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Małgorzata Pawlak 

PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA RECYKLING JAKO STRATEGIA SKU-

TECZNEGO I BEZPIECZNEGO RECYKLINGU STATKÓW WYCOFANYCH 

Z EKSPLOATACJI  

 

Recykling statków wycofanych z eksploatacji, stanowiący ostatnie stadium cyklu ich życia, może nieść poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowia pracowników, z uwagi na stosowanie nieodpowiednich technologii i procedur w 

stoczniach złomowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na subkontynencie indyjskim, a także ze względu na obecność wielu 

substancji niebezpiecznych w konstrukcji i wyposażeniu statków. 

Skierowanie uwagi świata na skalę problemu zainicjowało rozwój prawodawstwa dotyczącego całego cyklu życia statku: 

projektowania, budowy, eksploatacji i przygotowania do recyklingu. W artykule uwypuklono rolę konwencji HKC o bezpiecz-

nym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków, ale jednocześnie zwrócono uwagę na powiązania między poszczególnymi 

etapami cyklu życia statku, w tym między fazą projektowania a fazą recyklingu, oraz na potrzebę stosowania strategii „Projek-

towania Zorientowanego na Recykling”. 

 

WSTĘP 

Cykl życia produktu, jaki dla celów niniejszego opracowania 
stanowi statek morski, składa się z czterech głównych faz: projektu, 
budowy, eksploatacji i recyklingu. W celu zmniejszenia uciążliwości 
dla środowiska, jaki stanowią odpady wytwarzane w każdej z tej faz, 
już na etapie projektu powinno się je przewidywać i stosować roz-
wiązania minimalizujące ich negatywne oddziaływanie. 

Zapotrzebowanie na budowę statków, które będą najbardziej 
efektywne ekonomicznie, stale wrasta, więc to kryterium jest zwykle 
stawiane na pierwszym miejscu przy doborze kluczowych parame-
trów statku, jak jego typ, nośność, ładowność czy wyporność. 

Zapoczątkowany w dwudziestym wieku rozwój regulacji praw-
nych w zakresie bezpieczeństwa życia na morzu, w tym konwencji o 
zasięgu międzynarodowym, jak SOLAS  oraz szeregu międzynaro-
dowych kodeksów, w tym tych dedykowanych poszczególnym 
typom statków (jak chemikaliowce, masowce, kontenerowce, statki 
pasażerskie itd.), podających wytyczne dotyczące konstrukcji stat-
ków i ich wyposażenia, celem zapewnienia maksymalnego bezpie-
czeństwa załodze i ewentualnym pasażerom, spowodował odejście 
armatorów od myślenia  jedynie w kategoriach jak najniższych 
kosztów budowy i eksploatacji, stawiając na pierwszym miejscu 
bezpieczeństwo żeglugi. Bezpieczeństwo to zależy również od 
wyszkolenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego załogi (co 
dokładnie określają przepisy konwencji STCW ), a także zapewnie-
nia odpowiednich warunków pracy na statku, w tym wystarczającej 
obsady statku, odpowiedniego stosunku liczby godzin pracy do 
wypoczynku, warunków mieszkalnych czy wyżywienia (co zostało 
określone szczegółowo w konwencji MLC ). 

Równolegle, ewolucja dokonała się w dziedzinie ochrony śro-
dowiska morskiego przed zanieczyszczeniem, jakie może powodo-
wać statek w trakcie eksploatacji (czego dowodem jest przyjęcie 
międzynarodowej konwencji MARPOL ). Dodatkowo, od pewnego 
czasu zwraca się również uwagę na inne problemy generowane 
przez statek w trakcie jego eksploatacji, jak na przykład przewóz 
organizmów w wodach balastowych (co ma regulować nieobowiązu-
jąca jeszcze konwencja BWM ), czy nietoksyczne, przez co bez-

pieczne dla ekosystemu wodnego, farby przeciwporostowe (co 
reguluje konwencja AFS ).  

