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ZARZĄDZANIE WODAMI BALASTOWYMI W ŚWIETLE WYMOGÓW  

MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O KONTROLI I POSTĘPOWANIU  

ZE STATKOWYMI WODAMI BALASTOWYMI I OSADAMI (BWM CONVENTION) 

 

W artykule omówiona została problematyka zarządzania wodami balastowymi w świetle międzynarodowej Konwencji 

o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami (BWM 2004). Niniejszy artykuł obrazuje obecny 

stan ratyfikacji Konwencji. Zawiera informacje z zakresu wymogów Konwencji. Opracowanie powstało w związku ze zbliżają-

cym się terminem wejścia Konwencji w życie. Zostało sporządzone w oparciu o aktualne dane (stan na dzień 06.10.2016r.), 

których źródłem jest Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO). 

 

WSTĘP 

Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Postępowaniu 
ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami (International 
Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water 
and Sediments – BWM) tzw. konwencja balastowa, została przyjęta 
w lutym 2004 r. w Londynie pod auspicjami IMO (International Mari-
time Organization). Konwencja osiągnęła wymagane poziomy wa-
runków ratyfikacji 08.09.2016r. i tym samym wejdzie w życie 
po upływie dwunastu miesięcy od tej daty tj. 08.09.2017r. 

Konwencja BWM 2004 ma na celu ochronę, zmniejszenie oraz 
wyeliminowanie ryzyka wprowadzania szkodliwych organizmów 
wodnych i patogenów do obcego dla nich środowiska morskiego 
za pośrednictwem wód balastowych a także zarządzanie wodami 
balastowymi i osadami. Reguluje problem introdukcji patogenów 
i gatunków obcych z wód balastowych do ekosystemów niektórych 
akwenów morskich (głównie wód portowych i przybrzeżnych). Zbyt 
duże zagęszczenie obcych organizmów może bowiem skutkować 
zmianami zarówno w strukturze jak i dynamice ekosystemu mor-
skiego a tym samym stanowić poważne źródło zanieczyszczeń 
i zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

1. WEJŚCIE KONWENCJI BWM 2004 W ŻYCIE 

1.1.  Uwarunkowania dotyczące wejścia Konwencji w życie 

Konwencja BWM – od momentu podpisania do wejścia w życie 

Problem zasiedlania i rozprzestrzeniania się wprowadzanych 
przez operacje balastowe gatunków obcych, które wykazują cechę 
inwazyjności, został dostrzeżony po raz pierwszy na akwenach 
Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Na skutek zgłoszenia problemu przez Kanadę (1988r.) , Międzyna-
rodowa Organizacja Morska podjęła konkretne działania celem jego 
rozwiązania w aspekcie globalnym. 

 
 

 
 
 
 

 

Rys.1. Inwazja „Zebra Mussel” (Dreissena polymorpha) w Kana-
dzie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1] 
 

 
Rys. 2. Rys historyczny Konwencji BWM 2004. Źródło: Opracowa-
nie własne na podstawie [2] 

Wejście w życie Konwencji BWM 

Wraz z ratyfikacją przez Finlandię (w dn. 08.09.2016r.) Kon-
wencja balastowa osiągnęła poziom ratyfikacji określony w art. 17 
i 18 konwencji, tj. warunek ratyfikacji przez minimum 30 Państw, 
których floty handlowe stanowią łącznie nie mniej niż 35% pojemno-
ści brutto światowej floty handlowej. Jak wynika z rys. 2, minimum 
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liczby Państw zostało spełnione już w 2011r. Jednakże minimum 
pojemności brutto floty handlowej zostało spełnione dopiero 
we wrześniu 2016r. Obecnie Konwencję ratyfikowały 52 państwa, 
których tonaż stanowi łącznie 35,15% pojemności brutto światowej 
floty handlowej [2]. 

