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NOTACJA ALGEBRAICZNA HOMOMORFICZNEGO MODELU  

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITORINGU  

BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MORSKIEGO 

 

Aby realizować w pełni zadania związane z utrzymaniem akceptowalnego poziomu ryzyka zróżnicowanych operacji żeglu-

gowych i portowych do pragmatyki procesów bezpieczeństwa transportu morskiego zaimplementowano zdywersyfikowane 

systemy monitoringu. Ich poziom integracji jest stosunkowo niewielki, co przy globalnym charakterze transportu morskiego i 

dążeniu do unifikacji procesów w nim zachodzących jest zjawiskiem niekorzystnym. Celem niniejszego opracowania jest wska-

zanie możliwości integracji istniejących systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego, budowa oryginalnego 

homomorficznego modelu systemu zintegrowanego oraz przedstawienie jego zapisu w notacji algebraicznej. W artykule pozy-

tywnie zweryfikowano hipotezę roboczą stanowiącą, iż istnieją teoretyczne przesłanki umożliwiające budowę koncepcji inte-

gracji systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego zmierzającej do optymalizacji procesów zapewnienia bez-

pieczeństwa w transporcie morskim. 

 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi są ̨ uzyskiwane 
jako wynik funkcjonowania Systemu Bezpieczeństwa Morskiego i 
Ochrony Żeglugi, w skład którego wchodzą instytucje międzyna-
rodowe, regionalne i lokalne związane bezpośrednio z bezpie-
czeństwem szeroko rozumianego transportu morskiego (np. 
IMO, EMSA, HELCOM, National Shipping Authority –NSA, towa-
rzystwa klasyfikacyjne itd.,), podmioty o charakterze kontrolnym 
(np. stacje kontroli sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej, 
fitosanitarnej itp.) oraz podmioty o charakterze stricte bizneso-
wym (np. operatorzy logistyczni, armatorzy, zarządy portów 
morskich i terminali itd.). Prawidłowy proces zarządzania tak 
rozumianym bezpieczeństwem jest osiągany poprzez implemen-
tację zdywersyfikowanych systemów monitoringu w transporcie 
morskim (monitoring żeglugi, ładunków, operacji portowych, 
niezawodności systemów okrętowych, bezpieczeństwa ekolo-
gicznego, uprawnień i kompetencji załogi i wielu innych) [5, s. 
276]. Ta różnorodność systemów oraz fakt, iż są one rozwijane 
niezależnie przez poszczególne państwa i instytucje morskie 
uwalnia potencjał do ich integracji (w funkcji optymalizacji proce-
sów transportu morskiego oraz ekonomizacji osiągania akcepto-
walnego poziomu bezpieczeństwa) poprzez budowę modelu.  Z 
uwagi na znaczne skomplikowanie procesów zachodzących w 
transporcie morskim proponowany model jest z założenia pewną 
idealizacją i uproszczeniem zidentyfikowanej rzeczywistości. 
Towarzyszący mu opis sformalizowany staje się synonimem 
ilościowego zapisu badanego systemu naturalnego, uwzględnia 
również przemyślany proces tworzenia koncepcji zintegrowanej 
struktury i jej weryfikacji [8, s. 21].  Uwzględniając przyjęty po-
ziom relacji równoważności (odzwierciedlenia, tranzycji) między 
systemem a modelem, niniejszy model ma charakter homomor-
ficzny, zapewniający podobieństwo składu i struktury modelu i 
systemu modelowanego, które pozwala na odwzorowanie sys-
temu badanego w model, podobny do niego pod względem 
działania (nie izomorficzny) [1, s. 6]. 