Wszystkie powyższe przepisy stanowią zbiór wytycznych dla 
statków nowobudowanych i tych już będących w eksploatacji. Kolej-
na, bardzo istotna kwestia wymagająca szczegółowych wytycznych 
i regulacji prawnych, dotyczy statków wycofywanych z eksploatacji, 
ponieważ same w sobie stanowią one swoisty odpad, którego bez-
pieczne dla środowiska usunięcie czy zneutralizowanie jest czaso-
chłonne, trudne technologicznie i kosztowne. Wynika to nie tylko z 
samego gabarytu odpadu, jaki stanowi statek, ale z szeregu sub-
stancji niebezpiecznych, zarówno dla środowiska, jak i zdrowia 
ludzkiego, jakie znajdują się na jego pokładzie. I chociaż stosowa-
nie niektórych substancji chemicznych jest już obecnie zabronione, 
biorąc pod uwagę fakt, że średnia długość cyklu życia statku wynosi 
25-30 lat, wiele starszych jednostek może zawierać szkodliwe dla 
środowiska i zdrowia człowieka substancje niebezpieczne, takie jak: 
azbest, polichlorowane bifenyle (PCB), kwas perfluorooktanosulfo-
nowy (PFOS), rtęć, kadm, ołów, chrom, związki cynoorganiczne, 
substancje zubażające warstwę ozonową, a nawet materiały pro-
mieniotwórcze. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie statki będą musiały kiedyś 
zostać poddane procesom demontażu i recyklingu, zasadnym wy-
daje się, aby już w fazie projektowej starannie dobierać materiały i 
technologie, tak, żeby w fazie recyklingu generowane odpady sta-
nowiły jak najmniejsze zagrożenie lub uciążliwość dla środowiska, a 
sam proces demontażu był możliwie najprostszy i najkorzystniejszy 
ekonomicznie. Oznacza to realizację koncepcji „Projektowanie 
Zorientowane na Recykling” (ang. Design for Recycling – DfR). 

1. PRZESŁANKI DO PROJEKTOWANIA ZORIEN-
TOWANEGO NA RECYKLING 

Z założenia, recykling jest procesem wspierającym zrównowa-
żony rozwój, ponieważ pozwala  zmniejszyć zapotrzebowanie na 
surowce naturalne poprzez przetwarzanie i ponowne użycie wielu 
ton różnych materiałów, głównie stali. Około 95-98% LDT  udaje się 
odzyskać w postaci materiałów, części, urządzeń i innego wyposa-
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żenia pokładowego [6], z czego odzysk stali jest rzędu 75-85% LDT 
[7]. Pomimo, że recykling jest uzasadniony zarówno z ekonomicz-
nego, jak i ekologicznego punktu widzenia, działalność wielu zakła-
dów złomujących statki, zwłaszcza tych zlokalizowanych w połu-
dniowej Azji (głównie w Bangladeszu, Indiach i Pakistanie), stanowi 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz w znacznym stopniu 
oddziałuje negatywnie na środowisko, prowadząc w skali lokalnej do 
jego degradacji. Popularne w tych rejonach prymitywne metody 
demontażu statków, np. metoda zwana „sztrandowaniem” (ang. 
beaching), gdzie statek podpływa do brzegu podczas przypływu, a 
gdy woda się cofnie, plaża staje się stanowiskiem pracy ekip de-
montujących daną jednostkę, w żaden sposób nie zabezpieczają 
środowiska przed skażeniem wyciekami olejów, chemikaliów i ście-
ków zawierających substancje niebezpieczne. Według oficjalnych 
danych (podawanych przez Zarząd Morski stanu Gujarat w Indiach), 
przy rozbiórce statku generowane są odpady w wysokości około 1% 
jego tonażu [5]. Znacznie wyższy odsetek stanowią powstające 
odpady niebezpieczne (prawie 5%) [5]. Światowy przemysł recyklin-
gu statków morskich skupiony jest obecnie w zaledwie pięciu kra-
jach na świecie, mianowicie w Bangladeszu, Chinach, Indiach, 
Pakistanie i Turcji, które łącznie złomują ponad 90% LDT, co odpo-
wiada ponad 20 mln GT rocznie [9] i dla których rynek ten jest opła-
calny głównie z powodu taniej siły roboczej i braku konieczności 
spełniania surowych standardów z zakresu bhp i ochrony środowi-
ska. 

