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Program seminarium: 

− Przywitanie 
Dariusz Rudziński, Polski Rejestr Statków S.A. 
Jerzy Lewandowski, KIGM 
Prowadzący:  
Cezary Sylwestrzak, KIGM; Monika Warmowska, Polski Rejestr Statków  S.A. 

− Ziemia - Spełnienie ustawowych warunków bezpieczeństwa – atut czy uciążliwość dla 
przedsiębiorców działających w portach morskich 
Adam Pawlak, Zarząd Morskich Portów  Szczecin i Świnoujście  

Woda i ogień - Najnowocześniejszy na Bałtyku holownik pożarniczy „Strażak 26” – 
krótko czy dalekowzroczność 
Antoni Byczek, Bogusław Łobos, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

Powietrze – Drony nad portami – kaprys czy naturalny rozwój 
Tomasz Laskowski, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

− Metoda doboru urządzeń wspomagających pilota i manewrowanie 
Maciej Gucma, Akademia Morska w Szczecinie 

− Korzyści płynące z wprowadzenia systemów zarządzania i ich skuteczność w 
zapobieganiu zagrożeniom i wypadkom w portach morskich i obiektach portowych 
Jacek Papiński, Agnieszka Iwan-Rząska, Polski Rejestr Statków S.A. 

− Bezpieczeństwo polskich portów morskich z perspektywy doświadczeń PKBWM 
Marek Szymankiewicz, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich 

− Zakres odpowiedzialności administracji morskiej w ramach nadzoru 
przeciwpożarowego w portach 
Piotr Parzy, Urząd Morski Szczecin 

Obsługa i nadzór przewozu ładunków niebezpiecznych w porcie Świnoujście 
Anita Dąbrowska, Kapitanat Portu Świnoujście 

Nadzór administracji morskiej nad składowaniem i przeładunkiem materiałów 
niebezpiecznych w porcie Szczecin 
Mariusz Fedorczyk, Kapitanat Portu  Szczecin 

− Bezpieczeństwo ładunków przechowywanych na terenie portów morskich na 
przykładzie wypadku w chińskim porcie Tianjin 
Iwona Gibas, Sebastian Misiuk, Polski Rejestr Statków S.A.  
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Zarząd Morskich Portów Szczecin  
i Świnoujście 

ZIEMIA   

SPEŁNIENIE USTAWOWYCH WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA –  
ATUT CZY UCIĄŻLIWOŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH  

Adam Pawlak 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. postara się na 
początek pogodzić cztery żywioły w połączonym module pod nazwą 
Ziemia, woda, ogień i powietrze – żywioły w służbie bezpieczeństwa 
portów Szczecina i Świnoujścia. W ich ramach przedstawione zostaną 3 
dziedzinowe prelekcje, czyli: 
Ziemia - Spełnienie ustawowych warunków bezpieczeństwa – atut czy 
uciążliwość dla przedsiębiorców działających w portach morskich? To 
przedstawione przez Adama Pawlaka – Kierownika Działu Bezpieczeństwa 
Portów działania usprawniające obsługę kontrahentów portów przy 
zachowaniu pełnego bezpieczeństwa obrotu towarowego, współpracy ze 
służbami celnymi i wdrożenia systemów informatycznych 
wspomagających te działania. 
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Zarząd Morskich Portów Szczecin  
i Świnoujście 

WODA I OGIEŃ  

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY NA BAŁTYKU  
HOLOWNIK POŻARNICZY STRAŻAK 26 –  
KRÓTKO CZY DALEKOWZROCZNOŚĆ 

Antoni Byczek, Bogusław Łobos 

Woda i ogień - Najnowocześniejszy na Bałtyku holownik pożarniczy 
„Strażak 26” – krótko czy dalekowzroczność? To podsumowane przez  
Antoniego Byczka – Komendanta Portowej Służby Ratowniczej  
i Bogusława Łobosa – Starszego Inspektora ds. Technicznych działań 
ostatnich miesięcy jakie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
S.A. poczynił w dziedzinie podniesienie bezpieczeństwa. Wielomilionowe 
inwestycje związane min. z bezpieczeństwem obsługi przeładunków LNG 
jaki i szeroko rozumianej ochrony środowiska, które zapewnią najwyższy 
stopień bezpieczeństwa portom Szczecina i Świnoujścia obecnie jak 
 i w latach kolejnych. 
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Zarząd Morskich Portów Szczecin  
i Świnoujście 

