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Paweł CHORAB 

PROBLEMATYKA NEUTRALIZACJI WÓD 
BALASTOWYCH STATKU W UJ�CIU 

OBOWI�ZUJ�CYCH REGULACJI PRAWNYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono obecne regulacje prawne dotycz�ce wód balastowych przenoszonych 

przez statki. Zaprezentowano wymagania i status konwencji BWM 2004. Omówiono trudno�ci i 
zagro�enia dotycz�ce wdra�ania przepisów wynikaj�cych z konwencji. Przedstawiono wybrane 
rozwi�zania techniczne słu��ce neutralizacji organizmów znajduj�cych si� w wodach balastowych. 

Przedstawiono przykładow� �cie�k� i czynniki warunkuj�ce wybór danego systemu neutralizacji 
wód balastowych.  

WST�P 
Celem Konwencji BWM 2004 (International Convention for the Control and 

Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004 – BWM 2004) jest zapobieganie, 
ograniczanie i eliminowanie problemów ekologicznych wzrastaj�cych wraz z liczb� statków 
przenosz�cych balast wodny mi�dzy ró�nymi naturalnymi ekosystemami. Główna rola 
konwencji (BWM 2004) polega na wprowadzeniu zasad i wypracowaniu scenariuszy 
post�powania z wodami balastowymi statku i osadami, w celu usuwania, uczynienia 
nieszkodliwymi lub unikania pobrania b�d� zrzutu szkodliwych organizmów wodnych i 
patogenów, zawartych w tych wodach.

Konwencja definiuje poj�cie wody balastowe statku jako wody wraz z osadem w 
zbiornikach, przyj�te na statek do zbiorników balastowych w celu kontroli przegł�bienia, 
przechyłu, stateczno�ci lub napr��e� w kadłubie statku oraz uzyskania odpowiednich i 
koniecznych w eksploatacji innych parametrów eksploatacyjnych. 

Rys. 1.  Schemat przenoszenia wód balastowych i ich zwarto�ci przez statki

�ródło: [6] 
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Przenoszenie drog� morsk� w zbiornikach balastowych statku wraz z wodami 
balastowymi �ywych organizmów jest obecnie problemem globalnym uznawanym za jedno z 
najwi�kszych zagro�e� ekologicznych. Szacuje si�, �e obecnie w eksploatacji liczba statków, 
których mo�e dotyczy	 konwencja wynosi ok. 90 tys. Szacunkowe dane podaj� równie�, �e w 
zbiornikach balastowych statków rocznie przewo�onych jest 10 mld ton wody balastowej 
wraz z 3 tysi�cami  ró�nych gatunków transportowanych mi�dzy ekosystemami ka�dego 
dnia.[2], [6]  

Tab. 0. Liczba ton balastu wodnego przewo�onego w czasie podró�y statku. [6]
 Stan zabalastowania statku 

Typ statku DWT (No�no��) normalny 
[t] 

% DWT [%] „ci��ki” 
[t] 

% DWT [%] 

Masowiec 250000 75000 30 113000 45 
Masowiec 150000 45000 30 67000 45 
Masowiec 70000 25000 36 40000 57 
Masowiec 35000 10000 30 17000 49 
Tankowiec 100000 40000 40 45000 45 
Tankowiec 40000 12000 30 15000 38 

Kontenerowiec 40000 12000 30 15000 38 
Kontenerowiec 15000 6000 30 - - 
General Cargo 17000 5000 35 - - 
General Cargo 8000 3000 38 - - 

Pasa�erski/RoRo 3000 1000 33 - - 

Tab. 2. Czas wymiany wód balastowych metod� sekwencyjn� dla wybranych typów statków [2]