1. KONCEPCJA MODELU ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA 
TRANSPORTU MORSKIEGO (ZSMBTM) 

Proponowana w niniejszym artykule koncepcja systemu zin-
tegrowanego (rozumianego jako nadsystem S) zakłada zdolność 
do integracji informacji dotyczącej zdefiniowanych zjawisk z 
zakresu bezpieczeństwa nautycznego (PS1 SAFETY), bezpie-
czeństwa morskiego (PS2 SECURITY), bezpieczeństwa ekolo-
gicznego (PS3 ECO) i szeroko rozumianego obszaru odpowie-
dzialności administracji morskiej (PS4 MARADMIN) [5, s. 250]. 
Stąd podstawową architekturę modelu składającą się z czterech 
podsystemów przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Bazowa (podsystemy PS 1-4 - poziom 1) architektura 
modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa 
transportu morskiego (ZSMBTM) 

 
Przyjmując podział kwartylowy, tak rozumiany system moż-

na rozwinąć do poziomu 16 podsystemów i 64 subsystemów. 
Wersja rozwinięta dla jednego z podsystemów PS3 ECO zawie-
rająca subsystemy SS 31-34 czyli SSN 31 NNN (rybołówstwo), 
SSN32 CSN (rozlewy), SSN33 GHG (emisja gazów), SSN34 HA-
ZMAT (materiały niebezpieczne) wraz z rozwinięciem elementów 
E 331-334 dla subsystemu SSN33 GHG, czyli E 331 (emisja CO2), 
E332 CBM (kondycja systemów okrętowych), E333 SEEMP (zuży-
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cie paliwa i energii), E334 SECA (dyrektywa siarkowa) została 
przedstawiona na rys. 2. 

 

 
Rys. 2 Rozwinięte dla  PS3ECO ujęcie modelu zintegrowanego 
systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego 

 
Ze względu na globalny zasięg proponowanego modelu zin-

tegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu 
morskiego należy wyróżnić również jego strukturę obszarowo-
terytorialną. Z uwagi na fakt, iż struktura terytorialna multiplikuje 
przedstawioną powyżej architekturę systemu i jest odzwiercie-
dlaniem przyjętej struktury zarządzania bezpieczeństwem mor-
skim i ochroną żeglugi, rozwinięcie tego zakresu modelu nastąpi 
tylko dla podobszaru europejskiego (PO1 EUROPA), w którym 
zidentyfikowano subobszary (SO 11-14 ATLANTYK, M. ŚRÓD-
ZIEMNE, M. BAŁTYCKIE, M. CZARNE) a w ramach SO13 M. 
BAŁTYCKIE zidentyfikowano najmniejsze elementy składowe – 
akweny A131-134 (STREFA CIEŚNIN, BAŁTYK POŁUDNIOWY, B. 
ŚRODKOWY, STREFY ZATOK BOTNICKIEJ, FIŃSKIEJ i RY-
SKIEJ) [5, s. 254]. Kluczowy podział struktury terytorialnej pro-
ponowanego modelu może przebiegać w sposób ukazany na 
rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Struktura obszarowo-terytorialna modelu zintegrowanego 
systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego 

 
Do ukazania idei proponowanego modelu zintegrowanego 

systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego 
niezbędne jest zdefiniowanie jego struktury organizacyjnej i 
procesowej, która będzie pochodną zaprojektowanej architektury 
i struktury obszarowo-terytorialnej.  

 

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNO-PROCESOWA 
KONCEPCYJNEGO MODELU ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA 
TRANSPORTU MORSKIEGO (ZSMBTM) 

2.1. Struktura organizacyjna modelu ZSMBTM 

W celu dokonania niezbędnych uproszczeń, w modelu zało-
żono multiplikację struktury zarządczej (hierarchicznej) dla po-
szczególnych  podobszarów, stąd rozwiniętą strukturę organiza-

