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WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MORSKIEGO  

W BASENIE MORZA BAŁTYCKIEGO 

 

Gospodarka morska jest w szczególny sposób narażona na niebezpieczeństwo ze względu na środowisko swojej działalno-

ści. Zagrożenia te wynikają zarówno z działań umyślnych, jak i przypadkowych (warunki hydrometeorologiczne, mechaniczne 

itp.). Są to zagrożenia zależne i niezależne od człowieka np. środowiskowe, bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi, czy mienia. 

Pomimo podejmowania prób ograniczania ryzyka niebezpieczeństwa, niemożliwe jest jego całkowite wyeliminowanie. Pomoc-

ne mogą być wszelkiego rodzaju systemy bezpieczeństwa, alarmowe, ratunkowe, oraz działania legislacyjne i edukacyjne ar-

matorów i załóg statków do działań obronnych. 

W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa transportu w basenie morza Bałtyckiego oraz podjęto próbę 

analizy stanu bezpieczeństwa na tym akwenie. 

 

WSTĘP 

Głównymi kierunkami przepływu towarów drogą morską są 
szlaki łączące Azję i Europę, Europę i Amerykę Północną, a także 
trasa łącząca Azję z Ameryką Północną. W konsekwencji nierów-
nomiernego rozwoju gospodarczego państw zaobserwować można 
niepokojące i pogłębiające się zjawisko polegające na zachwianiu 
równowagi w handlu morskim, a także wiele zagrożeń spowodowa-
nych przez ataki na tle rabunkowym. 

Żegluga jest formą transportu, która podlega licznym regula-
cjom, gdzie poszczególne przepis zostały dodatkowo zaostrzone  
w obliczu ostatnich dwóch dekad [3]. Unia Europejska, poprzez 
Komisję (KE) dokonuje zmian regulacyjnych, uprzednio wyznaczo-
nych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO (ang. Internatio-
nal Maritime Organisation) w oparciu o aktualne przepis prawa, przy 
wsparciu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA 
(ang. European Maritime Safety Agency) [15]. Dodatkowo, wyzna-
czone przepisy są adaptowane do warunków poszczególnych re-
gionów poprzez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku 
(Komisję Helsińską HELCOM), utworzoną przez dziewięć krajów 
nadbałtyckich oraz Unii Europejskiej [6].  

 Od początku istnienia transportu morskiego, obecne są także 
czynniki powodujące przy nim wszelkiego typu zagrożenia. Można 
zatem przyjąć, że niebezpieczeństwa towarzyszące transportowi 
morskiemu są ciągłe w czasie, niemożliwe do wyeliminowania  
w całości, a także podlegające zmianom równolegle z rozwojem 
cywilizacyjnym. Według międzynarodowej konwencji o bezpieczeń-
stwie życia na morzu (SOLAS) wydanej przez IMO [14], zaleca się 
monitorowanie przez służby kontroli ruchu statków VTS (ang. Ves-
sel Traffic Services) obszarów, na których natężenie ruchu jest duże 
oraz gdzie ryzyko wystąpienia wypadku jest wysokie.  

Bezpieczeństwo morskie określane jest jako bezpieczeństwo 
życia, zdrowia i mienia od zagrożeń eksploatacyjnych oraz środowi-
skowych, a także bezpieczeństwo środowiska morskiego przed 
zanieczyszczeniami będącymi produktami ubocznymi działalności 
ludzkiej na morzu. Gospodarka morska jest w szczególny sposób 
narażona na niebezpieczeństwo ze względu na środowisko swojej 
działalności. Zagrożenia te wynikają zarówno z działań umyślnych, 
jak i przypadkowych (warunki hydrometeorologiczne, mechaniczne 

itp.). Jednocześnie jest ona zbiorem punków logistycznych, nie-
zbędnych do funkcjonowania globalnej gospodarki. W dzisiejszych 
czasach trudno jest wyobrazić sobie handel międzynarodowy bez 
udziału transportu morskiego.  

Podstawowymi zagrożeniami powodowanymi umyślnie przez 
człowieka jest piractwo, a także terroryzm morski. Natomiast do 
zdarzeń powodowanych przez czynniki niezależne od człowieka 
należą przede wszystkim: katastrofy statków i innych obiektów, 
wynikające z panujących warunków atmosferycznych, czy rozlewy 
olejowe. Zdarzenia te niejednokrotnie wiążą się z poniesieniem 
realnych strat oraz koniecznością podjęcia odpowiednich działań. 