Troska o środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi pracu-
jących w stoczniach złomowych zainicjowała opracowanie szczegó-
łowych wytycznych nie tylko dla właścicieli statków, ale przede 
wszystkim dla zakładów demontażowych, które zostały zawarte w 
nieobowiązującej jeszcze międzynarodowej konwencji, podpisanej 
w 2009 r. w Hongkongu, o bezpiecznym i przyjaznym dla środowi-
ska recyklingu statków  (HKC). Konwencja ta, nawiązująca bezpo-
średnio do Konwencji Bazylejskiej z 1989 r. o kontroli transgranicz-
nego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych  (BC), 
ma za zadanie, za pomocą odpowiednich instrumentów, zapobiegać 
nieodpowiednim praktykom demontażowym, tym samym minimali-
zując ich negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko natural-
ne. HKC ma mieć zastosowanie do statków pływających pod bande-
rą państw będących stroną konwencji oraz do zakładów zajmują-
cych się recyklingiem statków, zlokalizowanych na terenie danego 
państwa. Istotny wkład w opracowanie HKC, oprócz konwencji 
bazylejskiej, wniósł dokument przyjęty przez Parlament Europejski 
pt. „Strategia Unii Europejskiej na rzecz lepszych warunków demon-
tażu statków” [1], w którym jednoznacznie stwierdzono, że warunki 
demontażu statków w Azji Południowej są destrukcyjne dla środowi-
ska naturalnego i upokarzające dla człowieka. Konwencja bazylej-
ska umożliwiła uznanie statku za odpad, jednak dopóki nie zaczną 
obowiązywać regulacje zawarte w HKC, armatorzy nie mają obo-
wiązku powiadamiać odpowiednich władz o tym, że statek ma być 
wycofany z eksploatacji. Parlament Europejski uznał, że procesy 
demontażu i recyklingu statków powinny stanowić integralną część 
cyklu życia statku i powinny być brane pod uwagę już na etapie 
projektowania danej jednostki. 

Regulacje HKC obejmują więc wszystkie fazy cyklu życia stat-
ku – projektowanie, budowę, eksploatację i przygotowanie do przy-
jaznego dla środowiska i bezpiecznego dla pracowników demonta-
żu. Konwencja reguluje również aspekty związane z bezpieczną i 
racjonalną ekologicznie działalnością zakładów recyklingu statków 
oraz ustanawia mechanizmy kontroli i egzekwowania prawa w 
zakresie tego recyklingu [8]. 

Każde z państw będących stroną konwencji ma obowiązek po-
siadać pełną regulację prawną, która ma skutecznie zapobiegać 
wypadkom oraz szkodom powodowanym w procesach recyklingu 

statków. Wymusza również działania mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia ludzkiego w całym okresie 
eksploatacji statku, włączając moment, w którym zostaje on wyco-
fany z eksploatacji i poddany recyklingowi. Konwencja wymaga, aby 
każde państwo ją ratyfikujące opracowało systemy sprawnej kontroli 
statków pływających pod jego banderą, a także wprowadziło system 
przeglądów i certyfikacji. Niezwykle istotnym zobowiązaniem stron 
konwencji jest opracowanie systemu autoryzacji przedsiębiorstw 
demontujących statki. 

Na chwilę obecną, konwencja nie ma mocy prawnej, ponieważ 
nie zostały jeszcze spełnione warunki ratyfikacyjne mówiące, że 
konwencja wejdzie w życie 24 miesiące po ratyfikacji przez co 
najmniej 15 państw, których flota handlowa stanowi łącznie co 
najmniej 40% pojemności brutto światowej floty handlowej, a łączna 
maksymalna roczna wielkość recyklingu statków w tych państwach 
w trakcie poprzednich 10 lat będzie stanowić nie mniej niż 3% po-
jemności brutto łącznej floty handlowej państw [3, 8]. Obecnie tylko 
trzy kraje ratyfikowały konwencję – Norwegia, Francja i Kongo, 
łącznie reprezentując zaledwie 1,86% pojemności brutto światowej 
floty handlowej. 

