
Luczywek Cezary - P K B W M 

Wysłano: 
Do: 
DW: 
Temat: 

Od: Stasiak, Arkadiusz <Arkadiusz.Stasiak@dnvgl.com> 
2 listopada 2015 15:17 
Luczywek Cezary - PKBWM 
Golebski, Inacio 

RE: Zalecenia z wypadku morskiego statku Amaranth 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W nawiązaniu do poniższego maila oraz raportu końcowego nr 06/14 dotyczącego tytułowego statku informuję, ze 

podczas rocznych przeglądów statku zakończonych w dniu 2015-09-14 w Gdyni, zweryf ikowano statkowy Rozkład 

A larmowy pod kątem zgodności sygnałów alarmowych z wymaganiami konwencji SOLAS i stwierdzono jego pełną 

zgodność. 

Jednocześnie chciałbym przeprosić za opóźnienie w przekazaniu w/w informacji. 

Pozdrawiam / Best regards 

for Det Norske Veritas Poland Sp.z o.o 

Arkadiusz Stasiak M.Sc 

District Manager/Principal Surveyor - Szczecin, Poland 

DNV GL - Maritime 

E-mai l arkadiusz.stasiak@dnvql.com 

Mobile +48 664 012 142 | Direct +48 91 43 15 330 

www.dnvql.com | L inkedln 

DNV and GL have merged to form DNV GL - Read more here: www.dnya l .com/meraer 

DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o. 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 6e, NIP 583-000-94-58, REGON 190053470, KRS 0000028823, SR Gdańsk 
VIII W.Gosp., Kap.zakł. 1.000.000 PLN 

From: Luczywek Cezary - PKBWM [mailto:Cezary.Luczywek-PKBWM@mir.qov.pl] 
S en t : Thursday, October 29, 2015 1:29 PM 
To: Golebski, Inacio 
Cc : PKBWM 
Sub j e c t : Zalecenia z wypadku morskiego statku Amaranth 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Uprzejmie informuję, że w ubiegłym tygodniu minął ustawowy termin odniesienia się do zaleceń Komisji wydanych 

w sprawie pożaru na statku Amaranth w Szczecinie. 

Pozdrawiam, 

Cezary Luczywek 

Cezary Luczywek 

D N V * G L 
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Przewodniczący Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Morskich 
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 WARSZAWA 
tel. 22 630 19 85 
tel. kom. 664 987 987 
cezary.luczywek-pkbwm@mir.gov.pl 
pkbwm@mir.gov.pl 
www.komis je . t ransport .gov.p l 

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku. 

Wiadomość ta jest przeznaczona do wyłącznego użytku adresata. 
Jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości, to wszelkie jej rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, 
kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie jest zabronione. 
Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, bezzwłocznie skontaktuj się z nadawcą wiadomości oraz 
usuń wiadomość z komputera. 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
This e-mail may contain privileged information. 
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail. 
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the materiał in this e-mail is strictly forbidden. 

This e-mai l and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the 
exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this t ransmiss ion in error, please immediately notify the sender 
by return e-mai l and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further fuli or partial distr ibution of this e-mai l or its 
contents is prohibited. 
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