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1 

1. WSTĘP 

Zarządzanie i gospodarka odpadami pochodzącymi z incydentalnych przypadków 

zanieczyszczenia morza. 
 

Użytkowanie morza, jak każda inna działalność gospodarcza powoduje powstawanie odpadów. 

W przypadku normalnej eksploatacji odpady, w tym również odpady olejowe gromadzone są w 

portach. Zarządzanie i zagospodarowanie tych odpadów objęte jest portowymi planami 

gospodarki odpadami i ten system powiązany jest z wojewódzkimi planami gospodarki 

odpadami (WPGO) i dalej z planem krajowym (KPGO). W przypadku incydentalnego 

zanieczyszczenia morza niezależnie od natury (celowe, bądź na skutek wypadku) oraz miejsca 

pochodzenia (morze - ląd) powstają dwa strumienie odpadów, których zagospodarowanie nie 

jest objęte ani portowymi, ani krajowym planem zagospodarowania odpadów. Polska, jako 

państwo - strona międzynarodowych konwencji chroniących środowisko morskie w ogóle 

(Konwencja OPRC) i w szczególności środowisko M. Bałtyckiego (Konwencja Helsińska) posiada 

plany reagowania na przypadki incydentalnego zanieczyszczenia morza. Celem niniejszego 

opracowania jest powiązanie Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń 

Środowiska Morskiego oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami tak, aby powstające w 

wyniku akcji zwalczania zanieczyszczeń odpady olejowe mogły być zagospodarowane 

racjonalnie i w zgodzie zarówno z interesem państwa, jak i lokalnej społeczności. 

Doświadczenia pokazują, że ilość odpadów wygenerowana na skutek incydentu 

zanieczyszczenia na morzu może być znacznie zróżnicowana. W przypadku AMOCO-CADIZ 

(Bretania, Atlantyk, 1978) z 223.000 ton rozlanej ropy surowej zebrano 250.000 ton odpadów, 

podczas gdy katastrofa ERIKA (Zatoka Biskajska, 1999) spowodowała, że z ilości 19.800 ton 

rozlanego paliwa ciężkiego No: 6 zebrano około 250.1000 ton odpadów Pomijając fakt 20 lat 

różnicy między poszczególnymi wypadkami, że zaszły poważne zmiany w technice i społecznym 

postrzeganiu problematyki zarządzania gospodarką odpadami, należy również uwzględnić 

czynnik finansowania. W ciągu tych 20 lat nastąpiły istotne zmiany, które spowodowały, że 

koszty finalne zagospodarowania odpadów olejowych z katastrof na morzu nie obciążają ani 

skarbu państwa, ani budżetów samorządów. Kolejne 15 lat przyniosło jeszcze dalej idące 

zmiany rozszerzając zakres przyczynowo skutkowy katastrof oraz wysokość roszczeń i 

odszkodowań. 

Z ekologicznego, ale i technicznego punktu widzenia zagospodarowanie odpadów olejowych 

pochodzących z incydentalnych przypadków zanieczyszczenia ma kluczowe znaczenie dla 

zmniejszenia szkód środowisku naturalnym. 

Nagłość zdarzenia i dynamiczna natura przeciwdziałania z reguły powodują, że szczególnie we 

wstępnej fazie prowadzenia akcji ratowniczej dochodzi do użycia metod zagospodarowania 

                                                           
1 Mediterranean Oil Spill Waste Management Guidelines, REGIONAL MARINE POLLUTION EMERGENCY 

RESPONSE CENTRE FOR THE MEDITERRANEAN SEA (REMPEC), www.rempec.org CENTRE FOR THE 

MEDITERRANEAN SEA (REMPEC), www.rempec.org  
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odpadów niezgodnych z najlepszą praktyką. W sytuacji nadzwyczajnej może brakować 

zarówno środków, jak i czasu na analizę dostępnych opcji postępowania i właściwego wyboru 

metody zagospodarowania, zapewniającego najlepsze warunki dla środowiska naturalnego, jak 

i zgodność z obowiązującymi przepisami. 

Dlatego z punktu widzenia planowania strategicznego istotne jest, aby instytucje 

odpowiedzialne za gospodarkę odpadami zawczasu rozważyły i dokonały wyboru 

odpowiednich metod postępowania i miejsc ich zastosowania.  Dotyczy to przede wszystkim 

organizacji składowisk tymczasowych, których wyboru należy dokonać na etapie planowania, w 

zgodzie z gminnym, powiatowym i wojewódzkim planem zagospodarowania odpadów i z 

uwzględnieniem wymagań operacyjnych instytucji odpowiedzialnych za planowanie oraz 

prowadzenie akcji ratowniczej.  Jeżeli plany nie uwzględniają takich możliwości, to będą 

musiały być poddane zmianom.  

Każda gmina, a szczególnie powiat nadmorski powinny sobie zdawać sprawę, że biorąc pod 

uwagę natężenie ruchu statków oraz ilość transportowanych produktów naftowych, poważne 

zanieczyszczenie środowiska morskiego i brzegu morskiego, może się wydarzyć w każdym 

momencie i w dowolnym miejscu. Przy czym uwzględniając specyficzne uwarunkowania M. 

Bałtyckiego oraz właściwości niektórych produktów naftowych nie ma to specjalnego 

znaczenia, czy źródło zanieczyszczenia znajduje się w odległości 10, czy też 150 kilometrów. 

Krajowy Plan Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego odzwierciedla 

politykę państwa w zakresie ochrony obszarów morskich Rzeczpospolitej i zakłada 

niedopuszczenie do skażenia brzegu morskiego. Jednakże biorąc pod uwagę przyjętą strategię 

polegającą na wykorzystaniu mechanicznych metod przeciwdziałania i związanych z ta 

strategią wielu ograniczeń, należy zakładać, że w pewnych okolicznościach substancje 

ropochodne przedostaną się na brzeg. Jest pewne, że substancja olejowa znajdująca się na 

brzegu różnić się będzie znacznie od oleju pochodzącego ze źródła zanieczyszczenia. 

Przeważnie stanowić będzie mieszaninę emulsji i wszelkich zanieczyszczeń stałych, które 

komplikować będą znacznie zagospodarowanie odpadu. 

Intencją opracowania jest, aby prezentowany dokument mógł stanowić pomoc operacyjną dla 

wszystkich instytucji państwowych, władz lokalnych, samorządowych oraz bezpośrednio 

personelu zaangażowanego w prowadzenie akcji ratowniczej, w szczególności osób 

zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Dotyczy to również całokształtu działalności po 

akcji, obejmującej przywrócenie środowiska naturalnego do stanu pierwotnego.   

W sensie szczególnym dokument ten może wspomóc podejmowanie decyzji w dwóch 

obszarach: 

1. Opracowanie planów przeciwdziałania dotyczących zagospodarowania odpadów z 

uwzględnieniem wyboru miejsca (miejsc) składowania zanim taka potrzeba nastąpi. 

2. Stanowić wytyczne dla personelu odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów po 

wystąpienia zdarzenia. 

Podstawowymi założeniami planowego zagospodarowania odpadów olejowych pochodzących 

z incydentów zanieczyszczenia morza są: 

 minimalizacja odpadu w odniesieniu do jego masy i objętości 

 zachowanie maksymalnie jednorodnej struktury odpadu (odpadów) 
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2. ANALIZA PRAWNA 

2.1. Przepisy prawa krajowego 

Kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa morskiego, jak i gospodarki odpadami 

regulowane są na szczeblu krajowym przez ustawy i rozporządzenia wprowadzające do 

polskiego porządku prawnego zalecenia prawa międzynarodowego.  

Zarówno Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(Dz. U. z dnia 9 maja 1995 r. nr 47, poz. 243)  , jak i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 

grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na 

morzu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r. nr 239, poz. 2026), wprowadzają do krajowych 

przepisów postanowienia następujących umów międzynarodowych, wraz ze zmianami 

obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej: 

 Międzynarodową Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 

r., sporządzoną w Londynie 2 listopada 1973 r., oraz zmienioną Protokołem 

uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 

17, poz. 101) i Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 

1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), czyli Konwencję MARPOL 

 Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną 

w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), czyli 

„Konwencję Helsińską 1992”. 

 Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 

substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 

grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46) znaną ogólnie jako Konwencja 

Londyńska (LC 1972 od London Convention) 

W Ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

wprowadzono szereg zmian dotyczących m. in. przekazywania informacji w zakresie systemu 

monitorowania i informacji o ruchu statków z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr 63, poz. 518 oraz z 2011 

r. Nr 185, poz. 1094).  Zgodnie z Art. 23a zadania w zakresie zwalczania zagrożeń i 

zanieczyszczeń na morzu wykonuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, określona 

przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim(Dz. U. Nr 228, poz. 

1368) .  

Ustawa o bezpieczeństwie morskim zgodnie z rozdz. 1 Przepisy ogólne Art. 1 reguluje m.in. 

kwestie bezpieczeństwa morskiego, bezpiecznego uprawiania żeglugi morskiej oraz ratowania 

życia na morzu. Ustawa ta stosowana jest z zachowaniem postanowień umów 

międzynarodowych których Polska jest stroną tj. zarówno Konwencji MARPOL, jak   i 

Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r.  zwaną Konwencją 

SOLAS oraz Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom 
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na morzu z 1972 roku, z dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61 i 62 oraz z 

1984 r. Nr 23, poz. 106),  

W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 6 maja 2015 r. zawarto jednolity tekst 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, z uwzględnieniem  m.in. zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. poz. 609). 

Stosunki prawne związane z żeglugą morską reguluje Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 

1545, ustawa z dnia 18 września 2001 r.  Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – Dz.U. 2013  

poz. 758). W obecnym, uzupełnianym kodeksie morskim, który jest wielokrotnie uzupełnianą i 

poprawianą wersją z 1961 r. uwzględniono zasadnicze zmiany tak w stosunkach faktycznych na 

morzu jak i w otoczeniu prawnym. Jedną z najbardziej znaczących zmian była ekologizacja 

prawa morskiego, wyrażająca się doktrynalną konstrukcją bezpieczeństwa ekologicznego. W 

stosunkach cywilnoprawnych związanych z żeglugą morską stosuje się - w braku odpowiednich 

przepisów Kodeksu morskiego – przepisy prawa cywilnego (przepisy ogólne § 2 kodeksu 

morskiego), natomiast sprawy bezpieczeństwa morskiego, zapobieganie zanieczyszczaniu 

morza przez statki oraz inne sprawy w zakresie nieuregulowanym przepisami Kodeksu 

morskiego regulują odrębne przepisy (§ 2 Kodeksu). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu 

zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r. nr 239, poz. 

2026) określa m.in. sposób organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na polskich 

obszarach morskich, jednostki organizacyjne współdziałające w zakresie zwalczania zagrożeń 

na morzu z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), podmioty właściwe do 

opracowania krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego i 

jego elementy składowe, a także zadania organów administracji morskiej w zakresie 

funkcjonowania systemu zwalczania zanieczyszczeń na morzu. 

Ustawa z dn. 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów  

(Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. zm.) określa postępowanie i organy właściwe do wykonania 

zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów wynikających z 

rozporządzenia(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006 , str.1) oraz kary pieniężne 

za naruszanie obowiązków w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

Zezwolenie na tranzyt odpadów przez teren kraju wydaje Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska. 

Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.) definiuje zasady 

postępowania z odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w portach i 

przystaniach morskich, a w szczególności ustala obowiązki podmiotów zarządzających portami 

i przystaniami morskimi w zakresie zapewnienia dostępu do portowych urządzeń do odbioru 

odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, zasady sporządzania i zatwierdzania 

planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków, zasady 

sprawowania nadzoru przez organy administracji morskiej nad przestrzeganiem przepisów 

ustawy, a także zasady ustalania opłat z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji portowych 

urządzeń do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. 
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590)  

określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady 

działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) 

dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia wybranych dyrektyw Unii Europejskiej: w 

zakresie zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, z 

uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa prowadziła obowiązek 

opracowywania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 

lata. Art. 14 stanowi, że dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i 

wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a także utworzenia w 

kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania 

ochrony środowiska, opracowuje się krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie 

plany gospodarki odpadami, zwane dalej „planami gospodarki odpadami”. Plany gospodarki 

odpadami powinny być zgodne z polityką ekologiczną państwa. Wojewódzki plan gospodarki 

odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji 

zawartych w nim celów.  

Przepisy ustawy w zakresie postępowania z odpadami nie naruszają przepisów: 

 Ustawy z dn. 16.03.1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 

2006 r. Nr 99, z późn. zm.),  

 Ustawy z dn. 12.09.2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.),  

 Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 14.06.2006 

r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. 

zm.),  

 Ustawy z dn. 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 

124, poz. 859, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 

627), Krajowy Plan Gospodarki Odpadami powinien być zgodny z polityką ekologiczną 

państwa. Celem dalekosiężnym tworzenia krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście 

do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w 

pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z 

odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, czyli po pierwsze zapobieganie 

powstawaniu odpadów, a następnie kolejno przygotowanie do ponownego użycia, recykling, 

inne metody odzysku (czyli wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie, przy czym najmniej 

pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie. Realizacja tego celu umożliwi 

osiągnięcie innych celów takich, jak: ograniczenie składowania odpadów, w szczególności 

odpadów ulegających biodegradacji, ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez 

gospodarkę odpadami czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze 

źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem odpadów. 

