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dot.: raportukohcowegoPKBWM 14113z dnia 31 marca 2014 r. w sprawiewypaoKu
morskiegostatkum/v Godafoss.

Zgodnie ar1.44 ustawyz dnia 31 sierpnia2012 r. o parlstwowejKomisjiBadania
-z
wypadk6wMorskich(Dz.u. z 20i2 t., poz. 1068)pzedstawiamwyjasnieniai informacig
odnosnierealizacjizalecei PafstwowejKomisjiBadaniawypadk6wMorskich(pKBWMi
zawartych
w pkt 6.1. i pkt 6.3.1. raportu14113z dnia31 marca2014r. w sDrawiewvoadku
- wejsciana mielizngstatkum/v Godafosspodczaswejsciado portuSwinoujscie
morskiego
(sygn.akt-WlM 14l13).
Szczeg6lowo
przeanalizowalem
portu
ten raportizaleceniaKomisjiskierowane
do Kapitanatu
- slu2byVTS orazDyrektora
swinoujscie
uzedu Morskiego
w szczecinie.stwierdzam,ze
opisanew raporciezachowanie
oficeradyzurnegows bylo istotnienieprofesjonalne.
Mam
nadzieiq,
ze mialoonocharakter
incydentalny,
jednakwszyscyoperatorzy
niemniej
ws oraz
oficerowiedy2urni kapitanat6wport6w zostali zobowiazanido prowadzeniirozmowv
z uzytkownikami
portuw spos6bprofesjonalny
i zgodnyz obowiqzuiqcymi
normamiprawnymi
i procedurami
organizacji
migdzynarodowych
procedurami
onz z
wewngtrznymi,
a takzedo
egzekwowaniaw spos6b zdecydowanypolecei wydawanychu2ytkownikomrucnu
portowego.Natomiast- w mojejocenie- raportten nie wskazujena zwiqzekptzyczynowo
skutkowypomigdzypowstaniem
wypadkumorskiego
a usytuowaniem
i podpozqdkowanrem
organizacyjnym
sluzby ws. Skorojednak Komisjawyrazilaw tym raporcieihny poglqd
wyjasniam,
co nastgpuje.
1. systemws, kt6ryobecniedzialaw uzedzie Morskimw szczecinieoddanyzostaldo
u2ytkuw styczniu2000 r., a jego budowgpodjgtowe wrze6niu1997r., a wigc jeszcze
przed uchwaleniem
rezolucjilMo 4.857(20)z dnia 27 listopada1997 r. zawieraiqcej
Wytycznew zakresie uslug ruchu statk6w oraz pzed wprowadzeniemw 2eO2 r.
u'rtozdzialev KonwencjisoLAS prawidla12 dotyczecegosluzbykontroliruchustatk6w.
zatemsystemws, jakimdysponuje
obecnieUrzqdMorikiw Szczecinie,
stanowizesp6l
uzqdzei wspomagaj4cychproces zazqdzania ruchem statkow adekwatny do
mo2liwoscitechnicznychubieglegowieku oraz 6wczesnychwymagan prawnycn.