Źródłem wytycznych z zakresu zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem procesów pracy przy recyklingu statków morskich, 
jest seria norm ISO 30000, opracowanych celem wspierania Mię-
dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w dążeniu do realizacji 
postawionych przez Konwencję z Hongkongu celów, takich jak 
czystsze środowisko i większe bezpieczeństwo procesów pracy w 
zakładach recyklingu statków.  

Seria norm ISO 30 000, będąca spójna z ISO 9001 (Systemy 
zarządzania jakością), ISO 14 001 (zarządzanie środowiskowe) 
oraz z ISO 28 000 (Bezpieczeństwo w globalnym łańcuchu dostaw) 
[8 ], zawiera wytyczne dla zakładów złomujących statki oraz dla 
właścicieli jednostek wycofywanych z eksploatacji. Określa wyma-
gania dotyczące systemu zarządzania, mające umożliwić zakładom 
recyklingu opracowanie i wdrożenie procedur oraz polityki bez-
piecznego i przyjaznego dla środowiska recyklingu statków zgodnie 
z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz z uwzględnieniem 
odpowiednich przepisów prawa oraz norm dotyczących bezpie-
czeństwa i ochrony środowiska, które zakład recyklingu statków 
powinien zidentyfikować i spełnić. Seria norm ISO 30 000 dotyczy 
całego procesu recyklingu statków. Zawiera również wytyczne dla 
armatorów w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego dla 
środowiska procesu recyklingu. Dotyczy procesu wyboru zakładu 
recyklingu statków i stosowania umowy wstępnej. Ponieważ armator 
musi podjąć decyzję, któremu zakładowi recyklingu sprzeda statek 
do rozbiórki, istotne jest, aby zakład recyklingu statków udzielił 
rzeczywistych i obiektywnych informacji w celu ułatwienia dokonania 
tego wyboru. 

2. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PROEKOLOGICZNEGO 
RECYKLINGU STATKÓW 

Przemysł recyklingu statków odgrywa ważną rolę w rozwoju 
gospodarczym głównych krajów zajmujących się recyklingiem, 
przede wszystkim krajów południowej Azji, ale skala problemów 
związanych ze zbyt niskim poziomem zarówno ochrony środowiska 
przed skażeniem, jak i  bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowni-
ków zajmujących się tymi procesami, wymaga szczególnej uwagi. 
Poprawa sytuacji jest możliwa do osiągnięcia w dwojaki sposób: po 
pierwsze, projektując statki bardziej przyjazne dla środowiska nie 
tylko w fazie eksploatacji, ale również w fazie ich demontażu i recy-
klingu, a po drugie, zapewniając bezpieczny dla środowiska system 
ich recyklingu. 
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Zważywszy na fakt, że o ile efekty wdrożenia jakichkolwiek 
zmian w fazie projektowej będą widoczne za minimum 25 lat, czyli 
podczas wycofywania statku z eksploatacji i kierowania go do recy-
klingu, o tyle podniesienie standardów w azjatyckich stoczniach 
złomowych i zaprzestanie stosowania obecnych, powodujących 
degradację środowiska praktyk, będzie zauważalne prawie natych-
miast. 

Należy zauważyć, że warunki pracy panujące w azjatyckich 
stoczniach złomowych uległy znacznej poprawie w ciągu ostatnich 
kilku lat, a konkretnie od czasu, gdy Komisja Wspólnot Europejskich 
wydała raport pt. „Zielona Księga w sprawie lepszych warunków 
demontażu statków” (w 2007 r.), w którym stwierdziła, że: „Żadna ze 
stacji demontażu statków na subkontynencie indyjskim nie dysponu-
je systemem zapobiegającym zanieczyszczaniu gleby i wody; nie-
wiele z nich posiada obiekty do składowania odpadów, a uzdatnia-
nie wody rzadko spełnia nawet minimalne normy w zakresie ochro-
ny środowiska” [4]. 