cyjną przedstawiono dla podobszaru europejskiego (PO1 EU-
ROPA). Ma to swoje uzasadnienie również w występowaniu 
istotnych dysproporcji pomiędzy zidentyfikowanymi podobszara-
mi (jeżeli chodzi o natężenie ruchu żeglugowego, ilość portów 
morskich, wolumen przewożonych ładunków, znaczenie dla 
gospodarki podobszaru i globalne) [4, s. 62-66], które rzutują na 
zasadność budowy i rozwijania takich systemów (np. Europa, 
Ameryka Północna i Południowa,  Azja czy Australia) oraz chwi-
lowy brak uzasadnienia budowy takich systemów (np. Arktyka 
czy Antarktyka), ciekawym przykładem jest tu podobszar wód i 
portów afrykańskich gdzie pojawia się silna presja na rozwój 
systemów bezpieczeństwa morskiego i ochrony żeglugi, które z 
definicji powinny być kompatybilne z już istniejącymi i rozwijany-
mi systemami (co umożliwi ich późniejszą integrację) [3, s. 6]. 
Tak rozumianą strukturę organizacyjną w proponowanym modelu 
zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu 
morskiego przedstawiono na rys. 4. 

 

 
Rys. 4 Struktura organizacyjna w proponowanym modelu zinte-
growanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu 
morskiego  
 

Obraz tak zaprojektowanego modelu zintegrowanego sys-
temu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego należy 
dopełnić przedstawiając strukturę procesową uwzględniającą 
przepływy informacji pomiędzy poziomami sensorycznym, anali-
tycznym i efektorowym.  

2.2. Struktura procesowa i decyzyjna modelu ZSMBTM 

Zgodnie z przyjętą metodyką budowy proponowanego mo-
delu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa 
transportu morskiego w celu ukazania pełnego potencjału inte-
gracji niezbędne staje się przedstawienie jego struktury proce-
sowej (i decyzyjnej) [2, s. 58]. Strukturę procesową proponowa-
nego modelu ZSMBTM przedstawia rys. 5. 
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Legenda: A – operacyjny podsystem analityczno-decyzyjny, AS – 
podsystem analizy strategicznej  
Rys. 5 Struktura procesowa koncepcyjnego modelu ZSMBTM 

 
W celu szczegółowego ukazania pełnych możliwości w mo-

delowanym zintegrowanym systemie monitoringu bezpieczeń-
stwa transportu morskiego, przy jednoczesnym zachowaniu 
dążenia do maksymalnego uproszenia można przedstawić jego 
funkcjonalności dla zidentyfikowanych procesów reprezentatyw-
nych w podsystemach [5, s. 265]: 
– PS1 SAFETY – proces uzyskania zintegrowanego zobrazo-

wania żeglugi typu IMAP, jego analiza (w tym ryzyka zaist-
nienia katastrofy) i konsekwencje decyzyjno-zarządcze (np. 
zmiana zaplanowanych parametrów ruchu – przyczyny, re-
akcja systemowa, konsekwencje); 

– PS2 SECURITY – proces uzyskania zintegrowanego zobra-
zowania żeglugi typu RMP, jego analiza (w tym ryzyka za-
grożenia pirackiego) i konsekwencje decyzyjno-zarządcze 
(np. analiza ruchu statku wobec niezidentyfikowanych szyb-
kich jednostek pływających – potencjalnie łodzi pirackich, op-
tymalizacja wykorzystania sił prewencyjnych obecnych w re-
gionie do przeciwdziałania zagrożeniu); 

– PS3 ECO – proces uzyskania zobrazowania wód powierzch-
niowych (zdjęcia satelitarne wybranego akwenu), detekcja 
rozlewu olejowego, analiza warstwy historycznej w funkcji 
ustalenia sprawcy, analiza warunków hydrometeorologicz-
nych w funkcji antycypacji rozprzestrzeniania się plamy i za-
rządzania akcją ratowniczą, szybkie i sprawne powiadomie-
nie odpowiednich służb w kraju bandery sprawcy i krajach 
dotkniętych potencjalnymi skutkami rozlewu (affected coun-
tries); 

– PS4 MARADMIN – proces ustalania inspekcji (PSC/FSC) 
uwzględniający dane typu generic (typ i wiek statku, państwo 
bandery, ostatni przegląd towarzystwa klasyfikacyjnego, re-
putacja podmiotów zarządzających bezpieczeństwem - The 

International Management Code For The Safe Operation Of 
Ships And For Pollution Prevention — International Safety 
Management Code — ISM CODE), a także dane historyczne 
inspekcji  z ostatnich 36 miesięcy m.in.  ilość zatrzymań (de-
tention), ilość uwag w raportach inspekcyjnych (audytach), 
Ship Risk Profile (SRP), które w połączeniu z danymi doty-
czącymi planowanej podróży i zawinięć do portów powinny 
być podstawą do zaplanowania inspekcji w optymalnym ter-
minie. 
 
