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Pzewodniczqcy Pa6stwowej Komisji
Badania Wypadk6w Morskich
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, ul. Chalubiriskiego 4/6

dot.: raportu kohcowego PKBWM 14113 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wypaoKu
morskiego statku m/v Godafoss.

Zgodnie -z ar1. 44 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o parlstwowej Komisji Badania
wypadk6w Morskich (Dz.u. z 20i2 t., poz. 1068) pzedstawiam wyjasnienia i informacig
odnosnie realizacji zalecei Pafstwowej Komisji Badania wypadk6w Morskich (pKBWMi
zawartych w pkt 6.1. i pkt 6.3.1 . raportu 14113 z dnia 31 marca 2014 r. w sDrawie wvoadku
morskiego - wejscia na mielizng statku m/v Godafoss podczas wejscia do portu Swinoujscie
(sygn. akt-WlM 14l13).

Szczeg6lowo przeanalizowalem ten raport izalecenia Komisji skierowane do Kapitanatu portu
swinoujscie - slu2by VTS oraz Dyrektora uzedu Morskiego w szczecinie. stwierdzam, ze
opisane w raporcie zachowanie oficera dyzurnego ws bylo istotnie nieprofesjonalne. Mam
nadzieiq, ze mialo ono charakter incydentalny, niemniej jednak wszyscy operatorzy ws oraz
oficerowie dy2urni kapitanat6w port6w zostali zobowiazani do prowadzenii rozmowv
z uzytkownikami portu w spos6b profesjonalny i zgodny z obowiqzuiqcymi normami prawnymi
i procedurami organizacji migdzynarodowych onz z procedurami wewngtrznymi, a takze do
egzekwowania w spos6b zdecydowany polecei wydawanych u2ytkownikom rucnu
portowego. Natomiast - w mojej ocenie - raport ten nie wskazuje na zwiqzek ptzyczynowo -
skutkowy pomigdzy powstaniem wypadku morskiego a usytuowaniem i podpozqdkowanrem
organizacyjnym sluzby ws. Skoro jednak Komisja wyrazila w tym raporcie ihny poglqd
wyjasniam, co nastgpuje.

1. system ws, kt6ry obecnie dziala w uzedzie Morskim w szczecinie oddany zostal do
u2ytku w styczniu 2000 r., a jego budowg podjgto we wrze6niu 1997 r., a wigc jeszcze
przed uchwaleniem rezolucji lMo 4.857(20) z dnia 27 listopada 1997 r. zawieraiqcej
Wytyczne w zakresie uslug ruchu statk6w oraz pzed wprowadzeniem w 2eO2 r.
u'r tozdziale v Konwencji soLAS prawidla 12 dotyczecego sluzby kontroli ruchu statk6w.
zatem system ws, jakim dysponuje obecnie Urzqd Moriki w Szczecinie, stanowi zesp6l
uzqdzei wspomagaj4cych proces zazqdzania ruchem statkow adekwatny do
mo2liwosci technicznych ubieglego wieku oraz 6wczesnych wymagan prawnycn.



2.