W strategiczne dokumenty wpisuje się Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 

2014), stanowiący aktualizację poprzedniego planu. KPGO 2014 przyjęty został uchwałą Nr 217 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 

2014" (M.P. 2010 Nr 101, poz. 1183).  
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2.2. Przepisy prawa międzynarodowego 

Kwestie ochrony środowiska są obecnie integralną częścią przepisów dotyczących żeglugi. Unia 

Europejska bierze udział w ustanawianiu ogólnoświatowych zasad ograniczania emisji i 

ochrony środowiska morskiego. Wprowadza też przepisy dotyczące odpadów i zrzutów ze 

statków oraz norm dotyczących paliwa i emisji. Do wykrywania wycieków ropy naftowej, 

zapobiegania im i likwidowania ich skutków służą zaawansowane mechanizmy monitorowania i 

kontroli, z których korzystają kraje UE. 

Legislacja Unii Europejskiej 

Ogólne zasady systemu gospodarowania odpadami we Unii Europejskiej zostały określone w 

dyrektywie ramowej dotyczącej odpadów i uzupełniającej ją dyrektywie o odpadach 

niebezpiecznych. Te dwie podstawowe dyrektywy zostały uzupełnione dwiema grupami 

dyrektyw szczegółowych, a mianowicie: 

• dyrektyw szczegółowych określających wymogi dotyczące udzielania zezwoleń i 

eksploatacji zakładów usuwania odpadów. 

• dyrektyw szczegółowych zawierających postanowienia dotyczące poszczególnych 

rodzajów odpadów oraz rozporządzeń określających zasady przemieszczania odpadów. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dn. 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 

odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006 r.), zmieniona dyrektywa Rady 91/156/EEC określa 

ramy prawne dla gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta nakłada na 

państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie 

zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku.  

Dyrektywa ustanawia hierarchię zasad dotyczących odpadów: 

 państwa członkowskie mają obowiązek eliminowania lub ograniczania powstawania 

odpadów  

 jeżeli działania wymienione w pkt. 1 nie są możliwe, państwa członkowskie powinny 

podejmować działania na rzecz odzysku odpadów, np. recykling. 

 składowanie odpadów na wysypiskach lub ich spalanie. 

Państwa członkowskie są zobligowane do tworzenia zintegrowanego i odpowiedniego systemu 

urządzeń technicznych do usuwania odpadów, aby umożliwić Wspólnocie jako całości 

osiągniecie samowystarczalności w usuwaniu odpadów. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 

ramowej, krajowe właściwe organa władzy zobowiązane są do ustalenia procedur udzielania 

zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu usuwania lub odzysku odpadów. Jednostki te 

zobowiązane są do prowadzenia rejestru działalności, który jest dostępny dla właściwych 

organów władz. Natomiast zakłady prowadzące działalność polegającą na zbieraniu lub 

transporcie odpadów lub pośrednicy/dealerzy odpadów nie są objęci obowiązkiem uzyskania 

zezwolenia lecz muszą być zarejestrowani przez krajowe właściwe organa władzy w celu 

zapewnienia, że odpady zagospodarowane są zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie. 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dn. 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy określa zasady postępowania z 

odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, minimalizację negatywnego oddziaływania 

odpadów na środowisko, a także przygotowanie ich do ponownego użycia oraz przetwarzania 

odpadów. Dyrektywa ta wskazuje sposoby klasyfikacji odpadów jako niebezpieczne, odpady te 

powinny także podlegać regulacji na podstawie ścisłych specyfikacji, aby zapobiec w możliwie 

największym stopniu możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 

Ponadto, aby ułatwić zharmonizowaną klasyfikację odpadów i zapewnić zharmonizowane 

określenie typów odpadów niebezpiecznych w obrębie UE, konieczne jest utrzymywanie 

systemu, w którym odpady i odpady niebezpieczne zostały sklasyfikowane zgodnie z wykazem 

odpadów ustalonym Decyzją Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 

94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG 

w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów 

niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 226 z 06.09.2000, str. 3 - 24, z późn. zm.). 

Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE 

ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie 

odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych 

zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. 

Urz. WE L 226 z 06.09.2000, str. 3 - 24, z późn. zm.). 

Dyrektywa 75/439/EEC z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w 

sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych ma na celu stworzenie zharmonizowanego 

systemu zbierania, oczyszczania, przechowywania i usuwania olejów odpadowych Recykling 

olejów odpadowych może mieć pozytywny wpływ na politykę zaopatrywania w paliwo, a sama 

Dyrektywa podkreśla znaczenie problemu unieszkodliwiania olejów odpadowych bez 

pociągania za sobą szkodliwych skutków dla środowiska, zakazuje odprowadzania olejów 

odpadowych do wód i składowania ze szkodą dla gleb. Dokument definiuje sposoby kontroli 

składowisk olejów odpadowych i konieczność raportowania sposobów unieszkodliwiana 

odpadów. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia bezpiecznego gromadzenia i 

usuwania olejów odpadowych. Istnieje zakaz dokonywania zrzutów olejów odpadowych do 

wód i systemów zlewni. Zasady postępowania z odpadami powstałymi w wyniku rozlewów 

olejowych regulują indywidualne ustawy wraz z aktami wykonawczymi odnoszące się w 

szerszym zakresie do wszystkich odpadów oraz dokumenty bezpośrednio odnoszące się do 

rozlewów.  

Dyrektywa 94/67/EEC określa warunki spalania odpadów niebezpiecznych. Zobowiązuje ona 

państwa członkowskie do  określenia i egzekwowania, w drodze wydawania zezwoleń,  zasady 

działania i dopuszczalnych poziomów emisji dla zakładów spalających odpady niebezpieczne. 

Wymagane jest również pozwolenie na zrzuty ścieków. Miejsca, w których są zlokalizowane 

spalarnie, objęte są dyrektywą w sprawie wód podziemnych 80/68/EEC. Dyrektywa ta nie 

narusza wprawdzie przepisów dotyczących  postępowania z odpadami powstałymi na skutek 

wypadków morskich (np. pożaru na statku i unieszkodliwiania odpadów spalania).   



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

8 

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 

definiuje sposób magazynowania odpadów przed ich odzyskiem przez okres wynoszący trzy 

lata lub dłuższy oraz magazynowanie odpadów przed ich unieszkodliwieniem przez okres 

wynoszący jeden rok lub dłuższy  

Dyrektywa o odpadach niebezpiecznych (Hazardous Waste Directive) 91/689/EEC zmieniona 

Dyrektywą 2008/98/EC (artykuły 17-20) nakłada na państwa członkowskie obowiązek 

podjęcia działań niezbędnych do zmniejszenia skutków katastrof lub uniknięcia zagrożeń.  

Listę odpadów niebezpiecznych zwaną Wykazem Odpadów Niebezpiecznych zawiera Decyzja 

Rady 94/904/EEC. Wykaz ten obejmuje odpady wyszczególnione w Europejskim Katalogu 

Odpadów, które uznano za niebezpieczne. Umożliwia on  identyfikację odpadów po uzyskaniu 

informacji co do rodzaju odpadu i miejsca jego wytworzenia.. Do przygotowania odpadów do 

usunięcia odnosi się Europejski Kodeks Katalogu Odpadów (EWC).   

W aneksach do dyrektywy przedstawiona jest lista składników i właściwości na podstawie 

których odpady zaliczane są do odpadów niebezpiecznych (załącznik I, II, III). Właściwości 

odpadów określane są na podstawie odpowiednich testów wykonanych według procedur 

określonych w dyrektywie Rady 67/548/EEC w sprawie dostosowania aktów prawnych, 

rozporządzeń i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, opakowań i 

oznakowani niebezpiecznych substancji, zmienionej dyrektywą Rady 79/831/EEC.  

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek: 

 opracowania programów dla niebezpiecznych odpadów, jako część ogólnych 

programów opracowywanych na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów,  

 rejestrowania i możliwości zidentyfikowania każdego miejsca dostarczania odpadów,  

 opakowania i oznakowania niebezpiecznych odpadów zgodnie z normami 

wspólnotowymi i międzynarodowymi,  

 zapewnienia, ze niebezpieczne odpady nie będą mieszane z innymi kategoriami 

niebezpiecznych lub innych.  

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych dyrektywa wprowadza ostrzejsze 

procedury dotyczące: 

 udzielania zezwoleń i kontroli w stosunku do zakładów i przedsiębiorstw prowadzących 

własną działalność usuwania odpadów i prowadzących działalność polegającą na 

odzysku odpadów,  

 kontroli producentów niebezpiecznych odpadów,  

 prowadzenia rejestrów niebezpiecznych odpadów przez producentów niebezpiecznych 

odpadów oraz firmy profesjonalnie trudniącymi się transportem odpadów. 

Kwestie wydobycia ropy i gazu na morzu reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze 

złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 

2004/35/WE. 

Zagadnienia transgranicznego przemieszczania odpadów są regulowane nie dyrektywami, a 

Rozporządzeniem Rady 259/93/EWG z dn. 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

9 

przesyłania odpadów w obrębie do Wspólnoty oraz poza jej obszar. Rozporządzenie to. aktem 

prawny, który bezpośrednio stosuje się w krajach członkowskich z chwilą wejścia w życie staje 

się częścią prawa wewnętrznego każdego kraju członkowskiego. Zapewnia to całkowitą 

spójność zasad postępowania w dziedzinie ściśle wiążącej się z zasadą swobodnego przepływu 

towarów, wymagającej równocześnie jednoznacznie i jednolicie realizowanych procedur, 

Rozporządzenie powstało dla umożliwienia Wspólnocie wykonania zobowiązań, wynikających z 

przystąpienia do Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i 

usuwania odpadów niebezpiecznych oraz ujednolicenia wewnętrznych reguł postępowania z 

regułami wynikającymi z decyzji Rady OECD C(92)39(Final) w sprawie kontroli transgranicznego 

przemieszczania odpadów przeznaczonych do operacji odzysku.  

Dyrektywa Ramowa w Sprawie Strategii Morskiej (Maritime Strategy Framework Directive- 

MSFD) została uchwalona 17.06.2008 r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Decyzją 

Rady UE z 16.11.2009 RDSM została oficjalnie ogłoszona filarem środowiskowym 

Zintegrowanej Polityki Morskiej UE. Dokument wprowadza ramy współpracy między 

państwami członkowskimi w celu zrównoważonego wykorzystania wód. Podstawowym celem 

dyrektywy jest osiągnięcie lub utrzymanie przez państwa członkowskie do 2020 dobrego stanu 

środowiska wód morskich (GES)2 – koniecznego warunku pełnego wykorzystania potencjału 

morza. Dyrektywa także kładzie nacisk na kwestie minimalizacji skutków wypadków na morzu. 

W czerwcu 2009 r. Komisja przedstawiła Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego, wraz z 

planem działań3. Przy realizacji strategii UE dla Bałtyku brały udział liczne urzędy i instytucje, 

jak: Komisja Helsińska HELCOM, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju EBRD oraz Skandynawski 

Bank Inwestycyjny NIB. Jest to pierwsza w UE strategia makroregionalna dotycząca wyzwań 

środowiskowych, kwestii związanych z energią i transportem, potencjału wzrostu 

gospodarczego oraz kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego. Ze względu na 

wyraźny wymiar morski i na zintegrowane podejście tej strategii stanowi ona pierwszy istotny 

krok w kierunku regionalnego wdrażania zintegrowanej polityki morskiej w obszarze Morza 

Bałtyckiego. 

Legislacja międzynarodowa: 

Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 

dnia 9 maja 1995 r. nr 47, poz. 243) , jak i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 

2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z 

dnia 31 grudnia 2002 r. nr 239, poz. 2026), wprowadzają do krajowych przepisów 

postanowienia następujących umów międzynarodowych: 

 Międzynarodową Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 

r., sporządzoną w Londynie 2 listopada 1973 r., oraz zmienioną Protokołem 

uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 

17, poz. 101) i Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 

1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), czyli Konwencję MARPOL - akt prawny o 

zasięgu globalnym regulujący kwestie zapobiegania zanieczyszczaniu mórz przez statki. 

Zakres Konwencji obejmuje wszystkie zagadnienia techniczne zawiązane z 

                                                           
2
 http://www.gios.gov.pl/artykuly/1356/Dyrektywa-Ramowa-w-sprawie-Strategii-Morskiej 

3
 COM(2009) 248 wersja ostateczna i SEC(2009) 712 z 10.6.2009 
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ograniczeniem zanieczyszczania morza przez statki i platformy wiertnicze za wyjątkiem 

zatapiania odpadów i innych substancji. Nie ma zastosowania do zanieczyszczeń 

będących następstwem badań i eksploatacji dna morskiego oraz złóż położonych pod 

dnem. Konwencja posiada 6 załączników dotyczących poszczególnych rodzajów 

zanieczyszczeń: 

 załącznik I – przepisy dotyczące zanieczyszczania olejami; 

 załącznik II – przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu szkodliwymi substancjami 

przewożonymi luzem; 

 załącznik III – przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu szkodliwymi 

substancjami przewożonymi w opakowaniach; 

 załącznik IV – przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami ze statków; 

 załącznik V  – przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu śmieciami ze statków; 

 załącznik VI – przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza ze statków. 

 Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną 

w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), czyli 

„Konwencję Helsińską 1992”. 

Konwencja Helsińska 1974  określa zasady współpracy 9 państw nadbałtyckich zakresie 

ochrony Bałtyku. Organem wykonawczym jest Komisja Helsińska (HELCOM) gromadząca 

informacje o stanie środowiska Morza Bałtyckiego i zrzucanych do niego zanieczyszczeń. 

Na podstawie analizowanych przez ekspertów danych są opracowywane zalecenia 

zobowiązujące państwa sygnatariuszy do określonych działań na rzecz ochrony środowiska.  

Konwencja ta zawiera 6 załączników: 

 załącznik I dotyczy ochrony przed substancjami niebezpiecznymi, takimi jak 

środki chemiczne do zwalczania chwastów, szkodników, ochrony roślin (DDT, 

DDE, DDD) oraz PCB; 

 załącznik II dotyczy ochrony przed substancjami i materiałami szkodliwymi, 

takimi jak metale ciężkie, fosfor, fenole, kwas ftalowy, cyjanki, węglowodory 

halogenowe, węglowodory aromatyczne, materiały radioaktywne, 

ropopochodne, substancje wpływające na smak, kolor i zapach wody itp.; 

 załącznik III dotyczy ochrony przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z lądu, 

takimi jak ścieki komunalne, odpadowe wody z przemysłu i elektrowni itp.; 

 załącznik IV dotyczy zapobiegania zanieczyszczaniu ze statków i opiera się 

w znacznej części na postanowieniach Konwencji MARPOL 73/78, zaostrzając 

wymagania w sprawie ochrony przed zanieczyszczeniem ściekami oraz 

ograniczając możliwość spalania odpadów; 

 załącznik V wymienia wyjątki od ogólnego zakazu zatapiania odpadów i innych 

substancji włączając w to urobek pochodzący z pogłębiania; 

 załącznik VI określa zasady współpracy przy zwalczaniu zanieczyszczeń morza. 
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W 1992 roku przyjęto tzw. Nową Konwencję Helsińską. Zawiera ona 7 załączników, 

a podstawowe zmiany w stosunku do Konwencji z 1974 r. odnoszą się do następujących 

zagadnień: 

 do obszaru obowiązywania Konwencji włączono wody wpływające do Bałtyku, 

 wprowadzenia wymagań dotyczących określenia szczegółowych kryteriów i 

środków dla ochrony środowiska Bałtyku, stosowania zamkniętych systemów 

wodnych w zakładach przemysłowych oraz wydawania zezwoleń zakładom 

przemysłowym na odprowadzanie ścieków, 

 dołączenia listy substancji chemicznych, dla których wprowadzono całkowity 

zakaz używania lub dopuszczono używanie w ograniczonym zakresie. 

 Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 

substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 

grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46) znaną ogólnie jako Konwencja 

Londyńska (LC 1972 od London Convention) 

Konwencja ta zobowiązuje strony do podejmowania działań mających na celu 

zwalczanie i zapobieganie zanieczyszczeniom  morskim, które mogłyby "wyrządzić 

szkodę zasobom żywym, florze i faunie morskiej, pogarszać warunki rekreacyjne lub też 

utrudniać wszystkie inne prawnie dopuszczalne sposoby użytkowania morza". 

Międzynarodowa Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania 

odpadów niebezpiecznych, zwana Konwencją Bazylejską, sporządzona w Bazylei dnia 22 

marca 1989 r. ustanowiła zasady kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów 

niebezpiecznych oraz zasady gospodarowania tymi odpadami i ich redukcji ustanawia 

Konwencja weszła w życie w 1992 r., a we Wspólnocie Europejskiej 7.02.1994 r. Polska jest 

sygnatariuszem tej Konwencji (Dz.U. z dnia 27.02.1995 r.).  

Strony Konwencji, uznały za konieczne podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia 

spójności gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi odpadami, łącznie z ich 

transgranicznym przemieszczaniem i usuwaniem, zgodnym z ochroną ludzkiego zdrowia i 

środowiska, niezależnie od miejsca przeznaczenia i usuwania tych odpadów. Odpady 

niebezpieczne i inne odpady, na ile jest to zgodne z ich zagospodarowaniem bezpiecznym dla 

środowiska i skutecznym, powinny być likwidowane w państwie, w którym zostały 

wytworzone. Takie przemieszczanie odpadów z państwa, w którym zostały wytworzone, do 

jakiegokolwiek innego państwa powinno być dozwolone tylko wówczas, gdy ma miejsce w 

warunkach nie zagrażających zdrowiu ludzkiemu i środowisku oraz w warunkach zgodnych z 

postanowieniami konwencji. Z zakresu Konwencji Bazylejskiej wyłączone są odpady 

pochodzące z normalnej działalności statku, których zrzut jest objęty innym międzynarodowym 

instrumentem prawnym. 

Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych o środowisku człowieka (Sztokholm, 1972), 

Wytyczne kairskie,  Zasady bezpiecznej gospodarki niebezpiecznymi odpadami przyjęte decyzją 

Rady Zarządzającej Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) nr 14/30 z 17 

czerwca 1987 r. oraz  Zalecenia Komitetu Ekspertów Narodów Zjednoczonych do Spraw 

Transportu Niebezpiecznych Towarów (określone w 1957 r. i aktualizowane co dwa lata) 
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definiują problemy ochrony i zabezpieczenia środowiska w związku z tranzytem towarów 

niebezpiecznych Uwzględniają one stosowne zalecenia, deklaracje, instrumenty i regulacje 

przyjęte w ramach systemu Narodów Zjednoczonych oraz prace i studia realizowane w ramach 

innych organizacji międzynarodowych i regionalnych. 

Międzynarodowa Konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz 

współpracy w tym zakresie (Konwencja OPRC), przyjęta została w Londynie dnia 30 listopada 

1990 r. (Dz. U. Dz.U.04.36.323 z dnia 8 marca 2004 r.). Również w Londynie został przyjęty 

Protokół w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i 

szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS).  Strony 

konwencji, uznając poważne zagrożenie dla środowiska morskiego wynikające z wypadków 

zanieczyszczeń olejowych powodowanych przez statki, jednostki przybrzeżne, porty morskie i 

urządzenia do przeładunku oleju oraz mając na uwadze odpowiednie postanowienia Konwencji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, a w szczególności jej części XII, 

zobowiązują się do podejmowania indywidualnie lub wspólnie wszelkich odpowiednich 

środków, zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji i jej załącznika, ażeby przygotować 

się i reagować na wypadek zanieczyszczenia morza olejami (Art. 1.) 

Zgodnie z  Art. 3 konwencji OPRC, w zakresie planów zabezpieczenia przed zagrożeniem 

zanieczyszczeniem morza olejami każda strona konwencji będzie wymagała, aby statki 

uprawnione do podnoszenia jej bandery były wyposażone w plan zabezpieczenia przed 

zagrożeniem zanieczyszczeniem morza olejami, zgodny z postanowieniami przyjętymi w tym 

celu przez IMO.  

Międzynarodowa Konwencja HNS (on Liability and Compensation for Damage in Connection 

with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea)  przyjęta przez IMO w maju 

1996 r. odnosi się do rekompensaty za szkody spowodowane przewozem substancji 

niebezpiecznych drogą morską. 

 

2.3. Przepisy dotyczące przyznawania odszkodowań 

Wartością chronioną w bezpieczeństwie morskim jest albo statek i człowiek albo ładunek albo 

wreszcie port, nie środowisko morskie. Szkoda w postaci zanieczyszczenia obszarów morskich 

nie mogła być uznana w świetle obowiązującego wówczas prawa zarówno międzynarodowego 

jak i polskiego za szkodę. Jedynie uszkodzenia rzeczy w sensie technicznym, które były 

przedmiotem prawa własności, mogły być dochodzone przez ich właścicieli na zasadach 

ogólnych.  

Prawne pojęcie szkody, oparte na konstrukcji rzymskiej, obejmowało dotychczas w niewielkim 

stopniu zanieczyszczenie środowiska morskiego4, mimo że sam uszczerbek spowodowany 

rozlewem substancji niebezpiecznych w większym stopniu dotyczył środowiska morskiego niż 

mienia osób fizycznych lub prawnych albo państw. Uszczerbek w środowisku morskim polegał 

                                                           
4
 Brodecki Z: Odpowiedzialność za zanieczyszczenie morza, Gdańsk 1983, s.10.  
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przede wszystkim na uszkodzeniu fauny i flory, które nie stanowią przedmiotu prawa 

własności.  

Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1545, ustawa z dnia 18 września 2001 r.  Ogłoszenie 

jednolitego tekstu ustawy – Dz.U. 2013  poz. 758). r. zawiera regulacje odnośnie 

odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem pochodzącym ze statku. 

Przepisy w tym zakresie znalazły się w Dziale III Zanieczyszczenia ze statków, który zawiera 

cztery rozdziały 

 Zanieczyszczenia różne (art.art.265-271),  

 Zanieczyszczenia olejami bunkrowymi(art.art.271a-271h),  

 Zanieczyszczenia ze statków przewożących oleje (art.272-278),  

 Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem 

Olejami (art.279-281).  

Główne przepisy prawa międzynarodowego regulujące odpowiedzialność cywilną za 

zanieczyszczenie olejami to CLC (Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za 

szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 

1969), Fund Convention (Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego 

Funduszu Odszkodowań za Szkody spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami ratyfikowana 

przez Polskę Dz.U. nr14 z 1986r., poz.79 i Protokół zmieniający  z 1992 ratyfikowany przez 

Polskę, Dz.U. nr 136 z 2001r., poz.136) oraz konwencja bunkrowa (konwencja o 

odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, 

przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r.), 

które zostały w całości wprowadzone do prawa polskiego na podstawie przepisów art. 271a, 

272 i 279 Kodeksu Morskiego. Przede wszystkim w zakresie ochrony prawnej środowiska 

morskiego nastąpiło rozszerzenie zbioru tradycyjnych funkcji odpowiedzialności cywilnej 

włączając do nich  redystrybucję kosztów użytkowania środowiska.  

W Kodeksie morskim statek wskazywany jest jako główny sprawca zanieczyszczeń a w systemie 

prawnym uznaje się równorzędność ochrony człowieka, wartości materialnych i środowiska 

morskiego przed działalnością człowieka. Na podmiotach czerpiących korzyści z działalności na 

morzu spoczywają także określone obowiązki. Kodeks morski szkodę wyrządzoną 

zanieczyszczeniem definiuje w przepisie art.268 jako szkodę wyrządzoną działaniem substancji 

zanieczyszczających, jak również celowym użyciem środków zapobiegawczych zastosowanych 

po zdarzeniu powodującym zanieczyszczenie, obejmującą straty poniesione przez 

poszkodowanego oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiło zanieczyszczenie 

środowiska, a nadto zwrot kosztów środków zapobiegawczych, o których mowa w § 1, oraz 

niezbędnych wydatków i nakładów, które zostały lub będą poniesione w celu przywrócenia 

środowiska do stanu sprzed zanieczyszczenia, w tym ostatnim przypadku każdy, kto poniósł lub 

poniesie koszty przywrócenia środowiska do stanu sprzed zanieczyszczenia może dochodzić ich 

zwrotu od sprawcy.  

Prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo w identyfikacji problemów ochrony środowiska 

morskiego w skali globalnej. Regulacja ochrony morza przed zanieczyszczeniami ze statków 

obejmuje obszerny zespół norm prawa międzynarodowego obejmujących prewencję, kontrolę, 
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interwencję oraz odpowiedzialność. Normy te są zróżnicowane pod względem 

metodologicznym ale jako konstrukcja interdyscyplinarna stanowią one odpowiedź na 

transgraniczny charakter problemu zanieczyszczeń środowiska morskiego. Sytuacja prawna 

przed wypadkiem, w czasie wypadku i po wypadku statku jest zróżnicowana tak merytorycznie 

jak metodologicznie. Środki prawne przysługujące w razie zaistnienia wypadku są przedmiotem 

regulacji, opartej na uprawnieniach państw wraz z sankcjami prawnomiędzynarodowymi w 

razie nadużycia tych uprawnień. Sytuacja powypadkowa należy natomiast do sfery prawa 

cywilnego z konstrukcją prawa podmiotowego względnego jako podstawy regulacji prawnej. 

Sytuacja przed wypadkiem jest objęta prewencją i kontrolą natomiast, natomiast 

konsekwencje prawne po wypadku to przede wszystkim odpowiedzialność odszkodowawcza 

sprawcy wobec uprawnionego, którym nie musi być poszkodowany w rozumieniu 

konwencjonalnej odpowiedzialności odszkodowawczej.  