POWIETRZE  

DRONY NAD PORTAMI –  
KAPRYS CZY NATURALNY ROZWÓJ 

Tomasz Laskowski 

Powietrze - Drony nad portami – kaprys czy naturalny rozwój?  
Wystąpienie Tomasza Laskowskiego – Kierownika Działu Informatyki  
i prywatnie pasjonata  nowoczesnych technologii lotniczych, w którym 
opowie o tym jak z pozoru drogie jeszcze niedawno i niedostępne 
wielowirnikowce są obecnie z powodzeniem wykorzystywane w portach 
Szczecina i Świnoujścia. Opowie o tym jakie warunki musi spełnić operator 
takiego urządzenia, jakie zastosowania w portach można dla niego znaleźć 
obecnie i jakie są kierunki rozwoju tego typu sprzętu latającego począwszy 
od nadzoru ochrony, asysty akcji pożarniczych po działania prewencyjno 
inspekcyjne.   
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Akademia Morska w Szczecinie 

METODY DOBORU URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH 
PILOTA I MANEWROWANIE 

Maciej Gucma 

Zadaniem pilotowych systemów wspomagania decyzji jest dostarczenie 
nawigatorowi informacji, które umożliwią wykonanie planowanego 
manewru w aktualnie panujących warunkach w sposób bezpieczny  
i w zadanym czasie. Stosowane w istniejących systemach pilotowych 
typowe systemy map elektronicznych przeznaczone są do żeglugi po 
akwenach nieograniczonych. Prezentowana tam informacja, co do formy i 
treści, nie jest przystosowana dla potrzeb pilotażu morskiego na 
akwenach ograniczonych. W związku z powyższym niezbędne staje się 
opracowanie metod doboru zakresu i postaci informacji nawigacyjnej  
w pilotowych systemach wspomagania decyzji na akwenach 
ograniczonych. W chwili obecnej brak jest metod kompleksowej oceny 
interfejsów użytkownika ze względu na postać informacji nawigacyjnej. 
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Polski Rejestr Statków S.A. 
Pion Certyfikacji 

KORZYŚCI PŁYNACE Z WPROWADZENIA SYSTEMÓW 
ZARZĄDZANIA I ICH SKUTECZNOŚĆ W ZAPOBIEGANIU 
ZAGROŻENIOM I WYPADKOM W PORTACH MORSKICH I OBIEKTACH 
PORTOWYCH 

Jacek Papiński, Agnieszka Iwan - Rząska 

Dynamika zmian, które dokonały się na przełomie XX i XXI wieku 
spowodowały konieczność skorelowania wewnętrznej i zewnętrznej 
działalności gospodarczej i przestrzennej portów morskich.  
Porty morskie zmuszone są zmieniać swoje zasady funkcjonowania  
i sztywne struktury organizacyjne na rzecz rozwiązań bardziej elastycznych 
i zintegrowanych.  
W prezentacji przedstawiono korzyści płynące z wprowadzenia systemów 
zarządzania i ich skuteczność w zapobieganiu zagrożeniom i wypadkom  
w portach morskich i obiektach portowych.  
Scharakteryzowano znormalizowane narzędzia, pomocne w dążeniu do 
osiągnięcia efektywnych koncepcji zarządzania i zrównoważonego rozwoju 
portów morskich.  
Ponadto, wskazano kierunki działania jakie należy przyjąć w portach, aby 
ograniczyć zagrożenia potencjalnie wypadkowe, spowodowane brakiem 
usystematyzowanego podejścia do zarządzania. 
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Państwowa Komisja Badania 
Wypadków Morskich 