Już teraz, pomimo tego, że konwencja HKC nie weszła jeszcze 
w życie i nie ma obowiązku dostosowywania zakładów demontażo-
wych do jej regulacji, można zauważyć początki zmian na lepsze w 
stoczniach subkontynentu indyjskiego, objawiające się inwestycjami 
prowadzącymi do zapewnienia bardziej ekologicznego procesu 
recyklingu. Niektóre stocznie złomowe, jak zlokalizowane w nie-
chlubnym rejonie Alang – Kalthia Ship Breaking oraz Priya Blue 
Industries, opracowały, zgodny z wytycznymi konwencji HKC, Plan 
Recyklingu Statków (ang. Ship Recycling Facility Plan), zawierający 
m.in. politykę bezpieczeństwa pracowników i ochrony ich zdrowia, 
politykę wdrażania konwencji, wskazanie ról i odpowiedzialności 
pracodawców i pracowników podczas prowadzonych prac, progra-
my szkolenia BHP, plany na wystąpienie awarii, systemy monitoro-
wania demontażu statków, a także systemy raportowania o szko-
dach, emisjach i wypadkach. W drugiej połowie 2015 r. wysiłki tych 
dwóch indyjskich stoczni złomowych [2] w zakresie podniesienia 
standardów prośrodowiskowych swojej działalności, zostały nagro-
dzone, ponieważ uzyskały one świadectwo zgodności z konwencją 
HKC (ang. Statement of Compliance – SoC). 

Przygotowania do wdrożenia postanowień konwencji HKC są 
jeszcze bardziej widoczne w Chinach i Turcji, gdzie już od lat więk-
szość zakładów złomowych może pochwalić się certyfikatami norm 
ISO 14001 (systemy zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001 
(systemy zarządzania BHP), a niektóre – również ISO 9001 (syste-
my zarządzania jakością). 

Stanowi to dowód na to, że zakłady recyklingu statków są 
świadome, że wejście w życie konwencji HKC, a wraz z nią regulacji 
dotyczących bezpiecznej i racjonalnej ekologicznie działalności tych 
zakładów oraz mechanizmów kontroli i egzekwowania prawa w tym 
zakresie, jest wyłącznie kwestią czasu.  

A zatem, obecnie prosperujące zakłady, które będą chciały po-
zostać na rynku będą musiały ustanowić systemy zarządzania i 
monitorowania oraz procedury i techniki w celu zminimalizowania i 
w możliwym stopniu wyeliminowania ryzyka dla zdrowia i życia 
pracowników, a także niepożądanego wpływu na środowisko powo-
dowanego tą działalnością. Zgodnie z założeniami konwencji HKC, 
zakłady te będą musiały być zaprojektowane, zbudowane i eksploa-
towane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska, zapewniać  
bezpieczną i przyjazną dla środowiska gospodarkę materiałami 
niebezpiecznymi oraz ich odpowiednie neutralizowanie i składowa-
nie, opracować i utrzymywać plan gotowości na wypadek nagłego 
zagrożenia środowiska i reagowania w sytuacjach awaryjnych, jak 
również zapewnić pracownikom: bezpieczeństwo, przeszkolenie, 
możliwość korzystania ze środków ochrony indywidualnej, a także 
prowadzić rejestr zdarzeń, wypadków, chorób zawodowych i chorób 
przewlekłych. 

Najbliższe lata powinny zatem przynieść duże zmiany dla za-
kładów złomowych zlokalizowanych na subkontynencie indyjskim, 
zwłaszcza w Bangladeszu, który będąc jednym z biedniejszych 
krajów tego regionu, nie zapewnia warunków pracy odpowiadają-
cym międzynarodowym standardom z zakresu ekologicznego za-
rządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstawowych praw 
pracowniczych.  

Konieczność zapewnienia należytej ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniem oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
procesów pracy przy demontażu statków, wymusza spojrzenie na 
cykl życia statku w sposób bardziej kompleksowy i systemowy. O ile 
pierwsze trzy fazy cyklu życia statku są ze sobą ściśle powiązane, o 
tyle faza ostatnia – recyklingu, wydaje się nie mieć z nimi związku, 
być może dlatego, że od fazy projektu i budowy dzieli ją około 25-30 
lat. Pozwala to wysnuć przypuszczenie, że w fazie projektowania 
nadal nie przykłada się należytej uwagi do doboru materiałów pod 
kątem ewentualnych obciążeń jakie mogą stanowić dla środowiska 
w momencie kiedy materiały te staną się odpadem, czyli w chwili 
wycofania statku z eksploatacji. Dlatego też, istnieje potrzeba my-
ślenia perspektywicznego w fazie projektu i budowy, obejmującego 
wszystkie fazy życia statku, łącznie z tą ostatnią, do czego również 
nawołuje konwencja z Hongkongu. 