W przyjętej metodyce prac nad teoretyczną koncepcją zin-

tegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu 
morskiego struktura proponowanego systemu i powyższe proce-
sy zostaną opisane w notacji algebraicznej. 

3. DESKRYPCJA MATEMATYCZNA MODELU 
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITORINGU 
BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MORSKIEGO 

Biorąc pod uwagę przytoczone uprzednio definicje systemu 
jako takiego a także przedstawioną koncepcję struktury zinte-
growanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu 
morskiego można zbudować model matematyczny tego systemu 
[6, s. 38]. Model można zapisać jako uporządkowaną czwórkę w 
postaci [5, s. 277]:  

 
MZSMBTM = <S, E, Q, Z>  (1) 

gdzie:  
MZSMBTM – model zintegrowanego systemu monitoringu bezpie-
czeństwa transportu morskiego,  
S – struktura systemu,  
E – zbiór charakterystyk i atrybutów (A) elementów systemu,  
Q – wielkość zadań, jakie system ma zrealizować,  
Z – sposób realizacji zadań przez system.  

 
Zapis dla struktury S modelu uwzględniający jedynie jego 

elementy składowe (podsystemy PS1-4) może przyjąć postać: 
 

S MZSMBTM = <PS1, PS2, PS3, PS4>  (2) 

gdzie:  
SMZSMBTM – struktura modelu zintegrowanego systemu monito-
ringu bezpieczeństwa transportu morskiego,  
PS1 – SAFETY, podsystem bezpieczeństwa nautycznego, 
PS2 – SECURITY,  podsystem bezpieczeństwa morskiego,  
PS3 – ECO, podsystem bezpieczeństwa ekologicznego, 
PS4 – MARADMIN,  podsystem odpowiedzialności administracji 
morskiej. 

 
Zbiór elementów systemu E zawiera elementarne ogniwa 

systemu i ich charakterystyki zbudowane, w sensie technolo-
gicznym, z węzłów W o charakterze źródeł (sensorów) informacji, 
węzłów informacyjnych oraz łuków L łączących odpowiednie 
węzły. Wobec tego zbiór węzłów W jest suma ̨ zbiorów: 

 

W = Z ∪ M ∪ WI ∪ MI  (3)  

gdzie:  
Z – zbiór źródeł informacji,  
M – zbiór miejsc wykorzystania informacji,  
WI – zbiór węzłów przetwarzania informacji,  
MI – zbiór miejsc gromadzenia i przechowywania informacji.  
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Uogólniając – W jest zbiorem węzłów indeksowanych nume-

rem i, czyli: 

W = {1, ..., i, ..., j, ..., N
W

}   (4)  

gdzie:  
N

W – liczba węzłów systemu uwzględniona w analizie.  

Między poszczególnymi węzłami, węzłem o numerze i (i ∈ 

W) oraz węzłem o numerze j (j ∈ W, i ≠ j) istnieją bezpośrednie 
połączenia umożliwiające przepływ dokumentów lub informacji Lij 

∈ L, takie że:  

L = {(i, j): (i, j) ∈ W × W, i ≠ j}   (5) 

Łuk Lij jest interpretowany jako przejście od węzła i do węzła 

j. W większości wypadków w modelu sygnalizowane jest tylko 
występowanie danego połączenia. Wówczas przyjmuje się,  że 
istnieje odwzorowanie l:  

 
l: W × W → {0, 1}    (6)  

przy czym l (i, j) = 1 wtedy i tylko wtedy, gdy między węzłami i 
oraz j (i ≠ j) znajduje się bezpośrednie połączenie. W przeciw-
nym razie l (i, j) = 0. Dla uproszczenia stosuje się zapis: l (i, j) = 
lij.  