BEZPIECZEŃSTWO POLSKICH PORTÓW MORSKICH Z PERSPEKTYWY 
DOŚWIADCZEŃ PKBWM 

Marek Szymankiewicz 

Na bezpieczeństwo w porcie składa się kilka czynników. Port bezpieczny to 
port dobrze zaprojektowany pod względem infrastrukturalnym. Szerokie 
baseny, wygodne obrotnice, nabrzeża wyposażone w urządzenia dobrze 
pochłaniające energię statku przy cumowaniu zapobiegają zaistnieniu 
wypadku morskiego. Ale nawet w tak nowoczesnych i doskonale 
wyposażonych portach jak np. Singapur zdarzają się wypadki. Dlatego 
ważnym czynnikiem, który wpływa na bezpieczeństwo jest szeroko pojęta 
kultura bezpieczeństwa wszystkich użytkowników portu. Szczególne 
znaczenie ma tu stosowanie się do przepisów portowych, w tym poleceń 
wydawanych przez służbę VTS, które mają niebagatelny wpływ na poziom 
tego bezpieczeństwa. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich ocenia poziom 
bezpieczeństwa w porcie na dwóch poziomach; przez pryzmat każdego 
poszczególnego zdarzenia, oraz przez dokonywanie analiz podobnych 
wypadków w tym samym porcie (jego rejonie) w dłuższym czasie. Dopiera 
taka analiza może prowadzić do generalnej oceny o dostatecznym lub nie 
poziomie bezpieczeństwa w danym porcie. 

PKBWM działa zaledwie 2,5 roku. Za krótko, aby dokonywać ocen 
generalnych stanu bezpieczeństwa poszczególnych portów. Jednak 
statystyki sporządzone przez Komisję (publikowane na stronie www) 
pokazuja, że wypadki w portach stanowią średnio ponad połowę ogółu 
wypadków, o których Komisja jest powiadamiana. W 2013 r. było ich 31 
(na 49 ogółem zgłoszonych wypadków i incydentów morskich), w 2014 r. 
33 (na 59 wszystkich wypadków), a w roku obecnym było ich już 20 (na 51 
zgłoszonych zdarzeń). 

W przedstawionej przez Komisję prezentacji pokazanych jest 6 różnych 
wypadków morskich zaistniałych w portach polskich. 3 z nich zdarzyły się 
w porcie Świnoujście, 2 w porcie Gdańsk i jeden w Gdyni. W każdym 
przypadku Komisja sformułowała zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
w porcie.  
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Urząd Morski w Szczecinie 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ADMINISTRACJI MORSKICH W RAMACH NADZORU 
PRZECIWPOŻAROWEGO W PORTACH 

Piotr Parzy 

W listopadzie 2015r weszła w życie nowelizacja ustawy o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która to 
między innymi podejmuję próbę doprecyzowania i uszczegółowienia 
dotychczasowych zadań organów administracji morskiej w zakresie 
nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz portach 
 i przystaniach morskich. 
Prezentacja przybliża zadania wynikające z Ustawy, które do tej pory 
regulowane były przepisami zarządzeń porządkowych terenowych 
organów administracji morskiej (dyrektorów urzędów morskich). 
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Urząd Morski w Szczecinie  
Kapitanat  Portu Świnoujście 

OBSŁUGA I NADZÓR PRZEWOZU ŁADUNKÓW  
NIEBEZPIECZNYCH W PORCIE ŚWINOUJŚCIE 

Anita Dąbrowska 

Jednym z zadań Kapitanatu Portu Świnoujście jest prowadzenie działań 
w zakresie nadzoru nad transportem ładunków niebezpiecznych.  

W wystąpienia omówione zostaną zadania Kapitanatu realizowane  w tym 
zakresie. Dla prowadzenia nadzoru niezbędna jest wiedza 
o infrastrukturze portu Świnoujście i jej użytkownikach uczestniczących 
w przeładunku materiałów niebezpiecznych. W wystąpieniu omawiane są 
warunki techniczne obsługi przeładunków przez użytkowników portu; 
i związane z tą działalnością dane sprawozdawcze przeładunków 
materiałów niebezpiecznych w porcie Świnoujście z uwzględnieniem 
 podziału na klasy towarów.  

Kapitanat Portu Świnoujście sprawuje też nadzór nad bunkrowaniem 
statków. 