3. ZALETY PROJEKTOWANIA ZORIENTOWANEGO 
NA RECYKLING 

Statek przeznaczony do recyklingu stanowi odpad składający 
się z wielu materiałów, choć niewątpliwie głównym z nich jest stal, 
której odzysk, jak wspomniano, jest na poziomie około 75-85% LDT, 
w zależności od typu jednostki. I właśnie ten niewielki odsetek 
innych materiałów, w tym tych zawierających substancje niebez-
pieczne i uciążliwe dla środowiska (takie jak azbest, PCB, metale 
ciężkie, substancje zubożające warstwę ozonową, farby i powłoki, w 
tym związki i systemy przeciwporostowe zawierające organocynę i 
tributylocynę, niebezpieczne ciecze, osady i pozostałości, w tym 
oleje, wody zęzowe i balastowe) jest najbardziej problematyczny w 
całym procesie recyklingu. Do jego prawidłowego przebiegu ko-
nieczne jest zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego dla środo-
wiska i pracowników miejsca demontażu, odpowiedniej ilości i od-
powiednio wykwalifikowanej siły roboczej, odpowiednio dobranych 
maszyn, urządzeń, narzędzi i środków transportu. Proces demonta-
żu i recyklingu można podzielić na kilka etapów, w zależności od 
rodzaju i zakresu prowadzonych czynności, np. można zapropono-
wać podział na następujące etapy: 

 Etap I – przygotowanie do demontażu. Powinien obejmować 
takie czynności, jak oględziny statku, sprawdzenie dokumenta-
cji i stopnia gotowości statku do recyklingu, dobór odpowied-
nich technologii, narzędzi i maszyn. W przypadku wejścia kon-
wencji HKC w życie, statek będzie musiał legitymować się 
ważnym Międzynarodowym świadectwem inwentaryzacji mate-
riałów niebezpiecznych wraz z Wykazem materiałów niebez-
piecznych, a także Międzynarodowym świadectwem gotowości 
do recyklingu. W oparciu o posiadaną dokumentację oraz inne 
istotne informacje dostarczone przez armatora i w ścisłej z nim 
współpracy, zakład recyklingu statków będzie musiał opraco-
wać Plan recyklingu statku wraz z kompletnym zestawem pro-
cedur, zgodnie z którymi będzie identyfikował wszelkie poten-
cjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa środowiska i procesów 
pracy. Plan recyklingu statku powinien zawierać informacje do-
tyczące typu i ilości materiałów niebezpiecznych oraz charakte-
rystykę metod ich zagospodarowania w zakładzie recyklingu, 
zgodnie z wymogami Konwencji HKC. Ponadto, Plan recyklin-
gu statku powinien zawierać informacje dotyczące procedur 
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ustalania, przestrzegania i monitoringu warunków w strefie 
wolnej od zagrożeń oraz w strefie bezpiecznej do prowadzenia 
prac gorących, a także szczegółowe wyjaśnienia, w jaki spo-
sób procedury będą wdrażane w przypadku konkretnego stat-
ku, z uwzględnieniem jego budowy, rozwiązań konstrukcyjnych 
i przewożonych wcześniej ładunków. Plan recyklingu statku 
powinien też zawierać opis kolejności faz demontażu danego 
statku, uwzględniający operacje cięcia stali i rozmieszczenie 
materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo powinny być opisane 
inne procesy i/lub procedury opracowane dla danego statku, 
których stosowanie będzie niezbędne do przeprowadzenia je-
go recyklingu, a które nie zostały opisane w Planie zakładu re-
cyklingu statków (np. zatrudnienie w zakładzie recyklingu stat-
ków dodatkowych pracowników lub podwykonawców, albo za-
stosowanie dodatkowych urządzeń do operacji ze specyficz-
nymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi statku) [8]. 