Dane zawarte w tabeli nr 1 stanowiącej wykaz państw, które ra-
tyfikowały Konwencję BWM 2004, potwierdzają, że Polska nadal nie 
ratyfikowała Konwencji balastowej. 

Projekt wniosku o ratyfikację Konwencji wraz z uzasadnie-
niem zawierającym propozycje zmian legislacyjnych, które 
umożliwią pełne stosowanie i wdrożenie Konwencji w Polsce 
jest obecnie w końcowej fazie opracowywania w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przyjęty harmono-
gram prac zakłada zakończenie procesu przed dniem wejścia 
Konwencji w życie [3]. 

 
Tab. 1. Wykaz Państw, które przystąpiły do Konwencji BWM 2004, 

stan na dzień 06.10.2016r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4] 

Lp. 
Nazwa 
Państwa 

Rok 
przystą-
pienia 

Udział           
w tonażu 
świato-
wym [%] 

Lp. 
Nazwa  
Państwa 

Rok 
przystą-
pienia 

Udział           
w tonażu 
świato-
wym [%] 

1 Albania 2009 0,00 27 Malezja 2010 0,58 

2 
Antigua  
i Barbuda 

2008 0,65 28 Malediwy 2005 0,01 

3 Barbados 2007 0,06 29 
Wyspy  
Marshalla 

2009 10,42 

4 Belgia  2016 0,42 30 Meksyk 2008 0,13 

5 Brazylia 2010 0,25 31 Mongolia 2011 0,05 

6 Kanada 2010 0,25 32 Czarnogóra 2011 0,01 

7 Kongo 2014 0,00 33 Maroko 2015 0,03 

8 
Wyspy 
Cooka 

2010 0,13 34 Holandia 2010 0,56 

9 Chorwacja 2010 0,11 35 Nigeria 2005 0,09 

10 Dania 2012 1,25 36 Niue 2012 0,01 

11 
Dania 
(Wyspy 
Owcze) 

2015 0,03 37 Norwegia 2007 1,39 

12 Egipt 2007 0,07 38 Palau 2011 0,06 

13 Fidżi 2016 0,01 39 Peru 2016 0,04 

14 Finlandia 2016 0,13 40 Republika Korei 2009 0,89 

15 Francja 2008 0,49 41 
Federacja 
Rosyjska 

2012 0,71 

16 Gruzja 2015 0,00 42 
Saint  
Kitts and Nevis 

2005 0,08 

17 Ghana 2015 0,01 43 Sierra Leone 2007 0,10 

18 Niemcy 2013 0,78 44 
Afryka  
Południowa 

2008 0,03 

19 Indonezja 2015 1,05 45 Hiszpania 2005 0,20 

20 Iran 2011 0,35 46 Szwecja 2009 0,20 

21 Japonia 2014 1,90 47 Szwajcaria 2013 0,08 

22 Jordania 2014 0,01 48 
Syryjska  
Rep. Arabska 

2005 0,00 

23 Kenia 2008 0,00 49 Tonga 2014 0,00 

24 Kiribati 2007 0,03 50 
Trinidad  
i Tobago 

2012 0,00 

25 Liban 2011 0,02 51 Turcja 2014 0,48 

26 Liberia 2008 10,91 52 Tuvalu 2005 0,06 

 
Rys. 3. Liczba państw, które przystąpiły do konwencji BWM, 
z uwzględnieniem udziału w tonażu światowym. Stan na dzień 
06.10.2016r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5] 
 

 
Rys. 2. Tempo ratyfikacji konwencji BWM, Stan na dzień 
06.10.2016r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5] 

2. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI BWM 

2.1. Zakres tematyczny oraz zastosowanie wymogów Kon-
wencji 

Zakres tematyczny Konwencji BWM 

Istota Konwencji balastowej sprowadza się do zarządzania wo-
dami balastowymi i osadami. Zgodnie z zapisami Konwencji, wody 
balastowe (ballast water) oznaczają wody wraz z zawiesiną przyjęte 
na statek w celu kontroli przegłębienia, przechyłu, zanurzenia, 
stateczności lub naprężeń statku (art. 1 ust. 2 BWM). 