Właściwości (atrybuty) elementu A (podsystemu) rozumiane 
jako cechy umożliwiające uszczegółowienie i identyfikację obiek-
tu badań w pożądanym stopniu. Zbiór E opisujący skład systemu 
spełnia warunki:  

 
E = {Ei : z(Ei, Aj)}      (7)  

przy czym: z(Ei, Aj) – charakterystyka formy zadaniowej i-tego 

elementu.  

Element Ei jest opisany właściwością Aj ∈ A. Można więc 

zapisać: 

 z(Ei,Aj) => Ei ∈ E ∧ Aj ∈ A    (8)  

Wraz z dekompozycja ̨ systemu (do poziomu 3) następuje 
dekompozycja ich właściwości i zachodzących między nimi 
relacji na bardziej szczegółowe. Wówczas strukturę ̨ systemu na 
k-tym poziomie dekompozycji można opisać trójka ̨ uporządko-
waną [5, s. 278]:  

 
Sk =<Ek,Ak,Rk >    (9)  

gdzie: Ek, Ak, Rk – podzbiory zbiorów E, A, R. 

Na najniższym poziomie dekompozycji, podsystem (ele-
ment) jest niepodzielny. Niepodzielny element Ei jest charaktery-

zowany przez wiele atrybutów Aj powiązanych relacjami Rl. 

Atrybuty Aj (cechy opisujące element) podzielone są  na dwie 

kategorie - cechy pierwotne i cechy wtórne (fizyczne) [7, s. 160].  
Cechy pierwotne pozwalają na scharakteryzowanie elemen-

tu i stanowią informacje umożliwiające wyznaczenie cech wtór-

nych (uzupełniających). Cechy pierwotne opisują mikro- i makro-
geometrie ̨ elementu, budowę materii i jej stan. Cechy pierwotne 
pozwalają na jednoznaczny opis budowy i stanu elementu. Nie 
można jednak na podstawie rozważań teoretycznych wyznaczyć 
cech wtórnych (fizycznych). Moz ̇na przyjąć, że zbiór cech pier-
wotnych wyznacza w proponowanym modelu stan niezawodno-
ściowy elementu technicznego. Przekroczeniu granicznych 
wartości poszczególnych cech odpowiadają postacie uszkodze-
nia elementu, które definiują najniższy poziom analizy niezawod-
nościowej obiektu [8, s. 23].  

Zbiór właściwości elementów A systemu SMZSMBTM przypo-
rządkowuje zarówno węzłom, jak i łukom zbiór funkcji, każda o 
ustalonej interpretacji. Funkcje z (Ei, Aj) odwzorowują wybrane 

do analizy charakterystyki systemu, jak np. [5, s. 279]:  
– charakterystyki techniczne sensorów, infrastruktury i supra-

struktury transportu morskiego, urządzeń portowych, sieci in-
formatycznej itp., 

– charakterystyki ekonomiczne, 
– charakterystyki eksploatacyjne obiektów m.in. gotowość, 

niezawodność.  
Zbiór relacji między elementami systemu R wyraża strukturę 

systemu i może być zapisywany w postaci odpowiedniego grafu 
G:  

G = <W, L>    (10)  

gdzie:  
W – zbiór wierzchołków grafu G,  
L – zbiór łuków grafu G.  