W zakresie ochrony prawnej ochrony prawnej środowiska morskiego rozszerzono zbiór 

tradycyjnych funkcji odpowiedzialności cywilnej funkcji tzw. cost allocation oznaczającej 

redystrybucję kosztów użytkowania środowiska. Praktyczny wymiar tej funkcji wyrażał się 

odejściem od dotychczas zasady „bezpłatnego” korzystania ze środowiska dla tych, którzy 

czerpali korzyści z takiego użytkowania. Przyjęto zasadę „zanieczyszczający płaci”, znaną pod 

skrótem PPP (Polluter Pays Principle). Uzupełnieniem PPP była zasada kanalizacji (channeling) 

odpowiedzialności, która pozwala na obciążenie odpowiedzialnością wyłącznie 

„zanieczyszczającego”. Odpowiedzialność cywilna łączy się tu z zagadnieniem własności 

obszarów morskich, w tym morza pełnego. CLC 1969 została wypowiedziana przez Polskę, w 

konsekwencji zakres terytorialny jest uregulowany w prawie polskim poprzez akt prawa 

międzynarodowego, stanowiący protokół zmieniający konwencję nieobowiązującą w Polsce – 

chodzi tu o protokół z 27.11.1992, Dz.U. nr 136 z 2001r., poz.136 w sprawie zmiany 

międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 

zanieczyszczeniem olejami. Z kolei w przyjętym rozwiązaniu ograniczonej, tzw. shared liability 

na gruncie prawa konwencyjnego ustalono, że pierwszym dłużnikiem jest właściciel statku, 

przewożącego olej, dłużnikiem subsydiarnym jest właściciel ładunku, z tym, że jego 

świadczenie odszkodowawcze następuje przez międzynarodowy fundusz, powstały ze składek 

importerów ropy naftowej .  

Protokół z 1992r.uwzględnił zapisy konwencji CLS. System odpowiedzialności cywilnej za 

szkody spowodowane zanieczyszczeniem obejmuje:  

 szkodę na mieniu i utracone korzyści,  

 szkodę na osobie,  

 tzw. czystą szkodę ekonomiczną,  

 szkodę w środowisku, tylko w zakresie rozsądnych kosztów przywrócenia środowiska 

do stanu sprzed zanieczyszczenia,  

 koszt rozsądnych środków zapobiegawczych oraz szkodę przez nie wywołaną.  

Zanieczyszczający odpowiada na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie jest możliwe dochodzenie 

roszczeń w oparciu o inną zasadę odpowiedzialności (tzn. winę). Przesłanki odpowiedzialności 

na zasadzie ryzyka sprowadzone zostały do dwóch tj. istnienie szkody i jej wartość oraz związku 
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przyczynowego. Polskie prawo stosuje zasadę ryzyka jako podstawę odpowiedzialności 

związanej z działalnością niebezpieczną dla społeczeństwa, ale przynoszącą korzyści 

prowadzącemu taką działalność. Regulacja kodeksowa jest oparta na konstrukcji 

wprowadzenia do porządku prawnego konwencji międzynarodowej nieobowiązującej w 

stosunku do Polski w związku z wypowiedzeniem tej konwencji. 

Pozostałe elementy dotyczące odszkodowań znajdują się w regulacjach pozakodeksowych, 

przede wszystkim :  

 ustawie z 16.03.1995r. o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza ze statków (Dz. U. z 

dnia 9 maja 1995 r. nr 47, poz. 243),   

 w ustawie o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055) oraz w 

dyrektywie 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2002r. 

ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statku i 

uchylającej dyrektywę Rady 93/75/EWG  

 dyrektywie 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005r. w sprawie 

zanieczyszczenia pochodzącego ze statku oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 

naruszenia prawa 

 dyrektywie 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005r. w sprawie 

wzmocnienia ochrony portów oraz w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. w sprawie podniesienia ochrony statków i 

obiektów portowych 

Regulacja pozakodeksowa obejmuje również konwencje MARPOL 1973/1978, SOLAS 1974, 

COLREG 1972, INMARSAT 1976, STCW oraz Intervention 1969. 
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3. ANALIZA RYZYKA 

3.1. Analiza funkcjonujących narzędzi 

3.1.1.   HELCOM AIS 

Jest oczywiste, że ryzyko zanieczyszczenia morza substancjami niebezpiecznymi w wyniku 

katastrofy morskiej jest wprost proporcjonalne do natężenia ruchu statków i ilości 

przewożonych przez te statki ładunków niebezpiecznych. Bardzo szczegółowe statystyki 

dotyczące ruchu statków stały się możliwe dzięki wprowadzeniu na obszarze M. Bałtyckiego 

powszechnego systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (Automatic Identification System 

– AIS). Cały obszar morza został otoczony lądowymi stacjami identyfikacji sprawiając, że 

począwszy od 1 lipca 2005 r. region ten stał się pierwszym na świecie obszarem posiadającym 

kompletny system. 

 
3.1.2.  Typy AIS 

Istnieją dwie klasy transponderów AIS (klasa A i B). Instalowane są one na statkach morskich 

lub na statkach powietrznych ratownictwa morskiego oraz na brzegu jako urządzenia bazowe 

lub przekaźnikowe (base or repeater station).  

Transponder AIS klasy A musi być instalowany na wszystkich statkach pasażerskich oraz 

statkach morskich o pojemności brutto 300 ton i większej odbywających podróże 

międzynarodowe oraz statkach  morskich o pojemności brutto 500 ton i większej nie 

odbywających podróży międzynarodowych, objętych Konwencją o Bezpieczeństwie Życia na 

Morzu –SOLAS5 (Safety of Life at Sea). Transpondery tej klasy pracują z wykorzystaniem 

techniki cyfrowego selektywnego wywołania DSC (Digital Selective Calling) z satelitarnym 

systemem określania pozycji GNSS (GPS) oraz systemem zobrazowania elektrycznej mapy i 

informacji nawigacyjnej (Electronic  Chart Display and Information System  ECDIS). 

Natomiast klasa B jest przeznaczona dla jednostek nieobjętych Konwencją SOLAS, tj. statków o 

pojemności brutto mniejszej niż 300 ton odbywających podróże międzynarodowe, statków o 

pojemności brutto mniejszej niż 500 ton, nieodbywających podróży międzynarodowych oraz 

na jednostkach rybackich. 

 

 

 

 
 

                                                           
5 Konwencja SOLAS – oznacza to Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, 

sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319) wraz z 

Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, 

sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 

35, poz. 177) 
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3.2. Żegluga 

Kraje Unii Europejskiej otaczają cztery morza i dwa oceany. 20 państw Wspólnoty posiada linię 
brzegową o długości ponad 65 tys. km. 70 mln mieszkańców UE mieszka w odległości mniejszej 
niż 50 km od wybrzeża. Unia Europejska ma ponad tysiąc portów i przystani morskich6. 

Unia Europejska podejmuje różnego rodzaju działania, które maj ą prowadzić do przeniesienia 

pewnej części przewozów ładunków już nie tylko z samochodów na kolej i żeglugę śródlądową, 

ale również do transportu morskiego (from land to sea). W ostatnim czasie jest więc 

lansowana koncepcja rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu (short sea shipping - SSS). 

Ogromny potencjał dla rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu tkwi także w regionie Morza 

Bałtyckiego, gdzie znajduje się około 320 portów, przystani morskich i terminali 

przeładunkowych. Dlatego też transport morski bliskiego zasięgu może stać się ważnym 

ogniwem w europejskim systemie transportowym. 

Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym zaproponowała skoncentrowanie 

wysiłków na utworzeniu morskich autostrad, w tym również autostrady Morza Bałtyckiego,  

Jednym z korytarzy przebiegających przez terytorium Polski jest korytarz nr VI. W układzie sieci 

transeuropejskiej, korytarz ten stanowi główny, międzynarodowy ciąg transportowy w relacji 

północ – południe. Prowadzi on ze Skandynawii przez Europę Środkową, kraje bałkańskie i 

Turcję na Bliski Wschód (rys. 3.1). Łączy kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy 

Środkowo – Wschodniej i dalej z krajami basenu Adriatyku i Morza Śródziemnego. 

Wszystkie transeuropejskie korytarze transportowe, których uczestnikami są polskie porty, 

związane są silnie z handlem pomiędzy państwami Rejonu Morza Bałtyckiego (RMB). Jak 

wynika z tabeli 13 najintensywniejszy przepływ towarów Polska odnotowuje z Niemcami i 

Rosją. Znaczący wolumen eksportu odnotowuje się również w kontaktach z państwami 

skandynawskimi. 

Ponad 50% obrotów w transporcie morskim było związanych z państwami Skandynawskimi. 

Według szacunków przedstawionych w Baltic Maritime Outlook 2006 wolumen obrotów w 

transporcie morskim do 2020 roku wzrośnie o 64%, natomiast transportu samochodowego i 

kolejowego o 27%. W 2020 roku wielkość przewozów morskim pomiędzy krajami tego regionu 

a innymi państwami wzrośnie o 324 miliony ton, a wewnątrz RMB o 147 mln ton.  Przewiduje 

się, ze największy udział w tym wzroście będą miały ładunki obsługiwane przez porty 

niemieckie, polskie oraz te położone w Zatoce Fińskiej. Znaczenie Rosji jako uczestnika handlu 

międzynarodowego będzie rosło, jednak w coraz większym stopniu handel tego państwa 

będzie obsługiwany przez rosyjskie porty. 

Dotychczas istotna część rosyjsko-niemieckiego handlu transportowana była drogą kolejową 

przez terytorium Polski. Jednak od grudnia 2006 roku uruchomione zostało nowe połączenie 

promowe pomiędzy Portem Sassnitz a Bałtijskiem w Okręgu Kaliningradzkim. Jest ono efektem 

porozumienia pomiędzy kolejami niemieckimi (DB) a rosyjskimi (RZD). Obecne obroty 

handlowe pomiędzy Niemcami a Rosją wynoszą 50 mld euro i będą nadal rosły. Początkowo tę 

trasę będzie obsługiwał jeden prom, ale w przyszłości planuje się wprowadzenie siedmiu 

                                                           
6
 European Union Guide Book, Brussels 2005 
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promów. W związku z tym terytorium Polski ominie tranzyt około 74 tysięcy kontenerów 

morskich rocznie. 

 

Rysunek 3.1. Przebieg VI korytarza transportowego7 
 

                                                           
7 Źródło Deloitte: „Porty morskie jako ogniwa międzynarodowych multimodalnych ciągów 

transportowych w obrocie lądowym i lądowo – morskim  
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Tabela  3.1. Przeładunki w państwach Morza  Bałtyckiego – dane za 2003 rok8 

E
ks

p
o

rt
 z

/d
o
 

Import z/do dane za 2003 rok 

z/do Szwecja Polska Finlandia Dania Estonia Litwa Niemcy Rosja Łotwa Razem 

Szwecja 0 1 617 5 711 6 403 264 402 11 693 465 247 26 802 

Polska 1 883 0 2 178 2 808 140 832 23 279 1 413 248 32 781 

Finlandia 4 365 605 0 1 182 1 130 96 6 205 1 626 197 15 406 

Dania 8 069 574 3 328 0 62 127 6 500 428 50 19 138 

Estonia 2 634 72 1 705 362 0 230 1 136 208 567 6 914 

Litwa 1 159 926 226 542 561 0 1 067 608 1 443 6 532 

Niemcy 5 733 8 220 2 226 6 053 272 491 0 2 430 264 25 689 

Rosja 6 602 22 641 24 680 3 196 3 450 12 164 40 113 0 1 308 114 154 

Łotwa 5 015 89 640 827 323 352 802 186 0 8 234 

Razem 35 460 34 744 40 694 21 373 6 202 14 694 90 795 7 364 4 324 255 650 

 

Tabela  3.2. Przeładunki w państwach Morza Bałtyckiego – prognoza na 2020 rok9 

E
ks

p
o

rt
 w

 z
/d

o
 

Import z/do prognoza 2020 

z/do Szwecja Polska Finlandia Dania Estonia Litwa Norwegia Niemcy Rosja Łotwa Razem 

Szwecja 0 2 912 8 263 7 878 474 844 9 065 11 842 983 501 42 760 

Polska 2 588 0 2 989 2 516 309 1 759 2 233 41 098 2 324 523 56 338 

Finlandia 5 991 1 162 0 1 472 2 314 198 718 7 702 3 141 382 23 079 

Dania 12 630 1 015 6 572 0 120 259 2 809 7 698 566 90 31 758 

Estonia 4 946 139 3 618 662 0 460 618 1 971 407 1 088 13 909 

Litwa 2 265 1 927 476 1 104 1 062 0 214 1 652 1 110 2 667 12 476 

Norwegia 14 306 3 808 4 992 10 796 44 32 0 30 495 635 33 65 140 

Niemcy 7 059 16 029 3 476 10 589 553 973 3 539 0 3 931 469 46 618 

Rosja 12 121 39 592 40 465 3 451 6 832 24 884 3 506 63 845 0 2 467 197 162 

Łotwa 11 125 146 832 1 711 624 690 299 1 425 351 0 17 202 

Razem 73 030 66 728 71 681 40 177 12 332 30 099 23 000 167 727 13 448 8 220 506 441 

 

Tabela  3.3. Prognozy rozwoju transportu morskiego w zależności od rodzaju ładunku10 

 

 

                                                           
8
Źródło Baltic Maritime Outlook 2006 

9
Źródło Baltic Maritime Outlook 2006 

10
Źródło Baltic Maritime Outlook 2030 

Rodzaj ładunku Rok 2030 (mln ton) Wzrost 2010-2030 (%) Wzrost rocznie  (%) 

Kontenery 82 138 4,4 

Ładunki suche 75 42 1,8 

Ładunki płynne -22 -7 -0,4 

Ro-Ro, przyczepy 56 47 2 

Ro-Ro, pozostałe 12 93 3,4 

Pozostałe ładunki 25 32 1,4 

Ładunki ogółem 228 30 1,3 
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Zgodnie z prognozami przedstawionymi w tabeli 3.3, zakłada się, że przy wzroście przewozów o 

30% największą dynamiką wzrostu charakteryzować się będą przewozy kontenerów 138% i Ro-

Ro (odpowiednio 47% i  93%). Przewiduje się natomiast spadek przewozów ładunków płynnych 

(-0,4%). 