Osady (sediments) definiowane są jako substancja osadzona w 
wodzie balastowej na statku (art. 1 ust. 11 BWM). 

Szkodliwe mikroorganizmy wodne i patogeny (harmful aquatic 
organisms and pathogens - HAOP) są to organizmy wodne 
i patogeny, które, jeśli zostaną wprowadzone do morza, włączając 
ujścia rzek, lub do cieków wody słodkiej wody, mogą stworzyć 
zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzkiego, mienia lub zasobów, 
niekorzystnie wpływać na różno-rodność biologiczną lub przeszka-
dzać w innym, właściwym wykorzystywaniu takich obszarów (art. 1 
ust. 8 BWM). 

Postępowanie z wodami balastowymi (ballast water manage-
ment) obejmuje procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz 
biologiczne, pojedyncze bądź w kombinacjach, zastosowane w celu 
usunięcia, unieszkodliwienia lub uniknięcia pobrania bądź zrzutu 
szkodliwych organizmów wodnych i patogenów wraz z wodami 
balastowymi i osadami (art. 1 ust. 3 BWM). 

Zastosowanie wymogów Konwencji BWM 

Konwencja BWM 2004 ma zastosowanie do statków już istnie-
jących oraz nowobudowanych, niezależnie od ich wielkości. Jedyne 
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ograniczenie co do wielkości statków dotyczy wymagań 
z zakresu przeglądów i wydawania świadectw (certyfikacji).  Zgod-
nie z Prawidłem E-1 Załącznika do BWM, wyłącznie statki o pojem-
ności brutto 400 ton i większej (wyłączając ruchome platformy, FSU 
i FPSO) będą podlegać przeglądom wskazanym w Konwencji. 
Kryterium wielkości statku nie ma zastosowania do wszystkich 
pozostałych wymogów Konwencji. 

 
Wymaganiami Konwencji będą objęte (art. 3 ust. 1 BWM): 

 
a) statki uprawnione do podnoszenia bandery Państwa – Strony, 

a także 
b) statki nieuprawnione do podnoszenia bandery Państwa – Stro-

ny Konwencji, ale eksploatowane pod zwierzchnictwem Pań-
stwa – Strony. 

 
Wymaganiami Konwencji nie będą objęte (art. 3 ust. 2 BWM): 
 
a) statki, które nie są zaprojektowane lub skonstruowane 

do przewozu wód balastowych, 
b) statki Strony, które są eksploatowane wyłącznie na wodach 

podlegających jurysdykcji tej Strony, jeżeli Strona 
ta nie określi, że zrzut wód balastowych z takiego statku mógł-
by zaszkodzić lub zniszczyć środowisko, ludzkie zdrowie, mie-
nie lub zasoby tej Strony lub Stron sąsiadujących bądź innych 
Państw, 

c) statki Strony, które są eksploatowane wyłącznie na wodach 
podlegających jurysdykcji innej Strony, pod warunkiem upo-
ważnienia tej drugiej Strony do takiego wyłączenia, 

d) statki, które są eksploatowane wyłącznie na wodach podlega-
jących jurysdykcji jednej ze Strony i na morzu otwartym, z wy-
jątkiem statków, którym nie udzielono upoważnienia zgodnie z 
(c), jeżeli taka Strona nie określi, że zrzut wód balastowych z 
takiego statku mógłby zaszkodzić lub zniszczyć środowisko, 
ludzkie zdrowie, mienie lub zasoby tej Strony lub Stron sąsia-
dujących bądź innych Państw, 

e) okręty wojenne, wojskowe jednostki pomocnicze ani inne statki 
stanowiących własność lub eksploatowane przez Państwo i 
używane w rządowej służbie niehandlowej, 

f) stałe umieszczone w zamkniętych zbiornikach statkowych, nie 
przeznaczone do zrzutu. 

