyn najwłaściwszą metodą przeciwdziałania jest pozwolenie na całkowite odparowanie 
produktu. Jakkolwiek w początkowej fazie akcji ratowniczej należy liczyć się z występowaniem 
zagrożenia i stosować zasady ostrożności obowiązujące dla prac z cieczami łatwopalnymi. Dotyczy to 
zarówno pracy ludzi, jak i sprzętu. 
 
Y.16. Zagrożenie eksplozją spowodowane jest również przez obecność par węglowodorów.  W 
określonych przedziałach stężeń pary te tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.  Przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych chmura gazowa może przemieszczać się nawet na znaczne 
odległości, w kierunku lądu i obszarów zamieszkanych. W związku z ryzykiem eksplozji konieczne jest w 
tym przypadku prognozowanie migracji niebezpiecznej chmury gazowej oraz stały monitoring powietrza. 
Zagrożenie wybuchem jest szczególnie niebezpieczne w pomieszczeniach zamkniętych – 
maszynowniach, zbiornikach i ładowniach. Praca w obszarze zagrożenia wybuchem jest szczególnie 
niebezpieczna i wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. 
 
Y.17. Toksyczność olejów jest dość wysoka, lecz ryzyko wynikające z tego powodu raczej nieznaczne, 
w każdym razie łatwe do eliminacji poprzez stosowanie środków ochrony osobistej. Największe 
zagrożenia pojawiają się w początkowej fazie akcji ratowniczej,  zanim odparują lżejsze frakcje. 
Szczególnie niebezpieczna jest obecność benzenu oraz  innych węglowodorów aromatycznych, które z 
reguły mają działanie rakotwórcze. Dlatego wymagane jest monitorowanie powietrza i oznaczanie 
stężenia niebezpiecznych substancji. W przypadku konieczności należy stosować odpowiednie środki 
ochrony osobistej. Zakłada się, że wszelkie niebezpieczne substancje odparowują w początkowym 
stadium procesu zachowania się oleju w wodzie. Jednakże w pewnych okolicznościach  może być inaczej. 
Przykładem jest rozlew oleju spowodowany katastrofą tankowca Exxon Valdez. Niska temperatura, 
intensywne mieszanie na skutek sztormowej pogody spowodowały, że lekkie frakcje zostały zatrzymane 
w masie zemulsyfikowanego oleju. Testy potwierdziły, że w tych warunkach odparowało jedynie 20% 
lekkich i średnich frakcji aromatycznych. 
 
Y.18. Siarkowodór jest w wielu przypadkach składnikiem ropy surowej. Jego obecność jest 
wyczuwalna nawet w najmniejszych stężeniach. Nie ma jednak możliwości, bez specjalistycznego 
sprzętu, wykrycia, czy utworzona przez H2S chmura gazowa zawiera gaz w dawkach niebezpiecznych 
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(śmiertelnych). Dlatego niezmiernie ważne jest  prognozowanie i monitoring powietrza. W przypadku 
stężeń przekraczających dopuszczalne normy, wstęp do strefy zagrożenia dozwolony jest wyłącznie dla 
osób wyposażonych w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. 
 
Y.19. Obniżenie zawartości tlenu w powietrzu powodowane jest wypieraniem tlenu przez inne gazy i 
pary. Mogą to być gazy i pary towarzyszące zanieczyszczeniu, ale również gazy  obojętne stosowane przy 
bezpiecznym rozładunku awaryjnym zbiorników tankowca. Ciągły pomiar stężenia tlenu w powietrzu 
jest niezbędnym składnikiem akcji ratowniczej.  Przy spadku stężenia poniżej dopuszczalnej normy (ok. 
19,5 %) należy bezwzględnie stosować aparaty oddechowe. 
 
Y.20. Rozlany olej przywiera do każdej powierzchni powodując, że stają się one śliskie. Może  to być 
przyczyną urazów spowodowanych upadkiem. Również manewrowanie sprzętem i używanie narzędzi 
jest utrudnione, i może powodować wypadki. 
 
Stosowanie chemicznych środków dyspergujących i czyszczących 
 
Y.21. W przypadku użycia chemicznych środków dyspergujących lub rozpuszczalników do czyszczenia 
należy stosować środki bezpieczeństwa określone właściwościami wykorzystywanych substancji. Jeżeli 
zachodzi taka konieczność, personel musi być wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej z 
ochroną dróg oddechowych włącznie. 
 
Zagrożenia występujące podczas incydentu związanego z emisją substancji chemicznych innych niż 
olej. 
 