Baltic Transport Outlook 2030, to kolejny projekt realizowany w latach 2010 – 2012, w ramach 

Trans-European Transport Network (TEN-T),  którego celem było między innymi 

przeprowadzenie analizy dotyczącej portów Regionu M. Bałtyckiego. Prognoza przewozów 

towarów drogą morską uzyskana została poprzez wykorzystanie dostępnych analiz trendów 

handlu międzynarodowego z uwzględnieniem zmian demograficznych, ekonomicznych oraz 

przewidywanych zmian w sektorach energetycznym i ochrony środowiska. 

Tabela. 3.4. Prognozy przewozów morskich w poszczególnych państwach basenu Morza 
Bałtyckiego11 

  Przeładunki 2010    
(mln t) 

Przeładunki 2030    
(mln t) 

Wzrost 2010-2030  
(mln t) 

Wzrost 2010-
2030 (%) 

Dania 69,58 86,42 16,80 24,20 

Estonia 37,11 38,73 1,60 4,40 

Finlandia 98,35 125,27 26,90 27,40 

Niemcy (M. Bałtyckie) 55,98 68,09 12,10 21,60 

Litwa 37,93 44,72 6,80 17,90 

Łotwa 61,53 75,37 13,80 22,50 

Norwegia (Połudn.) 21,50 27,50 6,00 27,90 

Polska 48,76 73,10 24,30 49,90 

Rosja 171,63 243,80 72,20 42,00 

Szwecja 154,76 201,81 47,00 30,40 

Razem 757,14 984,81 227,50 30,10 

 

W tabeli 3.4 przedstawiono prognozy przeładunków w poszczególnych państwach. Przy 

wzroście w granicach 30% ponad 53% wzrost generować będą państwa ze wschodniego 

wybrzeża M. Bałtyckiego. Największa dynamikę wzrostu osiągną Polska 49,9% i Rosja 42%. 

Biorąc pod uwagę poszczególne regiony M. Bałtyckiego stopa wzrostu w portach Zatoki 

Gdańskiej (Gdańsk, Gdynia i Kaliningrad) osiągnie 80%. O ile czynnikiem wzrostu dla portu w 

Kaliningradzie jest dynamiczny rozwój regionu, o tyle istotnym czynnikiem wzrostu 

przeładunków w portach Gdańska i Gdyni będą rozwiązania intermodalne, połączone z 

modernizacją. 

 

3.2.1.   Statystyki żeglugowe HELCOM 

Począwszy od 2007 roku Sekretariat Komisji Helsińskiej publikuje raporty dotyczące statystyk 

żeglugowych oraz zarejestrowanych wypadków morskich. Na obszarze Morza  Bałtyckiego 

wprowadzono linie raportowania AIS pozwalające na analizy natężenia żeglugi. 

 

                                                           
11

Źródło Baltic Maritime Outlook 2030 
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Rysunek  3.2. Dane AIS na temat liczby statków przekraczających ustalone linie raportowania 

AIS w 2013 r. Klasyfikacja wg typu statku. Źródło: Raport HELCOM na temat wypadków 

morskich w 2013 r. 
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Rysunek  3.3. Dane AIS na temat liczby statków przekraczających ustalone linie w 2013 r. 

Klasyfikacja wg zanurzenia. Źródło: Raport HELCOM na temat wypadków morskich w 2013 r. 
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Tabela   3.5. Liczba statków przekraczających wszystkie linie raportowania AIS. Źródło: 
HELCOM 2013 

Rok Pasażerskie Handlowe Tankowce Inne Brak inf. Ogółem 

2006 42731 226855 67458 39627 0 376671 

% 11 60 18 11 0 100 

2007 43998 237740 69281 53225 8204 412448 

% 11 58 17 13 2 100 

2008 43060 206755 60746 104814 14689 430064 

% 10 48 14 24 3 100 

2009 37994 198427 68008 61014 9234 374677 

% 10 53 18 16 2 100 

2010 30471 181932 59409 46950 23028 342754 

% 9 53 17 14 7 100 

2011 35398 207273 64957 60123 23948 391699 

% 9 53 17 15 6 100 

2012 33193 207056 66524 54627 22959 384359 

% 9 54 17 14 6 100 

2013 31329 182770 61193 57959 17141 350392 

% 9 52 17 17 5 100 

 

3.3. Analiza przypadków 

3.3.1. Wypadki morskie 

Źródłem informacji na temat wypadków morskich są statystyki prowadzone i publikowane 
przez Sekretariat Komisji Helsińskiej. Oficjalne informacje obejmują zdarzenia zarejestrowane 
w latach 2004 - 2013. 
 

 

Rysunek 3.4. Statystyka wypadków morskich. Źródło HELCOM 
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Rysunek  3.5. Statystyka kolizji (od  2012 roku statystki rejestrowane są z podziałem na 
lokalizację zdarzenia; wypadki w portach, na podejściu do portów, na morzu otwartym, brak 
informacji). Źródło HELCOM 

 

 

Rysunek  3.6. Statystyka wejść na mieliznę w latach 2004 – 2014 (od 2012 roku prowadzone są 
statystyki z podziałem na lokalizacje zdarzenia, porty, podejścia do portów, morze otwarte, 
brak informacji). Źródło HELCOM 
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Rysunek  3.7. Mapa kolizji (zderzenia między statkami) i kontaktów (zderzenia z obiektami 
konstrukcyjnymi) Źródło HELCOM 
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Rysunek 3.8. Statystyki wejść na mieliznę w latach 2004 - 2013 Źródło HELCOM 
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Tabela 3.6. Najpoważniejsze wypadki morskie na Morzu Bałtyckim 

Rok Nazwa statku Tonaż rozlanego oleju Lokalizacja 

2003 Fu Shan Hai 1.200 Bornholm, Dania/Szwecja 

2001 Baltic Carrier 2.700 Kadetrenden, Dania 

1998 Nunki 100 (m
3
) Kalundborg Fjord, Dania 

1995 Hual Trooper 180 The Sound, Szwecja 

1990 Volgoneft 1.000 Karlskrona, Szwecja 

1981 Globe Asimi 16.000 Kłajpeda, Litwa  

 

3.4. Analiza rozwiązań prowadzących do oceny ryzykai 

Określenie ryzyka katastrofy morskiej i związanego z nią ryzyka rozlewu olejowego, a także 

określenie związanych z ryzykiem rozlewu olejowego konsekwencji dla środowiska 

przyrodniczego zostało przeprowadzone z  wykorzystaniem narzędzia obliczeniowego IWRAP 

MK II.  Jest to model obliczający prawdopodobieństwo wypadków morskich, wykorzystujący 

dane systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS), opracowany przez konsorcjum 

instytucji związanych z bezpieczeństwem morskim z Danii, Finlandii i Szwecji. Narzędzie jest 

zalecane przez IALA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego). 

Dla potrzeb analizy opracowane zostały scenariusze odnoszące się również do Krajowego Planu 

Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego (rozlew olejowy powyżej i poniżej 

5.000 ton). W zakresie tego zadania została również dokonana analiza wrażliwości środowiska 

naturalnego na zanieczyszczenie przy uwzględnieniu wyników analizy ryzyka wspomaganych 

narzędziem IWRAP MK II. 

Na potrzeby analizy wykorzystano dane obliczeniowe przeprowadzone w trakcie realizacji 

projektu pod nazwą BRISK. Projekt, w którym uczestniczyły wszystkie państwa Basenu M. 

Bałtyckiego oraz Sekretariat Komisji Helsińkiej realizowany był w latach 2008 – 2012 w ramach 

Programu Regionalnego dla M. Bałtyckiego. Projekt dotyczył określenia prawdopodobieństwa 

zdarzenia skutkującego rozlewem oleju lub innej substancji szkodliwej, konsekwencji dla 

środowiska naturalnego wynikających z  takiego zdarzenia oraz wpływu różnego rodzaju 

działań obejmujących: 

 Obniżenie prawdopodobieństwa zdarzenia - przedsięwzięcia, które można określić, jako 

działania prewencyjne, związane z podniesieniem bezpieczeństwa żeglugi (lepsze 

oznakowanie nawigacyjne, wprowadzenie obowiązkowego pilotażu, objęciem 

zagrożonych największym ryzkiem obszarów nadzorem nawigacyjnym (obszar nadzoru 

ruchu statków VTS12), zmiany konstrukcji statków, wprowadzenie map elektronicznych 

(ECDIS13), itp. Takie działania w modelu IWRAP MK II określane są, jako środki redukcji 

ryzyka (RRM14). 

 

                                                           
12

 VTS – Vessel Traffic Services 

13
 ECDIS – Electronic Chart Display and Information System 

14
 RRM – Risk Reduction Measurses 
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 Obniżenie dotkliwości skutków incydentu związanego z zanieczyszczeniem morza przez 

olej lub inne substancje szkodliwe, obejmujące przede wszystkim zwalczanie 

zanieczyszczeń na morzu w ramach Bałtyckiego Systemu Przeciwdziałania15 z 

uwzględnieniem: 

 obecnie posiadanego potencjału 

 zmiany rozlokowania statków i baz sprzętu 

 zwiększenie potencjału w sposób proponowany przez poszczególne sub-regiony 

Morza Bałtyckiego 

 zwiększenie potencjału o 50% 

 wprowadzenie  technik zwalczania umożliwiających prowadzenie akcji w nocy i 

w warunkach złej widzialności 

 wprowadzenie technik zwalczania zanieczyszczeń umożliwiających skuteczne 

przeciwdziałanie w warunkach lodowych. 

Listę scenariuszy uwzględniających powyższe założenia przedstawia tabela 3.7. 

W tabeli scenariusze pogrupowane są wg następującej zasady: 

 Scenariusze oznaczone nr 1,1; 1,2 i 1,3 są scenariuszami bazowymi, 

przedstawiającymi stan aktualny i dotyczą prawdopodobieństwa związanego z 

rzeczywistym ruchem statków – wg danych AIS za okres 2008/2009 

 Scenariusz oznaczony nr 2,1 to scenariusz uwzględniający przyszły ruch statków 

(zakłada się zwiększenie ruchu statków o 50% w stosunku do ruchu 

rzeczywistego w latach 2008/2009) oraz stosowanie obowiązujących środków 

redukcji ryzyka, oraz  tych RRM, w stosunku do których podjęto już decyzje o 

ich wprowadzeniu. Scenariusz ten można okreslić, jako bazowy, umożliwiający 

porównanie wpływu stosowania zarówno RRM, jak i środków powodujących 

łagodzenie skutków. 

 Scenariusze oznaczone nr 3,1 – 3,7 obejmują przewidywany w 2020 r. ruch 

statków oraz zastosowanie różnych środków redukcji ryzyka (RRM) tak, jak 

pokazano to w tabeli 3.1, przy założeniu, że potencjał przeciwdziałania 

pozostaje bez zmian. 

 Scenariusze oznaczone nr 4,1–4,5 obejmują przewidywany w 2020 r. ruch 

statków, stosowanie obowiązujących (bez dodatkowych) środków redukcji 

ryzyka oraz kolejno wprowadzonych środków umożliwiających łagodzenie 

skutków ( wzrost potencjału i nowe techniki przeciwdziałania tak, jak to 

pokazano w tabeli 3.7. 