2.2. Wymagania dla statków dotyczące postępowania 
z wodami balastowymi 

Statki objęte wymaganiami Konwencji zobowiązane są, do dnia 
wejścia Konwencji w życie tj. 08 września 2017r. do [6]: 
1) Posiadania na pokładzie i stosowania zatwierdzonego Planu 

postępowania z wodami balastowymi (Ballast water manage-
ment plan, BWMP). Plan powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi w Prawidle B-1 Załącznika do BWM, 

2) Posiadania na pokładzie oraz prowadzenia Książki zapisów 
balastowych (Ballast water record book, BWRB), zgodnie z 
Prawidłem B-2 Załącznika do BWM, 

3) Postępowania z wodami balastowymi, podczas każdej podró-
ży, poprzez ich wymianę (lub oczyszczenie wód balastowych 
przy użyciu zatwierdzonego systemu ich uzdatniania), a w 
późniejszym terminie statki zobowiązane będą do postępowa-
nia z wodami balastowymi poprzez ich oczyszczanie przy uży-
ciu zatwierdzonego systemu obróbki wód balastowych, 

4) Postępowania z osadami na statkach zgodnie z Prawidłem B-5 
Załącznika do BWM. 

 

Ponadto, statki objęte wymaganiami Konwencji zobowiązane 
są, do dnia wejścia Konwencji w życie, do przeprowadzenia prze-
glądu zasadniczego. Po przeglądzie  wydane zostanie Międzynaro-
dowe Świadectwo Postępowania z Wodami Balastowymi (dotyczy 
statków o pojemności brutto 400 i większej, które objęte są wyma-
ganiami Konwencji, wyłączając platformy pływające, jednostki FSU 
i FPSO) [7]. 
 

Harmonogram dostosowania się statków do wymogów Kon-
wencji BWM 2004 przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Harmonogram dostosowania się statków 

 do wymogów Konwencji BWM 2004 [7]. 

Pojemność  
wód balastowych 

Statki istniejące 
Statki skonstruowane 
po wejściu konwencji 

w życie 

Bez limitu 

Zgodność przy pierwszym 
wystawionym IOPP* 

Przegląd odnowieniowy po 
wejściu Konwencji w życie 

  

Zgodność w momencie budo-
wy statku 

* System obróbki wód balastowych powinien być zainstalowany na jednostkach, 
które wykonują przegląd odnowieniowy dla wystawienia świadectwa IOPP w dniu 
8.09.2017 r. lub po tej dacie i dla których minęła już rocznica budowy statku przypa-
dająca na rok 2017. Zakres przeglądu odnowieniowego dla wydania świadectwa 
IOPP odpowiada zakresowi tego przeglądu podanemu w Załączniku I do Konwencji 
MARPOL. 

2.3. Standardy postępowania z wodami balastowymi 

Każdy statek, objęty wymogami Konwencji zobowiązany jest 
postępować z wodami balastowymi w sposób ściśle określony przez 
Konwencję i zgodny z wyznaczonymi standardami. Konwencja 
balastowa określa dwa standardy: 
1) Standard D-1 – standard wymiany wód balastowych, 
2) Standard D-2 – standard postepowania z wodami balastowymi. 

 
Obydwa standardy odnoszą się do postępowania ze statkowy-

mi wodami balastowymi. Jednakże, standard D-1 należy uznać za 
przejściowy, do czasu konieczności dostosowania się statku do 
standardu docelowego jakim jest standard D-2. 