Y.22. Część zagadnień związanych z bezpieczeństwem została omówiona w Załączniku O – Zasady 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń chemicznych. Wynika to z faktu, że każda z metod ratownictwa 
chemicznego jest nierozerwalnie związana ze szczególnymi zagrożeniami, wysokim ryzykiem oraz 
koniecznością stosowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Skalę zagrożeń i związane z tym 
ryzyko określa się poprzez identyfikację substancji niebezpiecznych i prawidłowy monitoring obecności 
tych substancji w powietrzu, wodzie, osadach dennych i gruncie. Z kolei poziom ryzyka  obniżany jest 
poprzez stosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwych środków ochrony. Tym zagadnieniom 
poświęcony jest niniejszy załącznik. 
 
Monitoring 
 
Y.23. Monitoring powietrza i oznaczanie obecności i stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu 
jest krytycznym zagadnieniem dla ratownictwa chemicznego. Celem monitoringu jest ocena 
niebezpieczeństwa pożaru, eksplozji lub zagrożeń toksycznych,  jak również wyznaczenie stref – 
bezpiecznej i niebezpiecznej. Ta pierwsza potrzebna jest do określenia miejsc ewakuacji, dla drugiej 
wymagane jest określenie poziomu zabezpieczeń zespołów ratowniczych. 
 
Y.24. Dla monitoringu w warunkach morskich oraz w działaniach na plażach, inaczej niż w przypadku 
instalacji przemysłowych, szczególnie przydatne są przenośne urządzenia kontrolno pomiarowe. 
Podstawowymi urządzeniami tego typu są: 

 rurkowe detektory gazowe (Draeger, Auer); 

 detektory półprzewodnikowe; 

 detektory fotojonizacyjne; 

 detektory w podczerwieni; 

 chromatografy gazowe; 
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 spektrometry masowe. 
Rurki wskaźnikowe, elektroniczne czujniki gazowe oraz niektóre z detektorów fotojonizacyjnych są 
stosunkowo łatwe w użyciu. Należy jednak pamiętać, że wskazania tych urządzeń nie są zbyt dokładne, 
często wyrażają wartości względne i wymagają  prawidłowej interpretacji. Z kolei chromatografy gazowe 
oraz spektrometry masowe dają wskazania dokładne. Ale są urządzeniami drogimi i bardzo 
skomplikowanymi. Wymagają wysoko wyszkolonej obsługi i jakkolwiek miniaturyzowane, to nie nadają 
się do typowej pracy polowej i instalowane są raczej jako aparaty stacjonarne na pokładzie statku lub 
specjalistycznego pojazdu.  
 
Y.25. Obowiązuje następujący tryb postępowania w przypadku podejrzenia zagrożenia 
 chemicznego.  

 Pomiary muszą być dokonywane przez osoby wyposażone w aparaty oddechowe i kombinezony 
gazoszczelne oraz przeszkolone w zakresie obsługi sprzętu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów należy przeprowadzić test i kalibrację, (jeśli jest wymagana) 
urządzeń pomiarowych. 

 Pomiary należy rozpocząć w miejscu wolnym od zagrożeń, przesuwając się stopniowo w kierunku 
centrum zanieczyszczenia. 

 Miejsce, w którym aparatura pomiarowa po raz pierwszy wskaże obecność substancji 
niebezpiecznych stanowi granicę zewnętrzną obszaru zagrożenia, w której możliwe jest 
ustanowienie strefy ewakuacyjnej. 

 Pomiary dokonuje się do momentu, w którym wskazania instrumentów wykazują stężenia 
dopuszczalne dla zdrowia i życia. Miejsce to stanowi granicę wewnętrzną obszaru zagrożenia. W ten 
sposób wyznacza się obszar zagrożenia, w którym zanieczyszczenie jest obecne, lecz nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia lub życia. Jest to obszar pracy niewymagający stosowania szczególnych 
zabezpieczeń osobistych, z wyjątkiem ograniczenia czasu przebywania. 

 Obszar wewnętrzny, w którym wskazania przekraczają dopuszczalne normy stanowi strefę 
zagrażającą zdrowiu lub życiu i praca w tym obszarze dozwolona jest wyłącznie pod warunkiem 
odpowiedniego wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej. 