Typ statku 

Wydajno�	   
pomp 

balastowych 

Obj�to�	
zbiorników 
balastowych 

Czas 
wymiany 
balastów 

[m3/h] [m3] [h] 
Masowiec typu Handysized 800 26575 66,42 

Masowiec typu Panamax 1000 35151 70,30 
Masowiec typu Capesized 2800 85592 61,13 
Tankowiec typu Aframax 1500 59168 78,88 
Tankowiec typu Suezmax 1750 73097 82,00 

Tankowiec VLCC 3000 132631 88,42 
Gazowiec LNG 2400 53751 44,78 

Szkodliwe organizmy wodne i patogeny według konwencji to te, które mog� powodowa	
zagro�enie dla �rodowiska, zdrowia ludzkiego, mienia lub zasobów, niekorzystnie wpływa	
na bioró�norodno�	 lub przeszkadza	 w innym, wła�ciwym wykorzystywaniu takich 
obszarów. Problematyk� t� mi�dzynarodowe organizacje i instytucje zajmuj� si� ju�  od 
około 20 lat. W dniu 13 lutego 2004 roku Mi�dzynarodowa Organizacja Morska „IMO”, 
przyj�ła „Mi�dzynarodow� konwencj� o kontroli i zarz�dzaniu wodami balastowymi oraz ich 
osadami” BWM 2004. Celem tej konwencji było rozwi�zanie ci�gle narastaj�cego problemu 
organizmów inwazyjnych przenoszonych przez statki w dobie ogólno�wiatowego wzrostu 
gospodarczego i narzucenie obowi�zku przestrzegania norm i rozporz�dze� w niej 
uchwalonych. Konwencja ma wej�	 w �ycie 12 miesi�cy po ratyfikacji przez 30 pa�stw 
reprezentuj�cych 35% tona�u �wiatowej floty handlowej. Na dzie�  31  stycznia  2013 na 
li�cie figuruje w sumie 36 pa�stw stanowi�cych 29,07%  tona�u �wiatowej floty handlowej. 
Liczba pa�stw i tona� floty �wiatowej, które ratyfikowały konwencj� stale ro�nie. Mimo �e 
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technicznymi opisanymi w prawidle D-1 lub D-2, po którym to czasie post�powanie 
to powinno odpowiada	 standardom technicznym opisanym w prawidle D-2; 

b) pojemno�ci balastowej mniejszej ni� 1500 m3 lub wi�kszej ni� 5000 m3 powinien do 
roku 2016 post�powa	 z wodami balastowymi co najmniej ze standardami opisanymi 
w prawidle „D-1” lub „D-2”, po którym to czasie post�powanie to powinno 
odpowiada	 standardom technicznym opisanym w prawidle „D-2”. 

2. Statek do, którego stosuje si� wymagania punktu 1, powinien spełnia	 te wymagania nie 
pó�niej ni� podczas pierwszego przegl�du po�redniego lub odnowieniowego, w 
zale�no�ci od tego, który z tych przegl�dów nast�pi wcze�niej, po dacie rocznicowej 
dostarczenia statku, w roku, w którym statek ma odpowiada	 maj�cym do niego 
zastosowanie standardom technicznym. 

3. Statek zbudowany w roku 2009 lub pó�niej o pojemno�ci balastowej mniejszej ni� 5000 
m3 powinien post�powa	 z wodami balastowymi zgodnie, co najmniej ze standardami 
technicznymi opisanymi w  „D-2”. 

4. Statek zbudowany w roku 2009, ale przed rokiem 2012, o pojemno�ci balastowej 5000 
m3 lub wi�kszej powinien post�powa	 z wodami balastowymi zgodnie z punktem 1 b) 

5. Statek zbudowany w roku 2012 lub pó�niej o pojemno�ci balastowej mniejszej ni� 5000 
m3 powinien post�powa	 z wodami balastowymi zgodnie ze standardami technicznymi 
opisanymi w prawidle „D-2”. 

6. Wymaga� tego prawidła nie stosuje si� do statków, które oddaj� wody balastowe do 
urz�dze� odbiorczych zbudowanych w tym celu z uwzgl�dnieniem wytycznych dla tych 
urz�dze� opracowanych przez Organizacj�. 