 Etap II – demontaż. Główną działalnością w tej fazie jest cięcie 
kadłuba na części celem odzysku stali. Dodatkowo, odzyskuje 
się różne metale nieżelazne, głównie miedź, która pomimo ni-
kłego udziału w masie statku pustego (rzędu 1% LDT) [7], po-
zwala odzyskać nawet 10-15% ceny statku przekazanego za-
kładowi do zezłomowania [7], a także odzyskuje się inne mate-
riały oraz elementy wyposażenia. Jeżeli założymy, że Konwen-
cja HKC wejdzie w życie, szczególną uwagę trzeba będzie 
przywiązywać do ostrożnego i bezpiecznego, zarówno dla śro-
dowiska, jak i czynnika ludzkiego, procesu usuwania ze statku 
wszelkich materiałów niebezpiecznych zawartych w jego kon-
strukcji lub wyposażeniu. Materiały te będą musiały być wy-
szczególnione w Wykazie materiałów niebezpiecznych, więc 
zakłady recyklingu statków będą miały możliwość doboru ta-
kich technologii i środków, które będą zabezpieczały środowi-
sko przed skażeniem, a ludzi przed ekspozycją na ich szkodli-
we oddziaływanie. Konwencja HKC nakłada na zakłady recy-
klingu obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia i 
życia pracowników (wyposażenia ich w środki ochrony indywi-
dualnej, badanie narażenia na działanie substancji szkodli-
wych, prowadzenie monitoringu stanu ich zdrowia itd.). 

 Etap III – sortowanie i segregacja pociętych materiałów, ich 
odsprzedaż celem ponownego wykorzystania lub przetworze-
nia, albo przekazanie ich do składowania lub utylizacji. Istotne 
jest zapewnienie odpowiedniej, bezpiecznej dla środowiska i 
ludzi, utylizacji substancji niebezpiecznych, które znajdowały 
się na statku, ponieważ mało prawdopodobny jest scenariusz 
nałożenia na właściciela statku wycofywanego z eksploatacji 
obowiązku czyszczenia statku przed jego ostatnim rejsem do 
stoczni demontażowej (ang. pre-cleaning). W konwencji HKC 
brak jest zapisu o konieczności wcześniejszego usunięcia ma-
teriałów niebezpiecznych, co wynika z faktu, że takie działanie 
jest nieopłacalne, niepraktyczne, a także niebezpieczne po-
nieważ pozbawiony paliwa, materiałów eksploatacyjnych i za-
pasów statek nie mógłby samodzielnie dopłynąć do miejsca 
demontażu, tylko musiałby być tam holowany.  
Każdy z opisanych wyżej etapów demontażu i recyklingu skła-

da się z szeregu procesów, a każdy z nich, z poszczególnych czyn-
ności, do których wykonania potrzebne są zasoby w postaci energii, 
czynnika ludzkiego, narzędzi, maszyn i urządzeń oraz dostępu do 
wiedzy i informacji, dlatego też ich optymalizacja jest konieczna, 
celem obniżenia kosztów tego zgodnego z założeniami konwencji 
HKC, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska procesu wieńcze-
nia życia statku.  

Konieczne jest również takie projektowanie statków, aby obcią-
żenia dla środowiska i koszty finansowe związane z wycofywaniem 
ich z eksploatacji, demontażem i recyklingiem były minimalizowane. 

Już na etapie projektowania należy zatem rozważnie dokonywać 
wyboru materiałów, części, wyposażenia, a także technologii łącze-
nia materiałów i części, mając na uwadze nie tylko przyszłego wła-
ściciela statku w trakcie jego eksploatacji, ale również w kolejnym 
stadium, czyli po wycofaniu jednostki z eksploatacji. Takie perspek-
tywiczne myślenie jest właśnie ideą strategii „Projektowanie Zorien-
towane na Recykling”. 