 
Tak rozumiany system realizuje przekształcenia informacji 

ze względu na czas, miejsce i postać. Przykładem realizacji 
przekształceń informacyjnych mogą być opisane w poprzednim 
rozdziale procesy sensoryczno-analityczno-efektorowe dla zdefi-
niowanej anomalii typu nautycznego, security, ekologicznego i w 
obszarze administracji morskiej (adekwatnie dla procesów PS1 
SAFETY dla IMAP, PS2 SECURITY dla RMP, PS3 ECO dla OSI, 
PS4 MARADMIN dla PSC/FSC 24/76 ETA). Zdolność systemu 
do ustalenia przyczyny anomalii w zdefiniowanych procesach 
można opisać następującą zależnością [5, s. 280]: 
 

R1-4 = f (PK 1-n, PB1-m)  (11) 
 

gdzie: 
R – przyczyna anomalii odpowiednio dla procesów nautycznego, 
security, ekologicznego i w obszarze administracji morskiej  
PK1-n – wartości parametrów krytycznych odpowiednio dla pro-
cesów nautycznego, security, ekologicznego i w obszarze admi-
nistracji morskiej  
PB1-m – wartości parametrów badanych odpowiednio dla proce-
sów nautycznego, security, ekologicznego i w obszarze admini-
stracji morskiej  

 
Dla procesu PS1 SAFETY dla IMAP zależność ta przybierze 

postać: 
RSAFETY(IMAP) = f (PK 1-2, PB1-11)   (12) 

gdzie: 
RSAFETY(IMAP)  – przyczyna anomalii dla zidentyfikowanego proce-
su nautycznego 
PK1-2 – wartości parametrów krytycznych generujących alert: (1- 
odstępstwo od zaplanowanego  kursu w zależności od charakte-

rystyki akwenu – otwarte morze czy rejon ścieśniony ok. 30 
przez okres od kilku do 30 min., 2- odstępstwo od zaplanowanej 
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prędkości i jej znaczący spadek przez inercję do dryfu obserwo-
wany w zadanym okresie czasu) 
PB1-11 – wartości parametrów badanych podczas ustalenia przy-
czyny anomalii procesu nautycznego (1- nadawanie sygnału 
DISTRESS, 2-nawiązanie łączności z systemami brzegowymi, 3-
zaistnienie kolizji, 4-sprawność systemów AtoN, 5-sprawnośc 
systemów napędowych i energetycznych, 6-dezintegracja kadłu-
ba na skutek warunków hydro-meteo, 7- problemy z ładunkiem, 
8-pozostawanie załogi na statku, 9-porwanie statku, 10-
zagrożenie dla innych jednostek, 11-świadoma działalność prze-
stępcza) 

 
Dla procesu PS2 SECURITY dla RMP zależność ta przybie-

rze postać: 
RSECURITY(RMP) = f (PK1-2, PB1-5)        (13) 

gdzie: 
RSECURITY(RMP) – przyczyna anomalii dla zidentyfikowanego proce-
su typu security 
PK1-2 – wartości parametrów krytycznych generujących alert: (1- 
kurs na zbliżenie obserwowany dla szybkiej łodzi motorowej, 2- 
wynik procedury [9] dla PS1 SAFETY), 
PB1-5 – wartości parametrów badanych podczas ustalenia przy-
czyny anomalii dla procesu typu security – zagrożenie pirackie: 
(1- poziom przygotowania statku do odparcia ataku pirackiego, 2-
możliwość dokładnego zidentyfikowania tożsamości szybkiej 
łodzi motorowej, 3-możliwość użycia sił morskich koalicji antypi-
rackiej do działań prewencyjnych, 4-możliwość użycia sił pre-
wencyjnych z innej jednostki armatora statku zagrożonego, 5-
możliwość użycia sił koalicji antypirackiej do odbicia uprowadzo-
nego statku. 

 
Dla procesu PS3 ECO dla OSI zależność ta przybierze po-

stać: 
RECO(OSI) = f (PK1-2, PB1-4)  (14) 

gdzie: 
RECO(OSI) – przyczyna anomalii dla zidentyfikowanego procesu 
monitoringu ekologicznego 
PK1-2 – wartości parametrów krytycznych generujących alert: (1- 
automatyczna satelitarna detekcja rozlewu olejowego, 2- raport 
zewnętrzny - zewnętrzne źródło informacji), 
PB1-4 – wartości parametrów badanych podczas ustalenia przy-
czyny anomalii dla procesu monitoringu ekologicznego: (1- wy-
stąpienie katastrofy morskiej, 2-możliwość dokładnego zidentyfi-
kowania skali i typu rozlewu, 3-możliwość „nałożenia” warstwy 
hydrometeorologicznej, 4-możliwość użycia sił prewencyjnych z 
innej jednostki armatora statku zagrożonego. 