Wymagania stawiane dla standardu D-1 

Wymagania stawiane dla standardu D-1 są ściśle określone w 
Prawidle D-1 Załącznika do BWM. Zgodnie z niniejszym prawidłem 
statki, które dokonują wymiany wód balastowych powinny czynić to 
ze skutecznością objętościową wymiany nie mniejszą niż 95% lub, 
jeżeli statek wykorzystuje metodę przepompowywania, wówczas 
przepompowywanie wód powinno być przeprowadzone trzykrotnie 
dla objętości każdego zbiornika. Wymiana wód balastowych, w celu 
zachowania zgodności ze standardami technicznymi wynikającymi z 
Prawidła D-1 powinna odbywać się co najmniej 200 mil morskich od 
najbliższego lądu i jednocześnie na wodach o głębokości co naj-
mniej 200 metrów. Konwencja zezwala jednak na pewne ustępstwo 
od powyższego. Mianowicie, jeśli nie jest możliwe spełnienie tego 
wymagania, wówczas wymiana wód balastowych może być prze-
prowadzona najdalej jak to możliwe od lądu (co najmniej 50 mil 
morskich od najbliższego lądu) i jednocześnie na wodach o głębo-
kości minimum 200 metrów. Ponadto, prawidło dopuszcza odstęp-
stwo, że w przypadku gdy nie istnieje możliwość spełnienia żadnego 
z powyżej wskazanych wymagań, państwo w porozumieniu z innym 
państwem, którego wymiana wód balastowych dotyczy, może wy-
znaczyć miejsce gdzie statek może przeprowadzić wymianę tychże 
wód [8]. 

Jednocześnie przepisy Konwencji jednoznacznie określają, że: 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

46 AUTOBUSY 12/2016 
 

1) nie można wymagać, aby  statek zbaczał z obranego kursu lub 
opóźniał podróż w celu spełnienia jakiegokolwiek z 
powyższych wymagań, 

2) nie można wymagać od statku wymiany wód balastowych, 
jeżeli kapitan statku podejmie uzasadnioną decyzję, że 
wymiana (zgodnie z powyższymi wymogami) spowodowałaby 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub stateczności statku, załogi 
i/lub pasażerów z powodu czynników jak np. złe warunki 
atmosferyczne, awarię czy też inne nadzwyczajne 
okoliczności.  
W przypadku, gdy statek nie przeprowadzi wymiany wód bala-

stowych, zgodnie z niniejszym prawidłem Konwencji, zobowiązany 
jest dokonać wpis w Książce zapisów balastowych ze wskazaniem 
przyczyny uniemożliwiającej wymianę. 

Wymagania stawiane dla standardu D-2 

Wymagania stawiane dla Standardu D-2 są ściśle określone w 
Prawidle D-2 Załącznika do BWM. Standard D-2 jest standardem 
postępowania z wodami balastowymi. Określa on normy ilości 
organizmów i drobnoustrojów w wodach balastowych zrzucanych 
przez statek. Zgodnie w wymogami prawidła statki mogą dokony-
wać zrzutów w przypadku gdy wody balastowe [8]: 
1) zawierają mniej niż 10 zdolnych do życia organizmów przypa-

dających na metr sześcienny, większych lub równych 50 mi-
krometrom w najmniejszym wymiarze, 

2) zawierają mniej niż 10 zdolnych do życia organizmów przypa-
dających na mililitr, mniejszych niż 50 mikrometrów w naj-
mniejszym wymiarze i większych lub równych 10 mikrometrom 
w najmniejszym wymiarze, 

3) wskaźnik drobnoustrojów w zrzucie nie przekracza: 
a) Vibrio cholerae (zaraźliwe, O1 i O139) z mniej niż jedną 

jednostką tworzącą kolonię (colony forming unit – cfu) na 
100 mililitrów lub mniej niż jedną cfu na 1 gram (mokrej 
wagi) próbek zooplanktonu, 

b) Escherichia coli mniej niż 250 cfu na 100 mililitrów, 
c) Enterococci (jelitowa) mniej niż 100 cfu na 100 mililitrów  
 
Spełnienie standardu D-2 oznacza w praktyce konieczność za-

instalowania na pokładzie statku urządzeń do obróbki wód balasto-
wych. System winien być zgodny w wytycznymi IMO. 