 

 

                                                           
15

 Bałtycki System Przeciwdziałania obejmuje statki oraz sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń na morzu 
zadeklarowany przez Państwa – Strony Konwencji Helsińskiej 
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Tabela 3.7. Lista scenariuszy  

Nr Ruch 
statków 

Środki redukcji ryzyka (RRM) Potencjał przeciwdziałania 

1,1 2008/9 Brak RRM Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

1,2 2008/9 Obecne RRM Brak systemu zwalczania 

1,3 2008/9 Obecne RRM Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

2,1 2020 
(prognoza) 

2020 RRM (uwzględniające już podjęte 
decyzje) 

Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

3,1 2020 
(prognoza) 

Obowiązkowy pilotaż w Ciesn. Duńskich 
(+2020 RRM) 

Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

3,3 2020 
(prognoza) 

Maksymalna rozbudowa (VTS), Kattegat, 
Fehmarn, Bornholm i Gotlandia hotspots 
(+2020 RRM) 

Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

3,4 2020 
(prognoza) 

Systemy rozgraniczenia ruchu statków (TSS) 
(+2020 RRM) 

Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

3,5 2020 
(prognoza) 

mapy elektroniczne (System ECDIS) dla 
dużych statków (+2020 RRM) 

Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

3,6 2020 
(prognoza) 

Podwójne zbiorniki towarowe (statki <5000 
BRT) (+2020 RRM) 

Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

3,7 2020 
(prognoza) 

Podwójne zbiorniki paliwowe (+2020 RRM) Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

3,8 2020 
(prognoza) 

Holowniki eskortowe w wąskich przejściach 
(+2020 RRM) 

Obecnie funkcjonujący system zwalczania 
zanieczyszczeń 

4,1 2020 
(prognoza) 

2020 RRM Zmiana rozlokowania statków do zwalczania 
zanieczyszczeń 

4,2 2020 
(prognoza) 

2020 RRM Zwiększona liczba środków przeciwdziałania 
proponowane przez partnerów 

4,3 2020 
(prognoza) 

2020 RRM 50% więcej środków przeciwdziałania 

4,4 2020 
(prognoza) 

2020 RRM Przeciwdziałanie w nocy i warunkach złej widzialności 
(0.85) 

4,5 2020 
(prognoza) 

2020 RRM Przeciwdziałanie w warunkach lodowych (wzrost 20% 
to 40%) 

 

Cały obszar został podzielony na sub-regiony. Ograniczenie geograficzne i podział pokazany na 

rysunku 3.9 podyktowany jest decyzją HELCOM dotycząca organizacji współpracy sub-

regionalnej. Uzasadnieniem decyzji jest fakt, że podnoszenie potencjału przeciwdziałania może 

być dokonywane w sposób bardziej racjonalny. Z przedstawionej na rysunku  3.9 mapy wynika, 

że obszary morskie RP wchodzą w skład dwóch sub-regionów. W sub-regionie 4 obejmującym 

Bałtyk Południowo-Wschodni naszymi partnerami są Litwa i Obwód Kalingradzki Federacji 

Rosyjskiej. W sub-regionie 5 współpracujemy z Danią, Niemcami i Szwecją.  
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Rys. 3.9. Mapa podziału Morza Bałtyckiego na sub-regiony 

 

3.4.1. Wyniki analizy ryzyka 

Wyniki analizy ryzyka zostały przedstawione w tabeli poniżej (tabela 3.8). Wszystkie 

scenariusze, zgodnie z tabelą  3.7 zostały uwzględnione odrębnie dla każdego sub-regionu oraz 

w podziale na:  

 Rozlewy poniżej 5000 ton 

 Rozlewy powyżej 5000 ton 

 Rozlewy łącznie  

Wyniki kalkulacji ryzyka zostały przedstawione w następującej postaci: 

 Wielkość rozlewu wyrażona w tonach na rok. 

 Ilość oleju zebrana na morzu metodami mechanicznymi wyrażona w tonach na 

rok. 

 Procentowy udział zebranego oleju (wskaźnik skuteczności akcji na morzu), 

jako iloraz ilości zebranego oleju i wielkości rozlewu wyrażony w procentach. 
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 Szkoda w środowisku wyrażona, jako ilość oleju która pozostała w środowisku 

morskim po zakończeniu akcji ratowniczej na morzu. Jako wyrażenie liczbowe 

jest to masa oleju w gramach na jednostkę powierzchni morza w kilometrach 

kwadratowych, uśredniona, jako średnia ważona dla całego obszaru 

poszczególnego sub-regionu .  

 Ostatnim parametrem ryzyka szkód w środowisku morskim jest ilość oleju w 

tonach, jaka może się znaleźć na brzegu morskim w ciągu roku. 

 

Tabela  3.8. Analiza ryzyka dla  poszczególnych scenariuszy, w poszczególnych subregionach  

Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

1,1 1 1 <5000 252 24 9% 332 416 21 

1,1 2 1 >5000 69 2 4% 124 071 4 

1,1 3 1 Razem 321 26 8% 456 487 26 

1,1 4 2 <5000 326 30 9% 94 259 31 

1,1 5 2 >5000 1 000 34 3% 82 386 67 

1,1 6 2 Razem 1 326 65 5% 176 645 98 

1,1 7 3 <5000 260 34 13% 62 840 10 

1,1 8 3 >5000 951 32 3% 42 556 9 

1,1 9 3 Razem 1 212 66 5% 105 396 19 

1,1 10 4 <5000 68 9 13% 65 770 3 

1,1 11 4 >5000 95 4 4% 30 850 3 

1,1 12 4 Razem 163 13 8% 96 621 6 

1,1 13 5 <5000 486 66 14% 108 046 23 

1,1 14 5 >5000 2 004 76 4% 144 504 102 

1,1 15 5 Razem 2 489 142 6% 252 551 125 

1,1 16 6 <5000 865 86 10% 159 237 87 

1,1 17 6 >5000 2 915 102 4% 208 547 306 

1,1 18 6 Razem 3 780 189 5% 367 784 393 

1,1 19 Razem <5000 2 255 249 11% 822 570 176 

1,1 20 Razem >5000 7 034 251 4% 632 914 491 

1,1 21 Razem Razem 9 290 500 5% 1 455 484 666 

1,2 1 1 <5000 222 0 0% 475 719 26 

1,2 2 1 >5000 59 0 0% 110 431 4 

1,2 3 1 Razem 280 0 0% 586 150 30 

1,2 4 2 <5000 216 0 0% 124 745 28 

1,2 5 2 >5000 692 0 0% 91 719 44 

1,2 6 2 Razem 908 0 0% 216 464 72 

1,2 7 3 <5000 253 0 0% 110 534 16 

1,2 8 3 >5000 939 0 0% 65 470 11 

1,2 9 3 Razem 1 192 0 0% 176 003 27 

1,2 10 4 <5000 60 0 0% 72 722 4 

1,2 11 4 >5000 87 0 0% 25 648 3 

1,2 12 4 Razem 147 0 0% 98 371 6 

1,2 13 5 <5000 415 0 0% 248 187 41 
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Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

1,2 14 5 >5000 1 417 0 0% 143 555 73 

1,2 15 5 Razem 1 832 0 0% 391 741 114 

1,2 16 6 <5000 586 0 0% 257 992 101 

1,2 17 6 >5000 1 750 0 0% 150 584 209 

1,2 18 6 Razem 2 336 0 0% 408 576 310 

1,2 19 Razem <5000 1 751 0 0% 1 289 899 217 

1,2 20 Razem >5000 4 945 0 0% 587 407 343 

1,2 21 Razem Razem 6 696 0 0% 1 877 306 560 

1,3 1 1 <5000 222 21 10% 268 746 18 

1,3 2 1 >5000 59 2 4% 95 325 3 

1,3 3 1 Razem 280 23 8% 364 070 22 

1,3 4 2 <5000 216 21 10% 60 078 19 

1,3 5 2 >5000 692 26 4% 57 027 39 

1,3 6 2 Razem 908 47 5% 117 105 58 

1,3 7 3 <5000 253 33 13% 61 805 9 

1,3 8 3 >5000 939 32 3% 42 123 8 

1,3 9 3 Razem 1 192 65 5% 103 928 17 

1,3 10 4 <5000 60 8 13% 39 621 2 

1,3 11 4 >5000 87 3 4% 21 757 2 

1,3 12 4 Razem 147 11 8% 61 378 5 

1,3 13 5 <5000 415 58 14% 92 931 18 

1,3 14 5 >5000 1 417 57 4% 99 580 58 

1,3 15 5 Razem 1 832 115 6% 192 511 76 

1,3 16 6 <5000 586 59 10% 89 748 58 

1,3 17 6 >5000 1 750 64 4% 109 682 178 

1,3 18 6 Razem 2 336 123 5% 199 430 236 

1,3 19 Razem <5000 1 751 200 11% 612 930 125 

1,3 20 Razem >5000 4 945 184 4% 425 494 288 

1,3 21 Razem Razem 6 696 385 6% 1 038 423 414 

2,1 1 1 <5000 200 20 10% 211 331 16 

2,1 2 1 >5000 37 1 4% 60 784 2 

2,1 3 1 Razem 237 21 9% 272 116 18 

2,1 4 2 <5000 234 24 10% 64 145 20 

2,1 5 2 >5000 676 26 4% 49 415 38 

2,1 6 2 Razem 910 49 5% 113 560 58 

2,1 7 3 <5000 275 36 13% 66 754 10 

2,1 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 

2,1 9 3 Razem 1 030 63 6% 98 759 15 

2,1 10 4 <5000 64 9 14% 50 791 2 

2,1 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

2,1 12 4 Razem 123 11 9% 68 662 4 

2,1 13 5 <5000 457 64 14% 95 972 20 

2,1 14 5 >5000 1 169 50 4% 78 677 48 

2,1 15 5 Razem 1 626 114 7% 174 648 68 

2,1 16 6 <5000 592 60 10% 85 114 59 

2,1 17 6 >5000 1 412 56 4% 89 462 144 
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Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

2,1 18 6 Razem 2 005 116 6% 174 577 203 

2,1 19 Razem <5000 1 821 212 12% 574 107 126 

2,1 20 Razem >5000 4 110 162 4% 328 214 240 

2,1 21 Razem Razem 5 932 375 6% 902 321 366 

3,1 1 1 <5000 200 20 10% 211 331 16 

3,1 2 1 >5000 37 1 4% 60 784 2 

3,1 3 1 Razem 237 21 9% 272 116 18 

3,1 4 2 <5000 234 24 10% 64 145 20 

3,1 5 2 >5000 676 26 4% 49 415 38 

3,1 6 2 Razem 910 49 5% 113 560 58 

3,1 7 3 <5000 275 36 13% 66 754 10 

3,1 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 

3,1 9 3 Razem 1 030 63 6% 98 759 15 

3,1 10 4 <5000 64 9 14% 50 791 2 

3,1 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

3,1 12 4 Razem 123 11 9% 68 662 4 

3,1 13 5 <5000 456 64 14% 95 848 20 

3,1 14 5 >5000 1 163 50 4% 78 083 48 

3,1 15 5 Razem 1 619 114 7% 173 931 67 

3,1 16 6 <5000 590 60 10% 84 618 58 

3,1 17 6 >5000 1 398 55 4% 88 046 143 

3,1 18 6 Razem 1 987 115 6% 172 664 201 

3,1 19 Razem <5000 1 817 212 12% 573 487 126 

3,1 20 Razem >5000 4 090 162 4% 326 203 237 

3,1 21 Razem Razem 5 907 373 6% 899 691 363 

3,3 1 1 <5000 200 19 10% 206 830 16 

3,3 2 1 >5000 37 1 4% 60 652 2 

3,3 3 1 Razem 237 21 9% 267 482 18 

3,3 4 2 <5000 229 23 10% 63 621 20 

3,3 5 2 >5000 660 25 4% 48 961 38 

3,3 6 2 Razem 889 48 5% 112 582 58 

3,3 7 3 <5000 247 32 13% 64 522 9 

3,3 8 3 >5000 597 22 4% 27 758 4 

3,3 9 3 Razem 844 54 6% 92 280 14 

3,3 10 4 <5000 64 9 14% 50 791 2 

3,3 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

3,3 12 4 Razem 123 11 9% 68 662 4 

3,3 13 5 <5000 380 52 14% 90 108 17 

3,3 14 5 >5000 924 39 4% 69 685 43 

3,3 15 5 Razem 1 304 91 7% 159 794 60 

3,3 16 6 <5000 528 53 10% 82 365 53 

3,3 17 6 >5000 1 243 49 4% 85 537 129 

3,3 18 6 Razem 1 771 101 6% 167 902 181 

3,3 19 Razem <5000 1 649 189 11% 558 239 117 

3,3 20 Razem >5000 3 519 137 4% 310 464 217 

3,3 21 Razem Razem 5 168 326 6% 868 703 334 
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Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