 

 Rysunek Y-3. Przedstawia schemat wyznaczania obszarów. 
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Y.26. Środki i sprzęt ochrony osobistej służą do zabezpieczenia organizmu ludzkiego przed wpływem 
niebezpiecznych dla zdrowia lub życia substancji chemicznych. Sprzęt i  środki ochrony zabezpieczają 
człowieka przed kontaktem z substancjami  niebezpiecznymi poprzez ochronę skóry, oczu, dróg 
oddechowych i pokarmowych.  Środki i sprzęt ochrony podzielony jest na cztery grupy. Szczegóły 
przedstawione są w tabeli poniżej. 
 
Tabela Y-4. Poziomy ochrony osobistej 
Poziom 
zabezpieczeń 

Uwagi Specyfikacja 

A Najwyższy poziom 
ochrony dróg 
oddechowych, skóry i 
oczu 

Nadciśnieniowy aparat oddechowy butlowy lub wężowy wraz z 
aparatem ucieczkowym, w pełni gazoszczelny kombinezon 
chemiczny, rękawice wewnętrzne i zewnętrzne chemoodporne, 
obuwie chemoodporne zbrojone, dwudrożny system komunikacji 
radiowej, osłona twarzowa i bielizna bawełniana opcjonalnie 

B Najwyższy poziom 
ochrony dróg 
oddechowych, skóry i 
oczu. Aparaty oddechowe 
noszone na zewnątrz 

Nadciśnieniowy aparat oddechowy butlowy lub wężowy wraz z 
aparatem ucieczkowym, kombinezon chemiczny, rękawice 
wewnętrzne i zewnętrzne chemoodporne, obuwie chemoodporne 
zbrojone, osłona twarzowa, hełm i dwudrożny system komunikacji 
radiowej (opcjonalnie) 

C Wymagana jest ochrona 
ciała, do ochrony dróg 
oddechowych można 
stosować maski z 
odpowiednimi filtrami 

Pełna maska twarzowa wraz z respiratorem wyposażonym w 
pochłaniacz, ubranie chemoodporne jedno lub dwuczęściowe z 
kapturem, rękawice wewnętrzne i zewnętrzne chemoodporne, buty 
chemoodporne, pozostałe wyposażenie opcjonalnie 

D Kombinezon roboczy 
wymagany jest dla osłony 
organizmu przed 
substancjami drażniącymi 

Typowy kombinezon roboczy, rękawice i obuwie ochronne 

Poziom zabezpieczeń A stosowany jest zawsze, gdy nie została dokonana identyfikacja substancji. 
 

Tabela Y-5. Tabela odporności materiałów 
Materiał A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Polietylen (HDPE, LDPE, PE-X) 0 2 2 2 2 2 1 1 2 0 1 2 0 0 2 0 2 0 2 

Polipropylen (PP) 2 2 2   2 2 1 2 1 1 0 2 1 0 2       2 

Polichlorek winylu (PVC) 1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Teflon (PTFE) 2   2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1   2 2 

Alkohol poliwinylowy (PVAL)     0 0   0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 

Polistyren (PS) 0 1 2   2 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0       0 

Polifluorek winylidenu - Kynar (PVDF)   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2   0   2 

Poliwęglan 1 0 0   2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0   0   2 

Poliakrylan metakrylu - plexi (PMMA) 1 2 2   2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0   1   2 

Akrylonitryl butadienu styrenu (ABS) 2 0 1   2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0       2 

Czterofluoroetylen propylenu (FEP) 2   2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1   2 2 

Czterofluoroalkoholan alkanu (PFA) 2   2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1   2 2 

Polichlorotrójfluoroetylen (PCTFE) 0       2 2 2 2 2 2 0 2               

Chlorotrójfluoroetylen etylenu (ECTFE) 0       2 2 2 2 2 2 0 2               

Czterofluoroetylen etylenu (ETFE)         2 2 2 2 2 2   2               

Poliamid - nylon (PA) 0 0 2   2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2       2 

Poliacetal (POM) 0 0 2   2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2       2 

Czteroftalan Polietylenu (PETP)         2 2 0 0 2 2       2 2       2 

Politlenek fenylenu (PPO) 2 2 2   2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0       2 

Polisiarczek fenylenu (PPS) 1 2 2   2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2       2 

Styro-akrylonitryl (SAN) 0 1 2   2 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0       0 

Polisulfon (PSU) 1 1 2   2 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0       2 
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Fenolo-formaldehyd (PF) 0 2 2   2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2       2 

Epoxyd (EP) 0 2 2   2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2       2 

Poliester nienasycony 2 2 2 1 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0     2 