PODSUMOWANIE 

Recykling, z założenia, powinien stanowić jedno z narzędzi 
umożliwiających realizację strategii zrównoważonego rozwoju. 
Jednakże, działalność wielu stoczni złomowych, zwłaszcza tych 
zlokalizowanych na subkontynencie azjatyckim, przynosi odwrotny 
skutek, przyczyniając się do degradacji środowiska naturalnego 
oraz stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników zatrud-
nionych przy demontażu jednostek wycofanych z eksploatacji. Jest 
to powodowane m.in. obecnością wielu materiałów niebezpiecznych 
w konstrukcji i wyposażeniu statków. Zatrudnianie taniej, niewykwa-
lifikowanej siły roboczej, a nawet nieletnich, brak odpowiednich 
urządzeń, instalacji i infrastruktury, a także stosowanie, wciąż popu-
larnych w wielu azjatyckich stoczniach złomowych, prymitywnych 
metod demontażu statków, jak sztrandowanie, dodatkowo powięk-
sza skalę problemu. A zatem, istnieje potrzeba opracowania strate-
gii umożliwiającej wdrożenie efektywnego ekonomicznie i jednocze-
śnie bezpiecznego dla ludzi i środowiska procesu recyklingu stat-
ków. 

Konieczność zmiany kierunku myślenia i działania na bardziej 
proekologiczny zainicjowała rozwój legislacji w tym zakresie, czego 
owocem jest konwencja HKC. Jednakże, zmniejszenie negatywnych 
skutków i obciążeń dla środowiska wymaga bardziej komplekso-
wych działań niż tylko wdrożenie bardziej bezpiecznych metod 
demontażu statków. Konieczne jest również ograniczenie ilości 
stosowanych w konstrukcji i wyposażeniu statku materiałów niebez-
piecznych oraz zapewnienie łatwego demontażu statków poprzez 
odpowiedni dobór technologii łączenia materiałów i części. 

Fazy cyklu życia statku są ze sobą ściśle powiązane. Z oczywi-
stych względów, faza projektu ma największy wpływ na pozostałe, 
w tym na ostatnią, jaką stanowi recykling statku wycofanego z 
eksploatacji. Dlatego też, istnieje potrzeba wdrożenia w przemyśle 
morskim podejścia, które doskonale sprawdza się od lat w innych 
branżach, np. motoryzacyjnej, czyli koncepcji „Projektowanie Zo-
rientowane na Recykling”, ponieważ pozwoli to na maksymalizację 
wartości statku wycofywanego z eksploatacji, przy jednoczesnym 
minimalizowaniu kosztów demontażu i recyklingu. Ponadto, procesy 
te będą przebiegać w sposób bardziej efektywny i co istotne – 
bardziej bezpieczny dla środowiska naturalnego i zdrowia zatrud-
nionych przy nim pracowników. Pomimo, że efekty wdrożenia takie-
go podejścia będą widoczne dopiero za co najmniej 20 lat od mo-
mentu ich zastosowania, czyli kiedy obecnie nowobudowane statki 
będą wycofywane z eksploatacji, warto podjąć wysiłek implementa-
cji tej koncepcji. Patrząc perspektywicznie, optymalizacja poszcze-
gólnych etapów procesów demontażu i recyklingu zainicjuje rozwój 
tzw. „zielonego recyklingu” (ang. green recycling), który będzie 
opłacalny i położy kres wciąż stosowanym w Azji niechlubnym 
metodom typu sztandrowanie. 
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Design for Recycling as the strategy for effective and safe 
recycling of end-of-life ships  

Recycling of end-of- life ships, which is the last stage of 

their life cycle , may pose serious threats to the environment 

and workers’ health, due to the application of inappropriate 

technologies and procedures in scrap yards , especially those 

located in the Indian subcontinent , and also due to the pres-

ence of many hazardous substances in the ships construction 

and equipment. 

Paying attention of the world to the scale of the problem 

initiated the development of legislation for the entire life 

cycle of a ship: the design, construction, operation and prep-

aration for recycling. The paper highlights the role of the 

Hong Kong Convention for the safe and environmentally 

sound recycling of ships, but also pays attention to the links 

between different stages of the life cycle of a ship, including 

those between the design phase and recycling phase. The 

neeed for the implementation of the “Design for Recycling” 

strategy is also highlighted. 
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