3. WYTYCZNE MEPC DOTYCZĄCE KONWENCJI BWM 

3.1. WYTYCZNE MEPC 

Stosowanie wytycznych MEPC 

Wytyczne do Konwencji BWM (wytyczne G-1 do G-14) zawarte 
są w rezolucjach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Między-
narodowej Organizacji Morskiej (MEPC/IMO). Wytyczne nie są 
umowami międzynarodowymi w znaczeniu prawnym i mają jedynie 
charakter zaleceń. Oznacza to, że formalnie nie mają mocy wiążą-
cej. Jednakże, z uwagi na praktyczne i funkcjonalne podejście, 
przyjmuje się obligatoryjność wytycznych. Podstawy prawne takiego 
podejścia odzwierciedlają również stosowne zapisy celów statuto-
wych IMO, jak również wynikają z interpretacji zapisów konwencji 
balastowej.  

Wytyczne mają na celu ułatwienie państwom implementacji po-
stanowień Konwencji BWM do prawa krajowego. Powinny być 
stosowane przez państwa w możliwie najkrótszym czasie lub 
z chwilą wejścia Konwencji w życie [9]. 

Zestawienie wytycznych MEPC 

Wytyczne MEPC (od G-1 do G-14) mają swoje odzwierciedle-
nie w zapisach Konwencji balastowej. Ich zestawienie zaprezento-
wano w tabeli 2.  

 
Tab. 2. Zestawienie Wytycznych MEPC/ IMO dotyczących Konwecji 

BWM. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6]. 
 TYTUŁ WYTYCZNYCH REZOLUCJA 

G-1 
Wytyczne w sprawie urządzeń do odbioru osadów  
(Guidelines for Sediment Reception Facilities) 

Rezolucja 
MEPC.152(55) 

G-2 
Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód balasto-
wych  
(Guidelines for Ballast Water Sampling) 

Rezolucja 
MEPC.173(58) 

G-3 

Wytyczne dotyczące równoważnego stosowania się 
do postępowania z wodami balastowymi 
(Guidelines for Ballast Water Management Equivalent 
Compliance) 

Rezolucja 
MEPC.123(53)  

G-4 

Wytyczne w sprawie postępowania z wodami balasto-
wymi i opracowania planów postępowania z wodami 
balastowymi  
(Guidelines for ballast water management and devel-
opment of ballast water management plans) 

Rezolucja 
MEPC.127(53) 

G-5 
Wytyczne dotyczące urządzeń odbiorczych wód 
balastowych  
(Guidelines for Ballast Water Reception Facilities) 

Rezolucja 
MEPC.153(55)  

G-6 
Wytyczne dotyczące wymiany wód balastowych  
(Guidelines for Ballast Water Exchange) 

Rezolucja 
MEPC.124(53) 

G-7 
Wytyczne dotyczące oceny ryzyka  
(Guidelines for Risk Assessment under Regulation A-
4) 

Rezolucja 
MEPC.162(56) 

G-8 

Wytyczne w sprawie uznania systemów postępowania 
z wodami balastowymi 
(Guidelines for approval of ballast water management 
systems) 

Znowelizowane 
wytyczne G-8 
MEPC.125(53), 
Rezolucja 
MEPC.174(58) 

G-9 

Procedura uznania systemów postępowania z wodami 
balastowymi, które wykorzystują substancje aktywne 
(Procedure for Approval of Ballast Water Management 
Systems that make use of Active Substances) 

Znowelizowane 
wytyczne G-9 
MEPC.126(53),  
Rezolucja 
MEPC.169(57) 

G-10 

Wytyczne w sprawie uznania i nadzoru programów 
prototypowej obróbki wód balastowych  
(Guidelines for approval and oversight of prototype 
ballast water treatment technology programmes) 

Rezolucja 
MEPC.140(54) 