Guma naturalna (NR) 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Guma syntetyczna - izopren (IR) 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Chloropren, neopren (CR) 0 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 1 2 2 2 2 

Guma nitrylowana (NBR) 0 0 2 0 2 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 

Guma styreno-butadienowa (SBR) 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 

Guma butylowa (IIR) 0 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 2 2 1 2 0 2 1 2 

Guma chlorobutylowa (CIIR)           2       0 0   2 1 2   0     

Guma fluorowa - Witon (FEP lub FKM) 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 

Polietylen chlorosulfonowany - Hypalon 
(CSM) 

0 2 2 0 2 2 2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 

Guma etyleno-propylenowa (EPDM) 0 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 

Guma silikonowa (VMQ, PVMQ, FMQ, 
FVMQ) 

0 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0   2 1 2 

Stal zwykła, węglowa 2 2 0 0 0 1 0 0   2 2 0 2 2 2 2 0 0   

Żeliwo zwykłe odlewane 2 2 0 0 0 1 0 0   2 2   2 2 2 2 0 0   

Żeliwo silikonowane 2 2 0 0 0 1 2 1   2 2   2 2 2 2   0   

Stal nierdzewna  2 2 2 2 2 2 0 0   2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Stal kwasoodporna 2 2 2 2 2 2 1 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Aluminium 0   2 2 0 0 0 1 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0   

Mosiądz 0 2 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 

Brąz 0 2 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 

Brąz aluminiowy (Cu-Al.) 0 2 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 

Mosiądz czerwony (Cu-SN-Zn/Pb) 0 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 

Tytan 0 2 2   2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ołów 2 2     2 0 2 0   2 2 0 2 2 2         

Stop Monela (Ni-Cu-Al./Mn) 2       2 2 1 2   2 2   2 2 2     0   

Stop kwasoodporny B (Ni-Mo) 2     0 2 2 2 2   2 2   2 2 2         

Stop kwasoodporny C (Ni-Cr-Mo) 2       2 2 2 2   2 2   2 2 2         

2 – pełna odporność 1 – ograniczona odporność  0 – brak odporności (Puste) - brak danych 

 
A – Cl2 B – SO2 C – NH3 D - utleniacze E – roztwory soli 

F – zasady G – kwasy nieorganiczne H – kwasy organiczne I – w. alifatyczne J – w. aromatyczne 

K - chlorowcopochodne L - alkohole M - ketony N - Etery O – estry 

P – nitrozwiązki Q - aminy R - amidy S – aldehydy  

 

Zarządzanie pracą wolontariuszy 
 

Y.27. Duże akcje ratownicze mają szeroki rozgłos i bardzo szybko pojawiają się ochotnicy chętni do 
pomocy. Ich praca związana jest przede wszystkim ze sprzątaniem plaż oraz opieką nad zwierzętami. 
Czasem też, jak na przykład po katastrofie tankowca Prestige u  wybrzeży Hiszpanii, udział ochotników w 
działaniach na wodach płytkich i przybrzeżnych może okazać się bardzo przydatny. Setki łodzi 
rekreacyjnych  przeczesujące wody w poszukiwaniu rozproszonych skupisk oleju ciężkiego stanowiły 
bardzo skuteczne narzędzie zwalczania zanieczyszczeń. 
 
Y.28. Najczęściej jednak wolontariusze są słabo zorganizowaną i niewyszkoloną grupą ludzi. Z reguły 
też stwarzają więcej problemów niż pożytku. Nie ma jednak możliwości zabronić im pracy ochotniczej. 
Dlatego, aby wykorzystać ten potencjał oraz zapewnić ochotnikom bezpieczeństwo, należy otoczyć ich 
opieką i starannie planować ich działania. 
 
Y.29. Jeżeli ochotnicy mają być wykorzystani do bezpośredniego udziału w akcji przeciwdziałania 
należy bezwzględnie dokonać oceny bezpieczeństwa ich pracy. Przed przystąpieniem do pracy grupy 
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wolontariuszy należy przeprowadzić krótkie szkolenie,  zaznajamiając z zagrożeniami oraz sposobami 
unikania ryzyka. Również konieczne jest wyposażenie ochotników w odpowiedni sprzęt ochrony 
osobistej. 
 