W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa 
transportu w basenie morza Bałtyckiego oraz podjęto próbę analizy 
stanu bezpieczeństwa na tym akwenie. Przedstawiono dane obra-
zujące czynniki mające wpływ na stan bezpieczeństwa transportu  
w tym zbiorniku morskim. 

1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO 
TRANSPORTU MORSKIEGO 

Dynamiczny rozwój transportu morskiego w regionie Morza 
Bałtyckiego stymulowany jest przez wiele różnorodnych czynników 
[5]. Czynniki te – tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, czyli wewnątrz-
bałtyckie oraz rynkowe i pozarynkowe, transportowe i poza-
transportowe – działają z różną siłą na wielkość i strukturę przewo-
zów drogą morską [5]. Basen Morza Bałtyckiego jest stosunkowo 
mały i zamknięty, a przez to szczególnie wrażliwy na zagrożenia [2]. 
Wzrost migracji ludzi oraz obrotu towarów drogą morską spowodo-
wał wzrost natężenia ruchu na szlakach żeglugowych, natomiast 
postęp techniczny umożliwił konstruowanie statków o dużej ładow-
ności. Przyczyniło się to znacząco do wzrostu liczby wypadków na 
drogach morskich, a także stworzyło realne zagrożenie dla środowi-
ska morskiego [4]. W obliczu tych problemów wystąpiła konieczność 
regulacji legislacji administracyjnej oraz norm technicznych i jako-
ściowych, których celem jest ochrona życia i środowiska morskiego. 

Każdy statek, zarówno pasażerski, jak i towarowy jest poten-
cjalnym zagrożeniem dla środowiska, gdyż może przedostać się  
z niego do morza paliwo lub różnego rodzaju ładunek. Obecność 
substancji chemicznych w środowisku morskim przyczynia się do 
zachwiania równowagi biologicznej morza, zagraża zdrowiu i życiu, 
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a także zmniejsza estetykę środowiska morskiego [2]. Wypadki, 
które zdarzają się w czasie transportu szlakami żeglugowymi są 
trudne do przewidzenia. Dlatego też transport morski cechuje się 
dużym potencjałem niebezpieczeństwa [7].  

Wypadek morski określany jest jako niezamierzone wydarze-
nie, powodujące śmierć, okaleczenie, utratę okrętu lub jego uszko-
dzenie, względnie szkodę wyrządzoną środowisku morskiemu. 
Rozróżnia się następujące rodzaje wypadków morskich [2]: 
– kolizje, 
– kontakt z przeszkodą, 
– zatonięcie, 
– pożar, 
– uszkodzenie kadłuba, 
– uszkodzenie maszynowni, 
– straty wojenne, 
– wejście na mieliznę, 
– wyciek ropy, 
– nieszczęśliwe wypadki z ludźmi, 
– inne nieszczęśliwe wypadki. 

Jeszcze do niedawna nie było konieczności, a także możliwo-
ści oceniania poziomu zagrożeń na morzu. Dopiero od lat 50. ubie-
głego wieku, gdy znacząco wzrósł transport ładunków niebezpiecz-
nych, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, niebywale wzrosło 
zagrożenie dla środowiska morskiego [12]. 

Najlepszą miarą bezpieczeństwa żeglugi na danym akwenie są 
dane o wypadkowości statków [9]. W latach 2009-2012 na terenie 
Morza Bałtyckiego doszło do blisko 300 wypadków. Na podstawie 
raportu HELCOM [1] w roku 2012 44 % wypadków miało miejsce  
w portach, 35 % na otwartym morzu, 14 % wydarzyło się podczas 
podejścia do portu, a o 7 % wypadków nie zidentyfikowano.  

Na rysunku 1 przedstawiono liczbę wypadków na morzu w 
konkretnych latach.  

 

 
Rys. 1. Ilość wypadków morskich zaistniałych w latach 2009-2012, 
opracowano na podstawie [11] 

 
Z uwagi na rozwój cywilizacyjny i konstrukcyjny gospodarki 

zmianom ulegają także czynniki, zagrażające bezpieczeństwu 
transportu morskiego. Na rysunku 2 przedstawiono przyczyny wy-
padków w transporcie morskim w latach 2009-2012. 