7. Inne metody zarz�dzania wodami balastowymi mog� by	 równie� dopuszczone jako 
alternatywne do wymaga� opisanych w punktach 1 do 5, pod warunkiem, �e takie 
metody zapewniaj� co najmniej ten sam poziom ochrony �rodowiska, ludzkiego zdrowia, 
mienia lub zasobów oraz s� zatwierdzone przez Komitet co do zasady. 

Systemy neutralizacji wód balastowych musz� by	 zatwierdzone przez Administracj�
zgodnie z wytycznymi IMO (Prawidło „D-3” – Wymagania dla zatwierdzania systemów 
obróbki wód balastowych). Wymaganie to dotyczy równie� systemów obróbki wód 
balastowych stosuj�cych substancje aktywne, b�d� mieszaniny zawieraj�cej jedn� lub wi�cej 
substancji aktywnych. Dodatkowo takie systemy musz� by	 zatwierdzone przez IMO. [13] 

W Konwencji ustalono nast�puj�ce standardy wymiany i obróbki statkowych wód 
balastowych[13]: 
1. Standard wymiany wody balastowej zgodnie z prawidłem „D-1” jest nast�puj�cy: 
       Statki stosuj�ce wymian� wód balastowych powinny czyni	 to ze skuteczno�ci�

obj�to�ciow� wymiany nie mniejsz� ni� 95%. Na statkach przeprowadzaj�cych wymian�
wód balastowych metod� przepompowywania standard okre�lony powy�ej b�dzie 
spełniony po trzykrotnym  przepompowaniu obj�to�ci ka�dego ze zbiorników wód 
balastowych. Przepompowanie mniej ni� trzykrotne mo�e by	 dopuszczone pod 
warunkiem, �e wyka�e si�, �e nast�piła co najmniej 95% wymiana obj�to�ciowa wód 
balastowych na statku. 

2. Standard obróbki (neutralizacji) wody balastowej zgodnie z prawidłem „D-2” jest 
nast�puj�cy: Statki stosuj�ce metod� obróbki wody balastowej mog� dokona	 zrzutu 
mniej ni� 10 zdolnych do �ycia organizmów na metr sze�cienny, wi�kszych lub równych 
50 mikrometrom w najmniejszym wymiarze i mniej ni� 10 zdolnych do �ycia 
organizmów na mililitr mniejszych ni� 50 mikrometrów w najmniejszym wymiarze i 
wi�kszych lub równych 10 mikrometrom w najmniejszym wymiarze. Wska�nik 
drobnoustrojów w zrzucie nie powinien przekroczy	 ustalonych poni�ej poziomów 
koncentracji. Drobnoustroje wska�nikowe, jako norma zdrowotna dla człowieka, 
powinny obejmowa	: 
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a) zara�liwe Vibrio cholerae (O1 i O139) z mniej ni� jedn� jednostk� tworz�c� koloni�
(colony forming unit - cfu) na 100 mililitrów lub mniej ni� jedn� cfu. na 1 gram 
(mokrej wagi) próbek zooplanktonu; 

b) escherichia coli mniej ni� 250 cfu na 100 mililitrów; 
c) jelitowa Enterococci mniej ni� 100 cfu. na 100 mililitrów. 