Y.30. Koordynacja pracy wolontariuszy. Kierowanie pracą ochotników z punktu widzenia głównych 
celów akcji ratowniczej jest niezwykle trudne. Z jednej strony ich działania są sprawą uboczną, z drugiej 
koncentrują się na lokalnych problemach środowiskowych i wreszcie z reguły stanowią 
niezdyscyplinowaną grupę ludzi. W związku z powyższym wskazane jest, by powołać do sztabu 
kierowania akcją osobę – koordynatora wolontariuszy. Zadaniem koordynatora jest: 

 uzgadnianie z kierownictwem akcji ratowniczej miejsc i zakresu prac, w których ochotnicy są 
najbardziej potrzebni; 

 wyszukiwanie spośród wolontariuszy specjalistów, których można należycie wykorzystać; 

 wyszukiwanie wśród ochotników specjalistów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej; 

 określanie potrzeb i zakresu niezbędnego szkolenia wolontariuszy oraz organizacja tego szkolenia; 

 określanie potrzeb w zakresie niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej dla wolontariuszy; 

 uruchamianie zespołów ochotników, które uprzednio zadeklarowały swoją pomoc; 

 ocena możliwości wykorzystania, szkolenie i kierowanie wolontariuszy do specyficznych zadań; 

 koordynacja logistycznego zabezpieczenia wolontariuszy; 

 organizacja pomocy i zabezpieczenie wszelkich innych niezbędnych potrzeb ochotników. 
  
Y.31. Główne zadania dla wolontariuszy to: 

 Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W tym przypadku należy bezwzględnie ocenić 
przydatność ochotników, pod kątem predyspozycji, posiadanej wiedzy i umiejętności. Wymagane 
jest szkolenie oraz stały nadzór nad działalnością, sprawowany przez kwalifikowany personel. 

 Opieka nad zwierzętami. Jest to najczęściej spotykana forma pomocy ochotniczej. W wyniku 
zanieczyszczenia może zginąć wiele zwierząt, tyleż samo wymaga natychmiastowej pomocy. Ofiary 
te są najczęściej pokazywane przez media, co wywołuje poruszenie społeczne i reakcję w postaci 
chęci udzielania pomocy. Należy pamiętać jednak, że poszkodowane zwierzęta potrzebują 
profesjonalnej pomocy. Istnieje wiele organizacji ekologicznych, które posiadają odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie w opiece nad zwierzętami. Dlatego wszelka pomoc ochotnicza powinna być 
organizowana i koordynowana przez te organizacje. 

 Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym akcji ratowniczej. Udział ochotników w zabezpieczeniu 
logistycznym jest uzależniona od ich predyspozycji i umiejętności. Również zakres szkolenia jest 
zależny od czynności, które mają wykonywać. Głównymi zadaniami logistycznymi dla wolontariuszy 
mogą być: 

 - zaopatrzenie, dostawy i inwentaryzacja, 
 - prace transportowe, kierowanie parkingami, 
 - przygotowanie i dystrybucja posiłków, 
 - uczestnictwo w pomocy medycznej, 
 - wykonywanie usług typu zakwaterowanie, pranie. 
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ZAŁĄCZNIK Z – Zagospodarowanie Odpadów zaolejonych powstałych w 
wyniku wypadków morskich 

Wstęp 
 
Z.1. Z ekologicznego, ale i technicznego punktu widzenia zagospodarowanie odpadów olejowych 
pochodzących z incydentalnych przypadków zanieczyszczenia ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia 
szkód środowisku naturalnym. Nagłość zdarzenia i dynamiczna natura przeciwdziałania z reguły 
powodują, że szczególnie we wstępnej fazie prowadzenia akcji ratowniczej dochodzi do użycia metod 
zagospodarowania odpadów niezgodnych z najlepszą praktyką. W sytuacji nadzwyczajnej może 
brakować zarówno środków, jak i czasu na analizę dostępnych opcji postępowania i właściwego wyboru 
metody zagospodarowania, zapewniającego najlepsze warunki dla środowiska naturalnego, jak i 
zgodność z obowiązującymi przepisami. Dlatego z punktu widzenia planowania strategicznego istotne 
jest, aby instytucje odpowiedzialne za gospodarkę odpadami zawczasu rozważyły i dokonały wyboru 
odpowiednich metod postępowania i miejsc ich zastosowania. W celu ułatwienia planowania 
strategicznego procesu zagospodarowania odpadów opracowany został „Plan zagospodarowania 
odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich” 
 
Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich 
 
Z.2. Plan ten został opracowany w 2015r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska  przez ekspertów 
zatrudnionych przez Instytut Morski w Gdańsku. Celem tego opracowania jest powiązanie Krajowego 
Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego oraz Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami tak, aby powstające w wyniku akcji zwalczania zanieczyszczeń odpady olejowe mogły być 
zagospodarowane racjonalnie i w zgodzie zarówno z interesem państwa, jak i lokalnej społeczności. 
Plan dostępny jest bezpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej na stronie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej111. 
 