 
Dla procesu PS4 MARADMIN dla PSC/FSC 24/76 ETA za-

leżność ta przybierze postać: 
RMARADMIN(PSC/FSC) = f (PK1-2, PB1-4)  (15) 

gdzie: 
RECO(OSI) – przyczyna „anomalii” dla zidentyfikowanego procesu z 
zakresu odpowiedzialności administracji morskiej 
PK1-2 – wartości parametrów krytycznych generujących alert: (1- 
zgłoszenie 24 ETA, 2- zgłoszenie 76 ETA), 
PB1-4 – wartości parametrów badanych podczas ustalenia miej-
sca, zakresu i terminu inspekcji PSC/FSC: (1- sprawdzenie listy 
current banned ships (CBS) i black flags (BGW), 2-możliwość 
potwierdzenia certyfikatów bezpieczeństwa i kompetencji załogi, 
3-możliwość potwierdzenia posiadania certyfikatów bezpieczeń-
stwa dla statku wydanych przez towarzystwa klasyfikacyjne, 4-
możliwość potwierdzenia audytowania przez IMO i statusu SRP 
wg poziomów ryzyka. 

PODSUMOWANIE 

Tak rozumiane funkcje proponowanego modelu zintegrowa-
nego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego 
(ZSMBTM) powinny umożliwić w dalszej perspektywie stworze-
nie na ich bazie systemu eksperckiego pozwalającego na bieżą-
cą analizę ryzyka i optymalizację procesu podejmowania decyzji 
związanych z wszystkimi zagrożeniami w transporcie morskim. 
Notacja algebraiczna proponowanego modelu ZSMBTM od-
zwierciadla założenia teoretyczne koncepcji jego budowy. Zdefi-
niowano pryncypialne założenia systemowe dotyczące architek-
tury, struktury organizacyjnej i procesowej proponowanego sys-
temu ze szczególnym uwzględnieniem procesów przepływów 
informacyjnych. Ustalenia te pozwoliły na zaproponowanie cało-
ściowej struktury systemu i rozwinięcie koncepcji w model. 
Przedstawiony model ma charakter otwarty, jest modelem de-
terministycznym o charakterze homomorficznym. Kolejnym 
krokiem na drodze prac nad rozwojem modelu powinna być 
próba wskazania racjonalności jego implementacji poprzez wy-
kazanie potencjalnych benefitów (operacyjnych, ekonomicznych, 
ograniczenia skali kosztów zewnętrznych i społecznych, czy 
możliwości komercjalizacji niektórych przyjętych w modelu stan-
dardów). Zatem najlepszym sposobem znalezienia argumentacji 
przemawiającej za dalszymi pracami i implementacją propono-
wanego modelu ZSMBTM jest dokonanie identyfikacji potencjału 
ekonomizacji tak zdefiniowanego modelu koncepcyjnego. 
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An algebraic notation of a homomorpfic model  
of the integrated maritime transport safety  

and security monitoring system 

Due to the need for better understanding and man-

agement of maritime safety and security aspects several 

diversified monitoring systems have been implemented to 

the risk management processes. The integration level of 

these systems is not satisfactory which, taking into account 
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a global tendency for integration and unification of all 

already implemented systems highlights existence of seri-

ous shortfalls in this field. Thus, the main aim of this paper 

is an identification of potential for further integration of 

existing systems and transformation into one completely 

integrated system. The proposal of homomorpfic integrat-

ed model has been shown as well as its algebraically nota-

tion. The working hypothesis stated that there is a theoret-

ical potential for integration of maritime transport safety 

and security systems, has been positively proved. 
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