Prototypowe technologie obróbki wód balastowych s� przedmiotem wymaga� Prawidła 
D-4, które uwzgl�dnia statki bior�ce udział w zatwierdzonym przez administracj� programie 
bada� i oceny technologii obróbki wody balastowej rokuj�cej nadziej� na przyszłe 
zastosowanie w celu odsuni�cia na okres pi�ciu lat konieczno�ci zastosowania tej technologii 
do wymaga� ogólnych. Przegl�d standardów przez Organizacj� zgodny z Prawidłem D-5, 
b�dzie wymagał od IMO dokonania przegl�du standardu obróbki wody balastowej bior�c pod 
uwag� pewn� liczb� kryteriów takich jak wzgl�dy bezpiecze�stwa, dopuszczalno�	
�rodowiskow�, zgodno�	 z zasadami projektowania i wydajno�ci eksploatacyjnej statku, 
efektywno�	 finansowa i biologiczna. Przegl�d powinien zawiera	 analiz� mo�liwo�ci 
osi�gni�cia standardu obróbki przez odpowiednie technologie, oszacowywa	 wy�ej 
wspomniane kryteria i skutki społeczno-ekonomiczne. Podczas obrad na 63 sesji komitet 
ochrony �rodowiska morskiego MEPC (Maritime Environment Protection Committee) 
zajmował si� zatwierdzaniem systemów obróbki wód balastowych wykorzystuj�cych 
substancje aktywne. Aktualnie 23 systemy na �wiecie posiadaj� tego typu zatwierdzenia.[2], 
[3], [4], [13]  

2. PROBLEMY DOTYCZ�CE IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW 
NEUTRALIZUJ�CYCH WODY BALASTOWE STATKU 
Na wybór systemu neutralizuj�cego wody balastowego dla statku składa si� wiele 

czynników. Jako główne mo�na wymieni	: typ statku, obj�to�	 zbiorników balastowych 
istniej�ce rozwi�zania instalacji balastowej statku. Nale�y tak�e uwzgl�dni	 trasy statków, 
porty do których statek zawija, podobie�stwo ekosystemów, w których pobierana lub 
zrzucana jest woda balastowa. Dla danego ekosystemu wa�ne b�dzie tak�e ró�norodno�	
gatunków, okre�lenie zagro�e� wynikaj�cych z przeniesienia obcych gatunków i okre�lenie 
tzw. gatunków inwazyjnych. To jaki rodzaj systemu neutralizacji wód balastowych oka�e si�
najbardziej skuteczny i jakie normy czy wytyczne oka�� si� najlepsze w odniesieniu do danej 
sytuacji wynika	 b�dzie z wielu czynników.[2], [3], [4]  

Bior�c pod uwag� ró�norodno�	 rozwi�za� technicznych równie� aspekt ekonomiczny 
zwi�zany z u�yciem i stosowanie danego systemu jest brany pod uwag�. Kształtuje si� on 
bardzo ró�nie w zale�no�ci od zastosowanych rozwi�za� (od 39 do 200 $ za 1000 m3

zneutralizowanej wody balastowej). Równie� zapotrzebowanie na energi� dla wybranego 
systemu jest ró�ne dochodz�ce nawet do 220 kW na 1000 m3 zneutralizowanej wody 
balastowej [5].  

Systemy neutralizuj�ce wody balastowe opieraj� si� na ró�nych zasadach i sposobach 
działania. S� to: dezynfekcja preparatami chemicznymi, ulegaj�cymi biodegradacji, ozonowa- 
nie, usuwanie tlenu, filtrowanie, napromieniowanie UV (promienie ultrafioletowe, 
uszkadzaj�ce genetycznie mikroorganizmy i zapobiegaj�ce ich reprodukcji), generowanie 
ultrad�wi�ków (drga� o wysokiej cz�stotliwo�ci, powoduj�cych destrukcj� mikrobów), 
ogrzewanie wód balastowych do temperatury 45 stopni C i pompowanie wód pod wysokim 
ci�nieniem i gwałtowne ich rozpr��anie. Niektóre systemy stanowi� kombinacj� ró�nych 
sposobów neutralizacji wód balastowych, jak napromieniowanie „UV” i ozonowanie czy 
filtrowanie i sterylizacja. [3], [4], [5] 
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Rys. 3. Główne metody neutralizacji wód balastowych

�ródło: [3] 

Wybór metody i systemu słu��cego do neutralizacji wód balastowych wi��e si� z 
uwzgl�dnieniem nast�puj�cych czynników technicznych [3]: 