 

 
Rys. 2. Ogólna klasyfikacja rodzaj wypadków morskich zaistniałych 
w latach 2009-2012, opracowano na podstawie [11] 

Najliczniejszą grupą wypadków są wypadki o genezie nawiga-
cyjnej. Decydującą składową wpływającą na przewagę tego typu 
wypadków jest czynnik ludzki (błędy w odczytywaniu położenia, złe 
wyszkolenie załogi, itp.) oraz możliwe usterki oprzyrządowania 
nawigacyjnego. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa „pilnowanego” 
przez elektronikę (radary wyposażone w urządzenie ARPA, System 
Automatycznej Identyfikacji AIS, mapy elektroniczne, itp.), skutkuje 
dość szybkim wzrostem ilości wypadków morskich [9]. Obniżenie 
czujności nawigatora ma miejsce także na akwenach otwartych. Od 
roku 2009 ilość wypadków zmalała, wyjątkiem są tutaj wypadki 
z przyczyn technicznych, które mogą być spowodowane cięciem 
kosztów produkcyjnych i obniżeniem standardów wykonania podze-
społów.  

Na rysunku 3 przedstawiono szczegółowo liczbę wypadków do 
których doszło z przyczyn nawigacyjnych. 

 

 
Rys. 3. Szczegółowa klasyfikacja wypadków z przyczyn nawigacyj-
nych zaistniałych w latach 2009-2012, opracowano na podstawie [1, 
11] 

 
Wypadki nawigacyjne podzielić możemy na kilka głównych, 

najliczniejszych grup w których skład wchodzą zderzenia, uderze-
nia, wejścia na mieliznę i uszkodzenia sztormowe. Największa 
liczba zderzeń miała miejsce w roku 2009 i 2010, uderzeń w roku 
2012, a wejść na mieliznę w roku  2011. 

Na rysunku 4 przedstawiono szczegółowo liczbę wypadków do 
których doszło z przyczyn technicznych. 

 

Rys. 4. Szczegółowa klasyfikacja wypadków z przyczyn technicz-
nych zaistniałych w latach 2009-2012, opracowano na podstawie 
[11] 

 
Najczęstszą przyczyną wypadków z przyczyn technicznych są 

awarie głównych silników. Największą ilość awarii odnotowano  
w roku 2011, z czego ilość ta znacznie spadła w roku 2012. Wypad-
ki z powodu rozszczelnienia kadłuba, uszkodzenia wałów napędo-
wych i śrub napędowych oraz pożarów są stosunkowo rzadkie  
w porównaniu do uszkodzeń silników które są wyraźnie dominują-
cym czynnikiem. 

Na rysunku 5 przedstawiono klasyfikację szczegółową wypad-
ków morskich spowodowanych czynnikiem ludzkim. 
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Rys. 5. Szczegółowa klasyfikacja wypadków spowodowanych 
czynnikiem ludzkim w latach 2009-2012, opracowano na podstawie 
[11] 

 
Ilość wypadków morskich spowodowanych czynnikiem ludzkim 

znacząco zmalała w roku 2012. Wypadki losowe takie jak pośli-
zgnięcie czy utrata równowagi klasują się na podobnym poziomie 
z uwagi na trudność w wyeliminowaniu tego typu zdarzeń, które 
zachodzą w sposób niekontrolowany. Najwięcej wypadków powo-
dowanych z przyczyn działania urządzeń odnotowano w roku 2011, 
z czego w roku 2012 zostały one wyeliminowane. 

2. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA  
TRANSPORTU MORSKIEGO  

Aby zapobiec wszelkiego rodzaju zagrożeniom w transporcie 
morskim rządy państw oraz organizacje międzynarodowe znacząco 
rozszerzyły swą działalność. Dużego znaczenia nabiera fakt odpo-
wiedniego przygotowania załóg statków. Niemalże każdy armator 
posiada specjalne instrukcje postępowania w sytuacjach zagrażają-
cych życiu lub zdrowiu załogi i/lub pasażerów [8]. Dotyczy to rów-
nież obrony przed atakami na jednostkę (podczas procederu pirac-
twa). Choć obecnie zjawisko zbrojnych napaści na statki ogranicza 
się w znacznej mierze do wybranych i dobrze znanych szlaków 
morskich, w każdej chwili może dotknąć każdego punktu na kuli 
ziemskiej, włącznie z obszarami uznawanymi za ,,cywilizowane”. 
Podobnie w przypadku katastrof, spowodowane nieumyślnie, bądź 
takie, którym można było zapobiec, zdarzyć mogą się niemalże 
wszędzie [13]. W takim celu zostały opracowane specjalistyczne 
systemy, mające za zadanie zarządzanie kryzysowe na morzu: 
– System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ), 

którego zadaniem jest dystrybucja informacji bezpieczeństwa 
morskiego między wybranymi podmiotami posiadającymi odpo-
wiednie terminale, 