3,4 1 1 <5000 200 20 10% 211 331 16 

3,4 2 1 >5000 37 1 4% 60 784 2 

3,4 3 1 Razem 237 21 9% 272 116 18 

3,4 4 2 <5000 234 24 10% 64 145 20 

3,4 5 2 >5000 676 26 4% 49 415 38 

3,4 6 2 Razem 910 49 5% 113 560 58 

3,4 7 3 <5000 275 36 13% 66 754 10 

3,4 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 

3,4 9 3 Razem 1 030 63 6% 98 759 15 

3,4 10 4 <5000 64 9 14% 50 791 2 

3,4 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

3,4 12 4 Razem 123 11 9% 68 662 4 

3,4 13 5 <5000 457 64 14% 95 972 20 

3,4 14 5 >5000 1 169 50 4% 78 677 48 

3,4 15 5 Razem 1 626 114 7% 174 648 68 

3,4 16 6 <5000 580 59 10% 84 452 58 

3,4 17 6 >5000 1 322 51 4% 86 501 140 

3,4 18 6 Razem 1 902 109 6% 170 953 199 

3,4 19 Razem <5000 1 809 210 12% 573 446 126 

3,4 20 Razem >5000 4 020 157 4% 325 252 236 

3,4 21 Razem Razem 5 829 368 6% 898 698 362 

3,5 1 1 <5000 183 18 10% 187 883 14 

3,5 2 1 >5000 37 1 4% 60 784 2 

3,5 3 1 Razem 220 20 9% 248 668 16 

3,5 4 2 <5000 232 24 10% 63 827 19 

3,5 5 2 >5000 676 26 4% 49 415 38 

3,5 6 2 Razem 908 49 5% 113 242 58 

3,5 7 3 <5000 271 36 13% 64 646 9 

3,5 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 

3,5 9 3 Razem 1 027 63 6% 96 651 15 

3,5 10 4 <5000 63 9 14% 48 423 2 

3,5 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

3,5 12 4 Razem 122 11 9% 66 293 4 

3,5 13 5 <5000 452 63 14% 92 567 19 

3,5 14 5 >5000 1 169 50 4% 78 677 48 

3,5 15 5 Razem 1 621 113 7% 171 244 67 

3,5 16 6 <5000 578 59 10% 80 739 57 

3,5 17 6 >5000 1 412 56 4% 89 462 144 

3,5 18 6 Razem 1 990 115 6% 170 202 201 

3,5 19 Razem <5000 1 778 208 12% 538 086 122 

3,5 20 Razem >5000 4 110 162 4% 328 214 240 

3,5 21 Razem Razem 5 889 370 6% 866 300 361 

3,6 1 1 <5000 200 20 10% 211 283 16 

3,6 2 1 >5000 37 1 4% 60 784 2 

3,6 3 1 Razem 237 21 9% 272 067 18 

3,6 4 2 <5000 233 24 10% 64 140 20 
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Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

3,6 5 2 >5000 676 26 4% 49 415 38 

3,6 6 2 Razem 910 49 5% 113 555 58 

3,6 7 3 <5000 274 36 13% 66 745 10 

3,6 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 

3,6 9 3 Razem 1 030 63 6% 98 751 15 

3,6 10 4 <5000 64 9 14% 50 770 2 

3,6 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

3,6 12 4 Razem 123 11 9% 68 640 4 

3,6 13 5 <5000 457 64 14% 95 932 20 

3,6 14 5 >5000 1 169 50 4% 78 677 48 

3,6 15 5 Razem 1 626 114 7% 174 609 68 

3,6 16 6 <5000 591 60 10% 84 978 59 

3,6 17 6 >5000 1 412 56 4% 89 462 144 

3,6 18 6 Razem 2 004 116 6% 174 440 203 

3,6 19 Razem <5000 1 820 212 12% 573 847 126 

3,6 20 Razem >5000 4 110 162 4% 328 214 240 

3,6 21 Razem Razem 5 930 375 6% 902 061 366 

3,7 1 1 <5000 184 18 10% 189 229 14 

3,7 2 1 >5000 37 1 4% 60 788 2 

3,7 3 1 Razem 221 20 9% 250 017 16 

3,7 4 2 <5000 230 23 10% 63 128 19 

3,7 5 2 >5000 676 26 4% 49 416 38 

3,7 6 2 Razem 906 49 5% 112 544 58 

3,7 7 3 <5000 271 36 13% 64 915 9 

3,7 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 

3,7 9 3 Razem 1 027 63 6% 96 921 15 

3,7 10 4 <5000 63 9 14% 48 683 2 

3,7 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

3,7 12 4 Razem 122 11 9% 66 553 4 

3,7 13 5 <5000 452 63 14% 92 881 19 

3,7 14 5 >5000 1 169 50 4% 78 677 48 

3,7 15 5 Razem 1 622 113 7% 171 558 67 

3,7 16 6 <5000 575 58 10% 77 931 57 

3,7 17 6 >5000 1 412 56 4% 89 463 144 

3,7 18 6 Razem 1 987 114 6% 167 394 201 

3,7 19 Razem <5000 1 776 208 12% 536 768 121 

3,7 20 Razem >5000 4 110 162 4% 328 220 240 

3,7 21 Razem Razem 5 886 370 6% 864 989 361 

3,8 1 1 <5000 200 20 10% 211 324 16 

3,8 2 1 >5000 37 1 4% 60 777 2 

3,8 3 1 Razem 237 21 9% 272 101 18 

3,8 4 2 <5000 233 24 10% 64 142 20 

3,8 5 2 >5000 676 26 4% 49 412 38 

3,8 6 2 Razem 910 49 5% 113 554 58 

3,8 7 3 <5000 275 36 13% 66 754 10 

3,8 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 
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Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

3,8 9 3 Razem 1 030 63 6% 98 759 15 

3,8 10 4 <5000 64 9 14% 50 791 2 

3,8 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

3,8 12 4 Razem 123 11 9% 68 662 4 

3,8 13 5 <5000 457 64 14% 95 972 20 

3,8 14 5 >5000 1 169 50 4% 78 677 48 

3,8 15 5 Razem 1 626 114 7% 174 648 68 

3,8 16 6 <5000 592 60 10% 85 112 59 

3,8 17 6 >5000 1 409 56 4% 89 437 144 

3,8 18 6 Razem 2 001 116 6% 174 549 202 

3,8 19 Razem <5000 1 821 212 12% 574 095 126 

3,8 20 Razem >5000 4 107 162 4% 328 178 239 

3,8 21 Razem Razem 5 928 375 6% 902 273 365 

4,1 1 1 <5000 200 20 10% 211 275 16 

4,1 2 1 >5000 37 1 4% 60 799 2 

4,1 3 1 Razem 237 21 9% 272 074 18 

4,1 4 2 <5000 234 24 10% 64 185 20 

4,1 5 2 >5000 676 25 4% 49 739 39 

4,1 6 2 Razem 910 48 5% 113 924 58 

4,1 7 3 <5000 275 36 13% 66 144 10 

4,1 8 3 >5000 756 25 3% 33 792 5 

4,1 9 3 Razem 1 030 62 6% 99 936 15 

4,1 10 4 <5000 64 9 13% 52 049 2 

4,1 11 4 >5000 60 2 4% 17 913 1 

4,1 12 4 Razem 123 11 9% 69 963 4 

4,1 13 5 <5000 457 64 14% 94 703 19 

4,1 14 5 >5000 1 169 53 5% 77 417 48 

4,1 15 5 Razem 1 626 117 7% 172 120 67 

4,1 16 6 <5000 592 60 10% 85 114 59 

4,1 17 6 >5000 1 412 56 4% 89 159 144 

4,1 18 6 Razem 2 005 117 6% 174 272 203 

4,1 19 Razem <5000 1 821 213 12% 573 470 126 

4,1 20 Razem >5000 4 110 163 4% 328 819 239 

4,1 21 Razem Razem 5 932 376 6% 902 289 365 

4,2 1 1 <5000 200 21 11% 184 470 15 

4,2 2 1 >5000 37 2 6% 55 363 2 

4,2 3 1 Razem 237 23 10% 239 833 17 

4,2 4 2 <5000 234 27 11% 63 020 19 

4,2 5 2 >5000 676 42 6% 45 187 36 

4,2 6 2 Razem 910 68 8% 108 207 56 

4,2 7 3 <5000 275 38 14% 57 630 9 

4,2 8 3 >5000 756 46 6% 26 054 5 

4,2 9 3 Razem 1 030 84 8% 83 684 14 

4,2 10 4 <5000 64 9 14% 44 298 2 

4,2 11 4 >5000 60 3 6% 16 759 1 

4,2 12 4 Razem 123 12 10% 61 056 4 
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Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

4,2 13 5 <5000 457 67 15% 86 190 18 

4,2 14 5 >5000 1 169 76 6% 69 768 43 

4,2 15 5 Razem 1 626 142 9% 155 958 62 

4,2 16 6 <5000 592 62 10% 84 175 58 

4,2 17 6 >5000 1 412 71 5% 81 657 138 

4,2 18 6 Razem 2 005 133 7% 165 832 196 

4,2 19 Razem <5000 1 821 224 12% 519 783 123 

4,2 20 Razem >5000 4 110 240 6% 294 788 225 

4,2 21 Razem Razem 5 932 463 8% 814 571 348 

4,3 1 1 <5000 200 21 10% 196 693 16 

4,3 2 1 >5000 37 2 5% 58 564 2 

4,3 3 1 Razem 237 22 9% 255 257 18 

4,3 4 2 <5000 234 24 10% 63 565 20 

4,3 5 2 >5000 676 32 5% 47 505 37 

4,3 6 2 Razem 910 56 6% 111 070 57 

4,3 7 3 <5000 275 37 14% 63 517 9 

4,3 8 3 >5000 756 34 5% 29 059 5 

4,3 9 3 Razem 1 030 71 7% 92 576 14 

4,3 10 4 <5000 64 9 14% 46 890 2 

4,3 11 4 >5000 60 3 5% 17 244 1 

4,3 12 4 Razem 123 12 10% 64 135 4 

4,3 13 5 <5000 457 65 14% 90 631 19 

4,3 14 5 >5000 1 169 63 5% 73 591 45 

4,3 15 5 Razem 1 626 128 8% 164 222 64 

4,3 16 6 <5000 592 63 11% 83 308 58 

4,3 17 6 >5000 1 412 68 5% 83 497 139 

4,3 18 6 Razem 2 005 131 7% 166 806 197 

4,3 19 Razem <5000 1 821 219 12% 544 604 124 

4,3 20 Razem >5000 4 110 202 5% 309 461 231 

4,3 21 Razem Razem 5 932 421 7% 854 065 354 

4,4 1 1 <5000 200 21 10% 202 183 16 

4,4 2 1 >5000 37 2 4% 59 572 2 

4,4 3 1 Razem 237 22 9% 261 755 18 

4,4 4 2 <5000 234 24 10% 63 743 20 

4,4 5 2 >5000 676 30 4% 47 985 38 

4,4 6 2 Razem 910 54 6% 111 727 57 

4,4 7 3 <5000 275 37 13% 64 349 9 

4,4 8 3 >5000 756 33 4% 29 747 5 

4,4 9 3 Razem 1 030 70 7% 94 096 14 

4,4 10 4 <5000 64 9 14% 48 334 2 

4,4 11 4 >5000 60 3 5% 17 470 1 

4,4 12 4 Razem 123 12 9% 65 804 4 

4,4 13 5 <5000 457 65 14% 92 265 19 

4,4 14 5 >5000 1 169 61 5% 74 619 46 

4,4 15 5 Razem 1 626 126 8% 166 884 65 

4,4 16 6 <5000 592 62 11% 83 898 58 
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Nr 
scenariusza 

Lp Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2
 (śr. 

ważona) 
tony/rok 

4,4 17 6 >5000 1 412 66 5% 85 007 140 

4,4 18 6 Razem 2 005 128 6% 168 905 198 

4,4 19 Razem <5000 1 821 217 12% 554 772 124 

4,4 20 Razem >5000 4 110 194 5% 314 399 232 

4,4 21 Razem Razem 5 932 412 7% 869 170 356 

4,5 1 1 <5000 200 20 10% 210 717 16 

4,5 2 1 >5000 37 1 4% 60 731 2 

4,5 3 1 Razem 237 21 9% 271 447 18 

4,5 4 2 <5000 234 24 10% 64 059 20 

4,5 5 2 >5000 676 27 4% 49 206 38 

4,5 6 2 Razem 910 50 6% 113 265 58 

4,5 7 3 <5000 275 36 13% 66 754 10 

4,5 8 3 >5000 756 27 4% 32 006 5 

4,5 9 3 Razem 1 030 63 6% 98 759 15 

4,5 10 4 <5000 64 9 14% 50 791 2 

4,5 11 4 >5000 60 2 4% 17 870 1 

4,5 12 4 Razem 123 11 9% 68 662 4 

4,5 13 5 <5000 457 64 14% 95 972 20 

4,5 14 5 >5000 1 169 50 4% 78 677 48 

4,5 15 5 Razem 1 626 114 7% 174 648 68 

4,5 16 6 <5000 592 60 10% 85 114 59 

4,5 17 6 >5000 1 412 56 4% 89 462 144 

4,5 18 6 Razem 2 005 116 6% 174 577 203 

4,5 19 Razem <5000 1 821 213 12% 573 406 126 

4,5 20 Razem >5000 4 110 163 4% 327 951 239 

4,5 21 Razem Razem 5 932 376 6% 901 358 366 

 

Wyniki analizy ryzyka należy interpretować w sposób następujący: 

Scenariusz 4.3 opisuje poziomu ryzyka dla sytuacji, w której w sub-regionie pojawia się o 50% 
więcej środków przeciwdziałania. Analiza dotyczy okres przyszłego (2020) oraz sub-regionu 4 
obejmującego obszary morskie Litwy, Federacji Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki) oraz część 
wschodnią polskiego obszaru odpowiedzialności. Poprzez porównanie z okresem bazowym – 
(scenariusz 2.1) można oszacować efekt, jaki przyniesie podniesienie potencjału o 50%. 