− typ statku, 
− obj�to�	 i liczba oraz sytuowanie zbiorników balastowych, 
− mo�liwo�	 zaimplementowania technicznych elementów systemu w istniej�cych 

„wolnych przestrzeniach” statku, 
− wpływ ci�nienia wody na elementy instalacji balastowej statku wynikaj�cy z pracy 

systemu lub wzi�cie pod uwag� tego czynnika w projekcie instalacji nowo budowanego 
statku, 

− kompatybilno�	 z istniej�cym elementami instalacji balastowej statku, 
− bezpiecze�stwo i czynniki ryzyka wynikaj�ce z rozwi�za� technicznych zastosowanego 

systemu, 
− zapotrzebowanie na energi� zastosowanego systemu i dost�pno�	 tej energii wynikaj�ca z 

rozwi�za� technicznych statku lub uwzgl�dnienie tego faktu w projekcie 
nowobudowanego statku, 

− wpływ na bezpiecze�stwo i zdrowie załogi, 
− wpływ na elementy konstrukcyjne zbiorników balastowych (np. zwi�kszone ryzyko 

korozji), 
− awaryjno�	 i niezawodno�	 systemu, problemy zwi�zane z serwisowaniem elementów 

systemu dost�pno�ci� materiałów zu�ywalnych stanowi�cych �ródło pracy systemu  
dost�pno�	 punków serwisowych itp., 

− nakład pracy załogi zwi�zany z obsług� systemu, stopie� skomplikowania obsługi i 
monitorowania elementów systemu, 

− szkolenia załogi w obsługiwaniu systemu 
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− koszt samego systemu oraz koszty operacyjne np. w przeliczeniu na zneutralizowany m3

wody balastowej, 
− dost�pno�	 systemu na rynku i czas monta�u (zaimplementowania na eksploatowanym 

obecnie statku) 
− inne.  

Rys. 4. Kolejne kroki w wyborze systemu neutralizuj�cego wody balastowe statku

�ródło: [3] 

KRYTERIA POCZ�TKOWE: 
- charakterystyka i typ statku, 

- rejon �eglugi, 
- instalacja balastowa, 

- wydajno�� systemu balastowego. 

WYMOGI TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE: 
- czas potrzebny na neutralizacje wody w 

zbiornikach, 
- wydajno�� pomp balastowych i/lub systemu, 

- aspekty dotycz�ce bezpiecze�stwa, 
- zapotrzebowanie na miejsce w konstrukcji 

kadłuba statku, 
- energochłonno�� systemu, 

- wpływ u�ytych substancji neutralizuj�cych na 
elementy konstrukcji zbiornika, 

- monitoring procesu, 
-niezawodno�� i awaryjno��. 

METODY NEUTRALIZACJI: 
- metody mechaniczne lub chemiczne, 

-fizyczna separacja, 
-dezynfekcja. 

WYBÓR DOSTAWCY: 
- czynniki rynkowe, 
- koszty instalacji, 

- koszty operacyjne. 

PLAN INSTALACJI SYSTEMU: 
- czas instalacji systemu, 

-koniczno�� dokowania statku, 
- wykorzystanie stoczni do instalacji systemu.
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Ponadto jak przedstawiono w rozdziale 1 wybór systemu wi�zał si� b�dzie z rokiem 
budowy statku i obj�to�ci� zbiorników balastowych. Dla statków nowo budowanych wa�nym 
b�dzie na ju� na etapie projektowym rozplanowanie przestrzenne statku z wyodr�bnieniem 
miejsca na zainstalowanie danego systemu neutralizacji. Przystosowanie instalacji balastowej, 
zbiorników, zaworów, pomp i innych elementów systemu po k�tem technicznych rozwi�za�
wybranego systemu. Natomiast dla statków obecnie eksploatowanych wybór systemu 
podyktowany b�dzie głównie istniej�cymi ju� rozwi�zaniami technicznymi (projekcie statku 
dost�pno�ci� wolnej przestrzeni itp.) zastosowanym na danym statku i danym projekcie 
instalacji balastowej. Kieruj�c si� wyborem  systemu neutralizacji wód balastowych dla 
zbudowanego ju� statku z gotow� zaprojektowan� wcze�niej instalacj� balastow� armatorzy 
b�d� musieli uwzgl�dni	 i przedstawi	 dostawcy systemu celem uzgodni� mo�liwo�ci 
zastosowania systemu nast�puj�ce informacje[3], [4]: 
− wydajno�	 pomp balastowych, 
− schemat instalacji balastowej statku, 
− szczegóły  i dane techniczne dotycz�ce pomieszcze� gdzie system mo�e by	