– Europejski System Monitoringu Ruchu Statków i Informacji, 
utworzony w celu usprawnienia ruchu statków, szczególnie tych, 
które przewożą ładunki niebezpieczne. 
Transport morski w celu zapewnienia optymalnych jego warun-

ków, objęty został międzynarodowymi aktami prawnymi. Do naj-
ważniejszych z nich należą: Konwencja SOLAS i Konwencja MAR-
POL [10]. Dotyczą one bezpieczeństwa morskiego, konstrukcji 
statków, prowadzenia kontroli nasłuchowej podczas rejsu, a także 
wyposażenia jednostek w sprzęt ratowniczy oraz zapobiegania 
zanieczyszczeniu mórz. Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe 
przepisy nakładają szczegółowe obowiązki na każdego uczestnika 
transportu (producenta, nadawcę, załadowcę, przewoźnika i odbior-
cę ładunku) [13].  

Państwa nadbrzeżne mają obowiązek organizowania i wypo-
sażenia służb ratownictwa morskiego. Poprawie poziomu bezpie-
czeństwa na morzu służy również reaktywne zarządzanie bezpie-
czeństwem. Polega ono między innymi na wyciąganiu wniosków ze 
skutków, powstających po kolizjach czy wypadkach, a na ich pod-
stawie dokonuje się doskonalenia systemów bezpieczeństwa oraz 

wprowadza się dodatkowe zabezpieczenia i ochronę [4]. W tym celu 
analizuje się niebezpieczne sytuacje, a następnie wyciąga wnioski, 
które to powinny się przyczynić do zmian w ustawodawczych, sys-
temie bezpieczeństwa w celu podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa, a co za tym idzie obniżenia poziomu ryzyka wystąpienia za-
grożenia na morzu. 

PODSUMOWANIE 

Zapewnienie bezpiecznego transportu morskiego jest zarówno 
problemem regionalnym, jak i międzynarodowym. Wszystkie działa-
nia zabezpieczające środowisko morskie oraz życie ludzkie powinny 
być popierane i wspierane. Wzmożona ilość rejsów na szlakach 
morskich zagraża środowisku naturalnemu, powodując różnego 
rodzaju wypadki, czy kolizje. Istotnym ogniwem walki z zagrożenia-
mi związanymi z działalnością człowieka na morzu są systemy 
bezpieczeństwa morskiego. Najnowsze rozwiązania telekomunika-
cyjne pozwalają na koordynowanie działań, podejmowanych przez 
różnego rodzaju instytucje, utworzone dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa zarówno w obszarze ochrony środowiska naturalnego, różne-
go rodzaju wypadków na szlakach morskich, jak i w terroryzmie 
morskim. 

W analizowanym okresie (2009-2012) na terenie Morza Bałtyc-
kiego zaistniało blisko 300 wypadków. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy wykazano, że liczba wypadków związanych z ludźmi 
znacząco zmalała w roku 2012. Wykazano, że najwięcej wypadków 
powodowanych z przyczyn działania urządzeń zaistniało w roku 
2011, z czego w roku 2012 zostały one wyeliminowane. Najczęst-
szą przyczyną wypadków z przyczyn technicznych były natomiast 
awarie głównych silników. W kategorii wypadków nawigacyjnych 
wykazano, że największa liczba zderzeń miała miejsce w roku 2009 
i 2010, uderzeń w roku 2012 a wejść na mieliznę w roku 2011. 

Podsumowując należy zaznaczyć, że istnieje wiele składowych 
zagrażających bezpieczeństwu na szlakach morskich, a także 
degradujących środowisko naturalne. Dzięki prowadzeniu komplek-
sowych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa w transporcie morskim możliwe jest jednak ograniczanie 
ryzyka wystąpienia tych zagrożeń. Są to m.in. wszelkiego rodzaju 
systemy alarmowe, ratunkowe, dostosowane uwarunkowania legi-
slacyjne, czy przygotowanie armatorów oraz załóg statków do dzia-
łań obronnych. 
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Chosen aspects of safety of maritime transport  
in the Baltic Sea Basin 

The maritime economy is particularly exposed to danger 

due to the environment of its operations. These risks result 

from deliberate actions, as well as incidental (hydro-

meteorological conditions, mechanical, etc.). These are the 

threat dependent and independent of human eg. environmen-

tal, safety health and life of humans or belongings. In spite of 

attempts to limit the risk of danger, it is impossible to com-

pletely eliminate it. May be helpful here all kinds of security 

systems, alarm, emergency, legislative and educational of 

ship owners and crews to the defense activities. 

The article presents some aspects of the state of trans-

portation safety in the Baltic Sea Basin as well as undertaken 

the attempt to analyze the security state of this sea area. 
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