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Zgodnie z art.44 ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich , Urząd 
Morski w Gdyni jako podmiot do którego skierowane zostały zalecenia PKBWM w 
raporcie końcowym 29/14 - jacht motorowy BGSPORT zawiadamia 
Przewodniczącego Komisji o nieuwzględnieniu pkt.6.1 pkt 2 ( str.21 raportu), tj. 
zaleceń dla Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Uzasadnienie 

1. Urząd Morskiego w Gdyni, po zapoznaniu się z pismem GCS.DON.074.14.2016r 
(kopia pisma w załączeniu), w sprawie prośby o uzgodnienie przedstawionej 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stwierdza brak podstaw prawnych do 
uzgadniania ww. dokumentu. 

2. Nakaz sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określają przepisy 
rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. odnośnie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.). Wg tych regulacji, wymóg taki dotyczy 
właściciela, administratora bądź użytkownikach danego obiektu. 
Na mocy § 6.2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego lokalnie 
Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy dostarczyć dwie części 
instrukcji: 

- część I określa warunki ochrony przeciwpożarowej § 6.1 pkt. 1 
- część II definiuje plany graficzne zgodne z § 6.1 pkt. 8 

Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca stwierdził, iż nie każdą instrukcję 
obowiązkowo powinno się przekazywać do straży. Instrukcję Przeciwpożarową 
należy dostarczyć wówczas, gdy dotyczy ona budynku objętego wymogiem 
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posiadania systemu sygnalizacji pożarowej. To, w których budynkach wymagany 
jest SSP definiuje § 28.1 rozporządzenia. 
Tak więc, Instrukcję dostarcza się PSP do zastosowania służbowego w celu 
planowania, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych 
prowadzonych przez jednostki ochrony ppoż. 

3. Sprawy związane z bezpieczeństwem pożarowym w ramach nadzoru 
przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 
przystaniach reguluje art.50a ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej, w którym stwierdza się min., że dyrektorzy 
urzędów morskich, mając na względzie znaczenie portu dla gospodarki 
narodowej wydają, w drodze zarządzenia, przepisy z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, w tym dotyczące zapobiegania powstawaniu 
i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
W przypadku Urzędu morskiego w Gdyni jest to: 

- Zarządzenie Porządkowe nr 4 z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie 
zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich 
portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni (Pomor.2000.108.705), 

- Zarządzenie Porządkowe nr 5 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu i postoju zbiornikowców przewożących ładunki 
niebezpieczne (Pomor.2012.4437). 

4. W art.50a ust.1 pkt 4 jest zapis dotyczący uzgodnień, ale to dotyczy: 
a) instrukcji technologicznych, 
b) instrukcji technologiczno-ruchowych, 
c) instrukcji bezpiecznej obsługi statku, 
d) regulaminów organizacyjnych podmiotów wykonujących zadania związane z 

ochroną przeciwpożarową w portach, w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
od strony wody. 

5. Mając powyższe na uwadze Urząd Morski w Gdyni stoi na stanowisku, że jest 
brak podstaw prawnych do uzgadniania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Zał; 
Kopia pisma Komendy Miejskiej Sp PZ.5560.17.1.2016.1 

z-cm OY&EKTORA 
"Js. Inspekcji Morowi 
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Gdynia, dn. 11maja 2016 r. 
PZ.5560.17.1.2016.ŁK 

Gdyńskie Centrum Sportu 
ul. Olimpijska 5/9 
81-538 Gdynia 

W odpowiedzi na pismo nr GCS.DON.074.14.2016 z dnia 10.05.2016r. w sprawie prośby 
0 uzgodnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla Przystani Żeglarskiej 
„Marina Gdynia wraz z obiektami na jej terenie" (wraz z aneksem do instrukcji) informuję, że brak 
jest podstawy prawnej do uzgodnienia przez tut. organ ww. dokumentu. 

Nadmieniam, że zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (j.t. Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719), obowiązek przekazania 
z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warunków ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz planów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8), został nałożony w stosunku 
do obiektów wymagających stosowania systemu sygnalizacji pożarowej. 

Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. KM PSP w Gdyni - a/a. 