zamontowany, 
− mo�liwo�	 dotycz�ce zasilania systemu przez generatory pr�dotwórcze statku, 
− inne. 

Jednak�e tak�e dostawcy systemów chc�c wł�czy	 do istniej�cej instalacji balastowej 
dany system b�d� zmuszeni o poinformowaniu armatorów o wszelkich danych dotycz�cych 
specyfikacji technicznej systemu i jego ograniczeniach[3], [4]: 
− mo�liwo�	 pracy systemu przy maksymalnej wydajno�ci pomp balastowych statku, 
− zapotrzebowaniem na energi� zasilaj�c� system, 
− konieczno�ci� u�ycia �rodków chemicznych i konieczno�ci� wyodr�bnieniem miejsca na 

składowanie tych �rodków na statku, 
− technologii zastosowanej w danym systemie, 
− wpływu u�ytych �rodków chemicznych na ogólnie poj�te bezpiecze�stwo statku i załogi, 
− awaryjno�ci� systemu, jego niezawodno�ci� oraz gotowo�ci� do pracy w trybie 

awaryjnym, 
− konieczno�ci� przeszkolenia załogi i nakład pracy dla osób obsługuj�cych system, 
− mo�liwo�ciami dotycz�cymi kontroli urz�dze� systemu i jego monitoringiem, 
− inne.   

3. EWALUACJA I ROZWÓJ WYTYCZNYCH 
Bior�c pod uwag� czynniki przedstawione w rozdziale 2, a tak�e ró�ne rozwi�zania 

techniczne proponowane obecnie i ró�ne metody neutralizacji wód balastowych nie mo�na 
jednoznacznie stwierdzi	 jak b�dzie kształtowa	 si� sytuacja za kilka, kilkana�cie lat i jak 
rozwin� si� obecnie proponowane technologie. Wypadkowym rozwi�zaniem, które 
zdominuje rynek i statki b�dzie to, które spełni wiele wymaga� stawianych i branych przez 
dostawców systemów i cz�sto sprzecznych z nimi przez armatorów, a tak�e zupełnie inne 
brane pod uwag� przez szeroko rozumiane instytucje nadzoruj�ce. Obecne prace nad 
wdra�aniem nowych technologii i nowych rozwi�za� powinny odbywa	 si� na wielu 
płaszczyznach, a udział w nich powinny bra	 skrajnie ró�ne co do obszarów swojej 
działalno�ci instytucje[3], [4], [5]: 
− władze administracji morskich: aspekty prawne i legislacyjne dotycz�ce �eglugi 

mi�dzynarodowej i aspektów prawnych  dotycz�cych ochrony �rodowiska morskiego, 
kontrola i nadzór nad obowi�zuj�cymi przepisami i rozporz�dzeniami, 
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− instytucje zajmuj�ce si� problemami ochrony �rodowiska: zagadnienia dotycz�ce 
definiowania ekosystemów, ich ró�norodno�ci, kontrola i okre�lanie tzw. gatunków 
inwazyjnych, 

− władze portów: egzekwowanie obowi�zuj�cych procedur i przepisów przez statki i 
armatorów, 