Odbiór odpadów olejowych zebranych podczas akcji ratowniczej na morzu w polskich portach 
 
Z.3 Podczas poważnych incydentów generujących zanieczyszczenia dostępność urządzeń 
odbiorczych dla olejów oraz innych odpadów zebranych podczas akcji ratowniczej może stać się 
jednym z kluczowych elementów warunkujących jej powodzenie. Odbiór odpadów olejowych 
może być jednym z najsłabszych elementów systemu przeciwdziałania zanieczyszczeniom 
olejowym. Niemal w każdym przypadku operacja mechanicznego zbierania zanieczyszczeń 
olejowych z powierzchni wody wykonywana przez specjalistyczne statki jest zależna od możliwości 
odbioru tych zanieczyszczeń. Dotyczy to nie tylko statków stanowiących wyposażenie 
pojedynczego państwa, ale wszystkich statków biorących udział w akcji ratowniczej. Należy 
założyć, bowiem, że każda duża akcja ratownicza na Morzu Bałtyckim skupi na niewielkim obszarze 
znaczną ilość specjalistycznych jednostek z całego regionu, a także statki EMSA, działające w 
ramach pomocy oferowanej przez UE. Zgodnie z Konwencją Helsińską państwo ubiegające się o 
pomoc i pomoc tę otrzymujące obowiązane jest zapewnić odbiór odpadów wytworzonych podczas 
akcji ratowniczej. Z operacyjnego punktu widzenia tylko 3 największe porty w Polsce (Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin/Świnoujscie) są przystosowane do obsługi specjalistycznych statków do 
zwalczania zanieczyszczeń jaka znajduje się na wyposażeniu państw Bałtyckich. Pozostałe porty są 

                                                           
111

 https://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/228/1/2013-857.pdf 
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zbyt płytkie aby ww. jednostki mogły do nich bezpiecznie zawinąć, przez co możliwa jest sytuacja, 
w której proces zdawania wód zaolejonych należałoby organizować na otwartym morzu po 
wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu operacji z administracją morską. 
 
Z.4  Z informacji jakie Służba SAR uzyskała od zarządów trzech największych polskich portów w 
2020r., operacja zdawania wód zaolejonych zebranych w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej 
możliwa jest tylko i wyłącznie na zasadach komercyjnych, po ustaleniu szczegółów z firmami 
zajmującymi się odbiorem tego typu zanieczyszczeń operującymi na terenie ww. porów. Aktualne 
wykazy podmiotów prowadzących taką działalność, wraz z danymi kontaktowymi znajdują się na 
stronach internetowych poszczególnych portów: 
 

 Port Gdańsk https://www.portgdansk.pl/zegluga/odbior-odpadow 

 

Kontakt całodobowy: 

Dyspozytor Portu Gdańsk 

Tel.: (+48) 58 737 64 87, (+48) 58 737 93 05 

Fax: (+48) 58 737 63 76 

E-mail: odpady@portgdansk.pl 

 

 Port Gdynia https://www.port.gdynia.pl/pl/dla-statku/odbior-odpadow 

 

Kontakt całodobowy: 

Dział Głównego Dyspozytora Portu Gdynia 

Tel. +48 58 627-40-38, 

Fax. +48 58 621-53-70; 

e-mail: dyspozytor@port.gdynia.pl 

 

 Port Szczecin/Świnoujście http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/ochrona-

%C5%9Brodowiska/%C5%9Arodowisko/odpady-ze-statk%C3%B3w 

 

Kontakt całodobowy: 

Dział Koordynacji Obrotu Portowego – ZMPSiŚ S.A. 

tel. +48 91 430 83 71 

fax. +48 91 462 46 34 

e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl 

 

 
 

 

https://www.portgdansk.pl/zegluga/odbior-odpadow
mailto:odpady@portgdansk.pl
https://www.port.gdynia.pl/pl/dla-statku/odbior-odpadow
mailto:dyspozytor@port.gdynia.pl
http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/ochrona-%C5%9Brodowiska/%C5%9Arodowisko/odpady-ze-statk%C3%B3w
http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/ochrona-%C5%9Brodowiska/%C5%9Arodowisko/odpady-ze-statk%C3%B3w
mailto:dyspozytor@port.szczecin.pl?subject=declaration_waste