w efekcie stan wyposazenia technicznego tego systemu, a w szczegolnosci ilos6
stanowisk operatorskich i punkt6w dostgpowych do sensor6w dli pozyskanra
llfogacji dystrybuowanych przez oficer6w dy2urnych kapitanatu portu i opeiator6w
vrs, uniemozliwia obecnie wyodrqbnienie slu2bi ws ze struktury kapitanat6w
port6w, a co najmniej czyni to nieuzasadnionym z punktu widzenii optymalnego
i racjonalnego wykorzystania posiadanych uuqdzeft. przyiete'rizwiqzanrc
organizacyjne w zakresie funkcjonowania slu2by ws wynika takze ze-ipecyfiki obsiar6w
objgtych systemem ws, subsydiarnego charakteru wykonywanych zadan pzez oficer6w
dyzurnych kapitanat6w port6w oraz operator6w ws, a tak2e z uwagi na koniecznosd
racjonalnego wykozystania zasob6w kadrowych. Niemniej jednak sluzba ws, kt6ra
obsluguje ten system oraz realizqe zadania okreslone w $-g rozpozqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 201) r. w sprawie
Narodowego systemu Monitorowania Ruchu statk6w i przekazywania Informacji ( bz. U.
z 2012 r., po2]412) iest organizacyjnie wyodrgbniona, tyre 2e w ramach siruktury
organizacyjnej Kapitanatu Portu szczecin i Kapitanatu portu Swinoujscie. o odrgbnosCi
i samodzielnosci tej sNuzby 6wiadczy fakt, 2e opentotzy ws podtegaiq organizlcyjnie
i funkcjonalnie stanowisku Gl6wnego operatora VTS, ri6re w strut<tize orianizacyjney
obu kapitanat6w jest wyodrqbnione i organizacyjnie usytuowane na poziomiJstanowisra
Z-cy Kapitana Portu. w mojej ocenie usytuowanie sluib ws w kapitanatach port6w nie
Jest sprzeczne z art. 39 ust. 5 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1gg1 r. o obszaracn
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiei (Dz. u. z 2013 r., poz. g34 ze
zm.) orazjest optymalne dla obszaru VTS szczecin iwS swinoujscie obejmuiqcego tor
wodny przebiegaiqcy od Zatoki pomorskiej ptzez port Swinoujscie, zatew slczeiiriJri ao
portu szczecin, a takze z uwagi na mo2liwosci obecnie eksploatowanego systemu.
Ponadto, takie rozwiqzanie organizacyjne jest zgodne ze statutem org-anizacyjnym
uzedu Morskiego w szczecinie stanowiqcym zlqiznik do zarzqdzenia Ni tz ttrtinistra
f nfrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu urzedowi Morskiemu
w szczechie, w kt6rym uwzglgdniono budowq i wyposazenie systemu ws, jaki posiaoa
obecnie Urzqd Morski w szczecinie. Dostzezone przez pKBWM r62nice w oraanizacii
i podporzqdkowaniu sluzb. ws w poszczeg6rnych urzgdach morskich ivynir<aii
z charakteru obszar6w, na kt6rych funkcjonuiq oraz z faktu dysponowania przez poiostate
urzedy nowszymi technologicznie systemami.
Niezale2nie od powyzszego informuiq, ze widzg potzebe dokonania zmian
organizacyjnych w zakresie funkcjonowania siu2by ws, jednak ich wdrozenie bedzie
mozliwe oraz uzasadnione dopiero po zbudowaniu nowego systemu ws, ktory
realizowany jest w ramach budowy Krajowego systemu Bezpieczeistwa Morskiego
(KSBM). zmiany te zalezne se bowiem migdzy innymi od zwigkszenia ilosci stanowisx
operatorskich oraz faktycznych mo2liwo6ci dzialania nowego systemu na obszarze
w{a5ciwo6ci terytorialnego dzialania Dyrektora Uzqdu Morskiego w Szczecinie.

okreslony w s 6 pkt 3 rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego systemu Monitorowania Ruchu
statk6w i Pzekazywania Informacji ( Dz. lJ. z 2012 r., po2.1412) obowiazek ustanowienia
regulaminu i_ _szczeg6lowych procedur dzialania stuzby ws, z uwzglqdnieniem
wytycznych Miqdzynarodowej Organizacji Morskiej (lMO) i Migdzynaiodowego
stowazyszenia sluzb oznakowania Nawigacyjnego (IALA) zrealizowany =osiat
w Urzgdzie Morskim w szczecinie poprzez opracowanie wewnetrznych procedur ota
stuzby Dyzurnej Kapitanat6w Port6w i sru2by VTS, kt6re obejmui4 piocedury i raporty
zwiqzane z realizaqq pzepis6w prawa miejscowego, procedury i raporty zwiqzane ze
zdazeniami niebezpiecznymi ( np. wezwanie w niebezpieczenifuie wypadek i tudzmt.
Pozar na statku. Kolizja sfafku itp.) oraz procedury i raporty nawigacyjne dotyczqce
nieprawidlowosci w funkcjonowaniu oznakowania nawigacyjnego, 

- 
ta-t2e proteoury

dotyczace innych zdazei nawigacyjnych. ponadto, zasady postqpowania i zadania
Slu2by WS unormowane zostaly w Regulaminie Organizacyjnym Urzgdu Morskiego
w szczecinie oraz w zazqdzeniu Nr 3 Dyrektora urzgdu tvtorskiego w szizecinie z dnia



26^lipca 2013 r. Pzepisy por.towe (Dz. lJz. woj. Zachodniopomorskiego z 2ol3 r. poz.
2932 ze zm.). obecnie odpowiednie sru2by Uzgdu pracuiq nad- pzygotowaniem
regulaminu i szczeg6lowych procedur dzialania Slu2byws, jednai< zakoriczenle tych prac
i wprowaqenie w 2ycie nowych rozwiqzari uzale2nione jest od wdro2enia 

'nowego

systemu WS realizowanego w ramach projektu KSBM.

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