G-11 

Wytyczne dotyczące standardów projektowych i 
konstrukcyjnych wymiany wód balastowych  
(Guidelines for ballast water exchange design and 
construction standards) 

Rezolucja 
MEPC.149(55)  

G-12 
Wytyczne do projektowania i budowy w celu ułatwienia 
kontroli osadów na statkach  
(Guidelines for sediment control on ships) 

Rezolucja 
MEPC.150(55)  

G-13 

Wytyczne w sprawie dodatkowych środków odnośnie 
postępowania z wodami balastowymi łącznie z sytua-
cjami nadzwyczajnymi 
(Guidelines for additional measures including 
emergency situations) 

Rezolucja 
MEPC.161(56)  

G-14 

Wytyczne w sprawie wyznaczania obszarów wymiany 
wód balastowych 
(Guidelines on designation of areas for ballast water 
exchange) 

Rezolucja 
MEPC.151(55) 

PODSUMOWANIE 

Konieczność wykorzystywania wód balastowych w transporcie 
morskim oraz ryzyko introdukcji organizmów wodnych i patogenów 
przenoszonych za ich pośrednictwem a także wymierne ekono-
micznie skutki i ekologiczne zagrożenia jakie w przeszłości były 
wywołane za pośrednictwem tychże wymusiły na Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej zmierzenie się z problemem „wód balasto-
wych” i w konsekwencji podpisanie Konwencji BWM 2004. 

Wejście w życie Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Po-
stępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami ma na 
celu ochronę, zmniejszenie oraz wyeliminowanie ryzyka wprowa-
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dzania szkodliwych organizmów wodnych i patogenów do obcego 
dla nich środowiska morskiego (głównie wód portowych i przybrzeż-
nych) za pośrednictwem wód balastowych. Zakłada się, że wejście 
Konwencji w życie, skutkować będzie zmniejszeniem introdukcji 
inwazyjnych gatunków wodnych i patogenów w obszarach porto-
wych do pożądanego minimum zaś na poziomie globalnym obniże-
niem możliwości przedostawania się gatunków inwazyjnych do 
obszarów morskich definiowanych jako specjalne oraz szczególnie 
wrażliwe.  

Konwencja BWM 2004, dzięki ekosystemowemu i holistyczne-
mu podejściu, wyznacza nowoczesne ramy zarządzania środowi-
skiem. Konwencja określa m.in. wymagania dla statków dotyczące 
postępowania z wodami balastowymi, standardy postępowania z 
wodami balastowymi jak również wymagania dla przeglądów i certy-
fikacji. Wychodząc naprzeciw ewentualnym problemom związanym 
z implementacją przepisów Konwencji do prawa krajowego Między-
narodowa Organizacja Morska zatwierdziła szereg wytycznych do 
Konwencji. Wytyczne, o których mowa, zawarte są w rezolucjach 
Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) i dotyczą takich 
zagadnień jak m.in urządzenia do odbioru osadów, pobieranie 
próbek wód balastowych, opracowania planów postępowania z 
wodami balastowymi, urządzeń odbiorczych wód balastowych, 
oceny ryzyka, uznania systemów postępowania wodami balasto-
wymi.  

W kontekście zobowiązań wynikających z Konwencji większość 
wymogów dotyczy bezpośrednio statków. Jednakże, nie bez zna-
czenia pozostaje chociażby kontrola państwa portu.Bowiem, jedynie 
komplementarne stosowanie wymogów Konwencji będzie mogło 
zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo morskie. 
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Ballast Water Management in aspect of requirements of Inter-
national Convention for the Control and Management 

of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM Convention) 

The article presents the issue of ballast water manage-

ment aspect of requirements of International Convention for 

the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 

Sediments (BWM 2004). This article shows the current state 

of the ratification of said Convention and has been prepared 

since the Convention is shortly going to enter into force. The 

article has been developed based on current data (as on 6 

October 2016) provided by the International Maritime Or-

ganisation (IMO). 
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