− instytucje zajmuj�ce si� zdrowiem i opiek� medyczn�: kontrola sanitarna wód 
przybrze�nych, uj�	 rzek w granicach ekosystemów zagro�onych przenoszeniem 
gatunków inwazyjnych i patogenów, 

− armatorzy: odpowiedzialni za wdra�anie okre�lonych procedur na statki, nadzór nad 
wymogami technicznymi systemów balastowych, szkolenie załóg, 

− stocznie, biura projektowe statków: adaptacja istniej�cych instalacji balastowych i 
projekty nowych instalacji pod k�tem efektywnego u�ycia systemów neutralizacji wód 
balastowych, 

− instytucje przemysłu rybackiego, gospodarki morskiej: monitorowanie danego 
ekosystemu, dbało�	 o gatunki zwi�zane z ekosystemem, monitoring potencjalnych 
zagro�e�, 

− uniwersytety i o�rodki naukowe: wypracowanie metod prognozy ryzyka, oceny zagro�e�
oraz rozwi�zania techniczne słu��ce ochronie �rodowiska, 

− instytucje społeczne zajmuj�ce si� problemami degradacji �rodowiska morskiego: rola 
nadzoru społecznego nad instytucjami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane 
�rodowisko naturalne w obr�bie zagro�onych obszarów. 

PODSUMOWANIE 
Obecnie zagro�enia wynikaj�ce z przenoszenia przez statki wody balastowej mi�dzy 

portami stanowi� jeden z gro�niejszych problemów ekologicznych. Wydaje si� wi�c, �e 
problematyka tego zagadnienia dotyczy wielu ró�nych aspektów. Jak wykazano do tej pory 
aspekt bezpiecze�stwa statku w np. w metodzie sekwencyjnej mo�na było prognozowa	
poprzez badania modelowe lub eksperymenty numeryczne dotycz�ce zachowania si� statku w 
czasie tego skomplikowanego procesu.[7], [8], [9], [10], [11] Bior�c pod uwag� zło�ono�	
problematyki i trudno�ci zwi�zane z aspektem prawym wdra�ania nowych rozwi�za�
technicznych istnieje konieczno�	 dodatkowych analiz i testów przed zaimplementowaniem 
do systemu balastowego statku nowych rozwi�za�. Zadaniem autora prawdziwy test 
proponowanych rozwi�za� (ich skuteczno�	, zagro�enia i trudno�ci w zastosowaniu) 
przyniesie dopiero rzeczywiste u�ywanie i eksploatowanie ró�nych rozwi�za�. Mo�na 
pokusi	 si� o stwierdzenie, �e proces ten ju� si� rozpocz�ł. W�ród wielu propozycji, 
zastrze�e�, zalet itp. dopiero sam „rynek” i rzeczywista eksploatacja wyłoni zwyci�zc�. Nie 
przekre�la to jednak, a wr�cz przeciwnie wskazuje koniczno�	 dalszych bada� i prac nad tymi 
zagro�eniami,  które dotycz� tak wielu aspektów. O ile nie jest trudne poszukiwanie 
rozwi�za� w technologii, która mo�e by	 zawodna, niekompletna a czasem po prostu 
kosztowna jeden z czynników nie pozostanie do ko�ca przewidywalny. Jest nim czynnik 
zwi�zany ze �rodowiskiem. Nie mo�na bowiem na obecnym etapie przewidzie	, który z 
systemów byłby najskuteczniejszy pod k�tem nie przenoszonych gatunków inwazyjnych i 
jak� rol� ewentualnie gatunki te odegrały by w nowych ekosystemach.  
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Abstract 
Paper presents present regulations concerning ships ballast waters treatment systems. 

Requirements and a status of the BWM 2004 convention were presented. Problems and the threats 
concerning the implementation of regulations were discussed. Chosen technical aspects of ballast 
water treatment system were presented. Also a model path and determinants concerning 
implementation of ballast water treatment system were described. 
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