w efekciestan wyposazeniatechnicznegotego systemu,a w szczegolnosciilos6
stanowisk operatorskichi punkt6w dostgpowychdo sensor6w dli pozyskanra
llfogacji dystrybuowanychprzez oficer6w dy2urnychkapitanatuportu i opeiator6w
vrs, uniemozliwiaobecnie wyodrqbnienieslu2bi ws ze strukturykapitanat6w
port6w,a co najmniejczyni to nieuzasadnionym
z punktu widzenii optymalnego
i racjonalnego wykorzystania posiadanych uuqdzeft. przyiete'rizwiqzanrc
organizacyjne
w zakresiefunkcjonowania
slu2byws wynikatakzeze-ipecyfiki
obsiar6w
objgtychsystememws, subsydiarnego
charakteruwykonywanychzadanpzez oficer6w
dyzurnychkapitanat6w
port6woraz operator6w
ws, a tak2ez uwagina koniecznosd
racjonalnego
wykozystaniazasob6wkadrowych.Niemniejjednak sluzba ws, kt6ra
obslugujeten system oraz realizqe zadaniaokreslonew $-g rozpozqdzeniaMinistra
Transportu,Budownictwa
I GospodarkiMorskiejz dnia4 grudnia201) r. w sprawie
NarodowegosystemuMonitorowania
Ruchustatk6w i przekazywania
Informacji( bz. U.
z 2012 r., po2]412) iest organizacyjnie
wyodrgbniona,
tyre 2e w ramachsiruktury
organizacyjnej
portu Swinoujscie.
Kapitanatu
Portuszczecini Kapitanatu
o odrgbnosCi
i samodzielnosci
tej sNuzby6wiadczyfakt, 2e opentotzy ws podtegaiqorganizlcyjnie
i funkcjonalnie
stanowisku
Gl6wnegooperatoraVTS, ri6re w strut<tizeorianizacyjney
jest wyodrqbnione
obu kapitanat6w
i organizacyjnie
usytuowane
na poziomiJstanowisra
Z-cy KapitanaPortu.w mojejocenieusytuowanie
sluib ws w kapitanatach
port6wnie
Jestsprzecznez art. 39 ust. 5 pkt 1a ustawyz dnia 21 marca 1gg1 r. o obszaracn
morskichRzeczypospolitej
Polskieji administracji
morskiei(Dz.u. z 2013r., poz. g34ze
zm.) orazjestoptymalne
dla obszaruVTS szczeciniwS swinoujscie
obejmuiqcego
tor
wodnyprzebiegaiqcy
od Zatokipomorskiejptzez port Swinoujscie,zatew slczeiiriJri ao
portu szczecin,a takze z uwagi na mo2liwosciobecnieeksploatowanego
systemu.
Ponadto,takie rozwiqzanie
jest zgodne ze statutem org-anizacyjnym
organizacyjne
uzedu Morskiegow szczeciniestanowiqcymzlqiznik do zarzqdzeniaNi tz ttrtinistra
fnfrastruktury
z dnia21 marca2011r. w sprawienadaniastatutuurzedowiMorskiemu
w szczechie,w kt6rymuwzglgdniono
budowqi wyposazenie
systemuws, jaki posiaoa
obecnieUrzqd Morskiw szczecinie.Dostzezoneprzez pKBWM r62nicew oraanizacii
i podporzqdkowaniu
sluzb. ws w poszczeg6rnych
urzgdach morskichivynir<aii
z charakteruobszar6w,na kt6rychfunkcjonuiqorazz faktudysponowania
przezpoiostate
urzedynowszymi
technologicznie
systemami.
Niezale2nieod powyzszego informuiq, ze widzg potzebe dokonania zmian
organizacyjnych
w zakresiefunkcjonowania
siu2byws, jednak ich wdrozeniebedzie
mozliwe oraz uzasadnionedopiero po zbudowaniunowego systemu ws, ktory
jest w ramach budowyKrajowegosystemu BezpieczeistwaMorskiego
realizowany
(KSBM).zmianyte zaleznese bowiemmigdzyinnymiod zwigkszeniailoscistanowisx
operatorskichoraz faktycznychmo2liwo6cidzialanianowegosystemuna obszarze
w{a5ciwo6ci
terytorialnego
dzialania
Dyrektora
Uzqdu Morskiego
w Szczecinie.

2. okreslonyw s 6 pkt 3 rozporzqdzenia
MinistraTransportu,Budownictwai Gospodarki

Morskiejz dnia4 grudnia2012r. w sprawieNarodowegosystemuMonitorowania
Ruchu
statk6wi Pzekazywania
( Dz. lJ.z 2012r., po2.1412)
Informacji
obowiazek
ustanowienia
regulaminui__szczeg6lowych
procedur dzialania stuzby ws, z uwzglqdnieniem
wytycznych MiqdzynarodowejOrganizacji Morskiej (lMO) i Migdzynaiodowego
stowazyszenia sluzb oznakowania Nawigacyjnego(IALA) zrealizowany=osiat
w UrzgdzieMorskimw szczecinie poprzezopracowaniewewnetrznychprocedurota
stuzby DyzurnejKapitanat6wPort6wi sru2byVTS, kt6re obejmui4 pioceduryi raporty
zwiqzanez realizaqqpzepis6w prawa miejscowego,proceduryi raporty zwiqzaneze
zdazeniaminiebezpiecznymi
( np. wezwaniew niebezpieczenifuiewypadeki tudzmt.
Pozar na statku. Kolizja sfafku itp.) oraz proceduryi raporty nawigacyjne
dotyczqce
nieprawidlowosci
w funkcjonowaniu
oznakowanianawigacyjnego,
ta-t2e proteoury
ponadto,zasady postqpowania
dotyczaceinnychzdazei nawigacyjnych.
i zadania
Slu2byWS unormowane
zostalyw RegulaminieOrganizacyjnym
UrzgduMorskiego
w szczecinieoraz w zazqdzeniuNr 3 Dyrektoraurzgdu tvtorskiego
w szizecinie z dnia

26^lipca2013 r. Pzepisypor.towe
(Dz. lJz. woj. Zachodniopomorskiego
z 2ol3 r. poz.
2932 ze zm.). obecnie odpowiedniesru2by Uzgdu pracuiq nad- pzygotowaniem
regulaminui szczeg6lowych
procedurdzialaniaSlu2byws, jednai<zakoriczenle
tych prac
i wprowaqenie w 2ycie nowych rozwiqzariuzale2nionejest od wdro2enia'nowego
systemuWS realizowanego
w ramachprojektuKSBM.

Otrzvmuie
1) adresat,
2) DlM,KPn,KPe- w miejscuelektronicznie,
3) ala.
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