Wystąpienie obejmuje również problem trudności i zagrożeń wynikające 
zarówno z położenia portu Świnoujście jak i z różnorodności 
przeładowywanych materiałów niebezpiecznych. 
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Urząd Morski w Szczecinie  
Kapitanat  Portu Świnoujście 

NADZÓR ADMINISTRACJI MORSKIEJ NAD 
SKŁADOWANIEM,  
PRZEŁADUNKIEM MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH  
W PORCIE SZCZECIN 

Mariusz Fedorczyk 

Potencjalne zagrożenia, które mogą powstać w związku z przewozem 
materiałów niebezpiecznych do portu Szczecin, wymagają przestrzegania  
odpowiednich procedur. Prezentacja przedstawia i omawia procedury 
obowiązujące dla statków przywożących do portu Szczecin  między innymi 
koncentrat cynku.  

Innym ładunkiem stanowiącym zagrożenie, o którym w swojej prezentacji 
opowie starszy oficer Kapitanatu Portu Szczecin ds. materiałów 
niebezpiecznych i ochrony p-poż., to LNG przewożony gazowcami 
zawijającymi do portu Szczecin. W prezentacji zostaną omówione  
zagrożenia wynikające z przeładunku gazowców LPG w tym porcie.  
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Polski Rejestr Statków S.A. 

BEZPIECZEŃSTWO ŁADUNKÓW  PRZECHOWYWANYCH NA 
TERENIE PORTÓW MORSKICH NA PRZYKŁADZIE WYPADKU W 
CHIŃSKIM PORCIE TIANJIN 

Iwona Gibas, Sebastian Misiuk 

Pojawienie się i obsługa niebezpiecznych ładunków w obszarach 
portowych postrzegane jest jako część łańcucha dostaw i w związku 
ze specyfiką miejsca, w którym spotyka się transport kolejowy, drogowy 
i morski, wymaga specjalnej kontroli ze względu na zagrożenie życia 
na morzu, bezpieczeństwo statku, mienia portowego oraz życia i zdrowia 
osób obsługujących przeładunek i składowanie. Pomimo istniejących 
krajowych i międzynarodowych przepisów, zaleceń, umów dotyczących 
transportu materiałów niebezpiecznych oraz wdrożonych procedur, 
dostarczanie oraz przeładunek i obsługa materiałów niebezpiecznych 
niosą ze sobą realne zagrożenie wybuchem, zapłonem czy emisją 
szkodliwych gazów.  

Szczególnej uwagi wymagają: oleje wyszczególnione w Załączniku I 
konwencji MARPOL 73/78, gazy omówione w Międzynarodowym kodeksie 
budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem 
(Kodeks IGC); szkodliwe ciekłe chemikalia i ścieki zgodnie 
z Międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków 
przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC) oraz 
Załącznikiem II konwencji MARPOL 73/78; substancje stałe oraz te które 
transportowane w masie, w tym śmieci, sklasyfikowane jako grupa B 
w Kodeksie bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks 
BC); substancje szkodliwe przewożone w opakowaniach zgodnie 
z Załącznikiem II konwencji MARPOL 73/78) oraz materiały niebezpieczne 
zdefiniowane w Międzynarodowym kodeksie ładunków niebezpiecznych 
(IMDG Code). 
W referacie przedstawiono przykłady wypadków w XX i XXI wieku, których 
przyczyny związane były bezpośrednio z transportem lub składowaniem 
materiałów niebezpiecznych. 
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POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. jest instytucją prowadzącą niezależną 
działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która – kierując się 
interesem publicznym – poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie 
odpowiednich dokumentów pomaga administracjom państwowym, 
ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów 
pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego. 

Działalność, którą prowadzi Polski Rejestr Statków, można podzielić na poniższe 
zasadnicze grupy: 

• Nadzory na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i 
budowy, konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych 
w odniesieniu do:  

o statków morskich, 
o statków śródlądowych, łodzi i jachtów, 
o okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu 

specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa, 
o konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych 

oraz obiektów lądowych, 
o kontenerów, 
o materiałów i wyrobów, 
o firm serwisowych i wytwórni. 

• Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej. 

• Certyfikacja systemów zarządzania. 

• Rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy 
techniczno-finansowe). 

• Szkolenia  

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem 
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