Tabela 3.9. Przykładowa analiza wyników 

Nr 
scenariusza 

Lp. Subregion 
Klasa 

rozlewu 
Wlk. 

rozlewu 
Olej zebrany na 

morzu 
Szkody w 

środowisku 
Olej na brzegu 

- - tony tony/rok tony/rok (%) 
g/km2 

(śr.ważona) 
tony/rok 

2,1 12 4 Razem 123 11 9% 68 662 4 

4,3 12 4 Razem 123 12 10% 64 135 4 

Z danych przedstawionych w tabeli 3.9 wynika, że podniesienie potencjału przeciwdziałania o 
50 % powoduje, przy tej samej wielkości rozlewu powoduje zwiększenie ilości zebranego oleju 
o 9,1 %, zwiększenie efektywności zbierania o 11,1 % oraz obniżenie wielkości szkód w 
środowisku o 6,6 %. Ilość oleju, który może znaleźć się brzegu pozostaje bez zmian. 
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Tabela 3.10. Analiza ryzyka w ujęciu syntetycznym  

Nazwa 
scenariusza 

Nr 
scenariusza 

Subregion 
Olej 

rozlany 
Olej zebrany 

Szkody w 
środowisku 

Olej na 
brzegu 

- - tony/rok tony/rok (%) 
g/km

2 
(śr. 

ważona) 
tony/rok 
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 3 1 321 26 8% 456 487 26 

6 2 1 326 65 5% 176 645 98 

9 3 1 212 66 5% 105 396 19 

12 4 163 13 8% 96 621 6 

15 5 2 489 142 6% 252 551 125 

18 6 3 780 189 5% 367 784 393 

21 Razem 9 290 500 5% 1 455 484 666 
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 3 1 280 0 0% 586 150 30 

6 2 908 0 0% 216 464 72 
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Nazwa 
scenariusza 

Nr 
scenariusza 

Subregion 
Olej 

rozlany 
Olej zebrany 

Szkody w 
środowisku 

Olej na 
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3 1 237 22 9% 255 257 18 

6 2 910 56 6% 111 070 57 

9 3 1 030 71 7% 92 576 14 

12 4 123 12 10% 64 135 4 

15 5 1 626 128 8% 164 222 64 

18 6 2 005 131 7% 166 806 197 

21 Razem 5 932 421 7% 854 065 354 
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12 4 123 11 9% 68 662 4 

15 5 1 626 114 7% 174 648 68 

18 6 2 005 116 6% 174 577 203 

21 Razem 5 932 376 6% 901 358 366 

 

3.4.2.  Interpretacja wyników 

Na rysunkach poniżej przedstawione zostały wyniki analizy ryzyka dla całego obszaru Morza 

Bałtyckiego. Dane obejmują:  

 natężenie ruchu statków w badanym okresie 

 prawdopodobieństwo zdarzenia oparte na wynikach pomiaru natężenia ruchu 

 prawdopodobieństwo rozlewu olejowego 

 skutki wywołane rozlewem olejowym 
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Rys. 3.10. Mapa natężenia ruchu statków w 2008 r. 
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Rys. 3.11. Prawdopodobieństwo kolizji statków 
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Rys. 3.12. Ryzyko rozlewu olejowego łącznie (wielkość rozlewu poniżej i powyżej 5.000 t.) 
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Rys. 3.13. Prawdopodobieństwo skutków rozlewu olejowego wyrażone jednostką: 

Ilość gramów oleju / 1 kilometr kwadratowy / 1 rok.  
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3.4.3.  Wrażliwość środowiska naturalnego 

Wrażliwość środowiska naturalnego oceniona została metoda ekspercką przez przedstawicieli 

wszystkich państw uczestniczących w projekcie BRISK, a więc wszystkich państw rejonu M. 

Bałtyckiego. Eksperci dokonali oceny wrażliwości metodą ważenia przypisując poszczególnym 

gatunkom fauny i flory ich wartości przyrodnicze. Wyniki oceny wrażliwości przedstawione 

zostały na rysunkach poniżej. 

 

Rys. 3.14. Mapa wrażliwości środowiska naturalnego – wiosna 
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Rys. 3.15. Mapa wrażliwości środowiska naturalnego – lato 
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Rys. 3.16. Mapa wrażliwości środowiska naturalnego – jesień 
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Rys. 3.17. Mapa wrażliwości środowiska naturalnego – zima 
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4. ANALIZA DOSWIADCZEŃ INNYCH PAŃSTW I ORGANIZACJI 
REGIONALNYCH 

4.1. Wstęp 

W roku 2007 EMSA opublikowała raport pod nazwą: „Raport o urządzeniach odbiorczych dla 

olejów zabranych na wodach morskich w Europie”16. Raport ten obejmuje inwentaryzację 

stałych instalacji umożliwiających odbiór olejów umiejscowionych w portach europejskich z 

uwzględnieniem rafinerii, terminali przeładunkowych, zbiorników dedykowanych oraz 

zakładów utylizacji olejów. Należy zaznaczyć, że EMSA nie poszukiwała informacji dotyczącej 

zdolności przechowywania substancji olejowych w zbiornikach innych statków (np. tankowce, 

bunkierki). Uznano, że czasowe przetrzymywanie odpadu nie stanowi rozwiązania problemu, 

lecz jest po prostu odsunięciem tego problemu w czasie. Wreszcie ostateczna, końcowa 

utylizacja olejów również nie była przedmiotem rozważań tego opracowania. 

Rozdział niniejszy obejmuje następujące zagadnienia: 

 Analiza funkcjonujących rozwiązań przeprowadzona w oparciu o inwentaryzację 

wykonaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego i przedstawioną w 

raporcie pod nazwą Raport dotyczący urządzeń odbiorczych do odbioru olejów w Europieii 

 Analizy przypadków dla dwóch zdarzeń istotnych z punktu widzenia zagospodarowania 

odpadów olejowych wytworzonych na skutek katastrof na morzu.  Obejmuje on incydenty 

związane z katastrofami tankowców ERIKA w roku 1999 oraz innych katastrof morskich. 

 Przegląd organizacji służba zwalczania zanieczyszczeń na świecie 

 

4.2. Raport dotyczący urządzeń odbiorczych do odbioru olejów w 
Europie 

RAPORT Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) z 2007 przedstawia 

europejski przegląd zdolności urządzeń odbiorczych dla olejów zebranych w wyniku dużych 

akcji ratowniczych. 

Znaczenie problemu 

Podczas poważnych incydentów generujących zanieczyszczenia dostępność urządzeń 

odbiorczych dla olejów17 oraz innych odpadów zebranych podczas akcji ratowniczej może stać 

się jednym z kluczowych elementów warunkujących jej powodzenie. Podczas warsztatów 

zorganizowanych przez EMSA w kwietniu 2005 r., eksperci zgodnie uznali, że odbiór odpadów 

olejowych może być uznany za jeden z najsłabszych elementów przeciwdziałania.  

 

                                                           
16

Report on Facilities for Discharge of Oil Recovered at Sea in Europe – dotyczy państw UE oraz EFTA. 

17
 Olej – zgodnie z definicją MARPOL 
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Niemal w każdym przypadku operacja mechanicznego zbierania zanieczyszczeń olejowych z 

powierzchni wody wykonywana przez specjalistyczne statki jest zależna od możliwości odbioru 

tych zanieczyszczeń. Dotyczy to nie tylko statków stanowiących wyposażenie pojedynczego 

państwa, ale wszystkich statków biorących udział w akcji ratowniczej. Należy założyć, bowiem, 

że każda duża akcja ratownicza na Morzu Bałtyckim skupi na niewielkim obszarze znaczną ilość 

specjalistycznych jednostek z całego regionu, a także statki EMSA, działające w ramach pomocy 

oferowanej przez UE. 

Jest oczywiste, że organizacja systemu odbioru odpadów pozostaje w gestii każdego z państw 

przybrzeżnych oddzielnie, bowiem zgodnie z Konwencją Bazylejską18 tylko odpady pochodzące 

z normalnej działalności statku, których zrzut jest objęty innym międzynarodowym 

instrumentem prawnym, są wyłączone z zakresu tej konwencji. 

Metodologia 

Kwestionariusz ogólny 

Do państw UE (EFTA) skierowane zostało zapytanie w następujących kwestiach: 

1. W jaki sposób zorganizowany jest system odbioru olejów zebranych w czasie akcji 

ratowniczej na morzu i czy jest on objęty krajowym planem zwalczania zanieczyszczeń na 

morzu? 

2. Prośba o podanie listy kontaktowej operatorów działających w portach, zdolnych do 

przyjmowania odpadów olejowych. 

Większość respondentów (w przeważającej części była to administracja morska państw UE i 

EFTA) odpowiedziała na zadane pytania. Wynik tej ankiety prezentowany jest poniżej.  

Kwestionariusz szczegółowy  

(skierowany do operatorów urządzeń odbiorczych). 

W związku z tym, że odpowiedź na drugie pytanie w wielu przypadkach była niedostatecznie 

precyzyjna i przeprowadzający ankietę miał spore kłopoty z odszukaniem wskazanego 

 Dane z portalu „Petroleum Economist”19 na temat terminali tankowców i rafinerii w 

Europie 

 Dane z portalu “Lloyds Maritime Intelligence”20 na temat największych europejskich 

portów, przeładowujących oleje  

 Listy kontaktowe do administracji morskich, władz portów, stowarzyszeń przemysłu 

naftowego, stowarzyszeń portowych itp.  

Ten drugi kwestionariusz został skierowany wyłącznie do operatorów, u których olej mógłby 

być rozładowany bezpośrednio ze statku do urządzenia odbiorczego, tzn. rafinerii naftowych, 

operatorów różnego rodzaju portowych urządzeń odbiorczych zdolnych do obsługi odpadów 

                                                           
18

 KONWENCJA BAZYLEJSKA o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, 
sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.( Dz.U.1995.19.88) 
19

http://www.petroleum-economist.com/ 

20
http://www.lloydslistintelligence.com/llint/index.htm 

http://www.petroleum-economist.com/
http://www.lloydslistintelligence.com/llint/index.htm
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olejowych ze statków zgodnie z definicją zgodną z treścią Załącznika 1, Konwencji MARPOL 

73/78, w tym terminali masowych ładunków ciekłych, obiektów służących do czyszczenia 

zbiorników statkowych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie gospodarowania 

odpadami oraz stacji bunkrowych. Ogółem na liście respondentów znalazło się 290 

operatorów. 

 

Ankieta składała się z następujących części: 

Część ogólna: 

Czy dany obiekt (urządzenie odbiorcze) może być wykorzystane do odbioru oleju zebranego na 

morzu? 

Jaka jest nazwa i lokalizacja obiektu (urządzenia)? 

Proszę o potwierdzenie danych kontaktowych. 

 

Część szczegółowa 

Kryteria techniczne: 

Jaka jest bezpośrednia (natychmiastowa) zdolność odbioru oleju i jaka jest zdolność 

maksymalna, możliwa do uzyskania w dłuższym okresie czasu (wielkość wyrażona w m3)? 

Czy wymagana jest i wykonywana wstępna analiza próbek przed podjęciem decyzji o przyjęciu 

oleju do składowania? Jeśli tak, należy podać czas analizy oraz wielkość próbki. 

Jaki jest górny, akceptowalny limit lepkości oleju, wyrażony w cSt? 

Jaki jest maksymalny dopuszczalny limit zawartości wody w dwufazowej mieszaninie wodno-

olejowej oraz w emulsji wodno-olejowej? 

Proszę podać inne szczegóły dotyczące ewentualnych ograniczeń w przyjęciu oleju do 

składowania (np. obecność dyspergentów, środków powierzchniowo czynnych, środków 

przeciwdziałających emulsyfikacji, zasolenia, zawartości siarki itp.) 

Logistyka przeładunku: 

 Jakie są wymagania w zakresie wydajności pomp (m3/h) statku przekazującego 

zanieczyszczenie? 

 Jakie są wymagane średnice kołnierzy połączeniowych statek – urządzenie odbiorcze? 

 Inne wymagania dotyczące statków (zanurzenie, długość, szerokość). 

 

Rezultaty ankiety (administracja morska) 

W zakresie podsystemów odbioru oleju działających w ramach krajowych systemów 

przeciwdziałania funkcjonują bardzo różne rozwiązania. Poszczególne państwa w całkiem 

odmienny sposób definiują te zagadnienia. 
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Część państw wprowadziła lub wprowadza stosunkowo szczegółowe plany, będące integralną 

częścią narodowych planów przeciwdziałania, obejmujące inwentaryzację urządzeń 

odbiorczych oraz możliwość ich wykorzystania do przedmiotowych celów, łącznie z system 

kontraktowania specyficznych operatorów. Takie systemy działają, bądź są organizowane w 

Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Litwie, Łotwie i Wielkiej Brytanii.  

W niektórych przypadkach ten wyższy stopień zaawansowania działań planistycznych związany 

jest być może z doświadczeniami wynikającymi z zaistniałych katastrof morskich, w których 

problem odpadów był rzeczywistym problemem wymagającym konkretnych rozwiązań. 

Część państw zmierzających do usankcjonowania rozwiązań w formie kontraktów z 

poszczególnymi operatorami zasygnalizowała znaczenie relacji finansowych. Jednakże 

odnosząc się do ankiety w sensie bardziej ogólnym, dla większości państw w opinii 

administracji morskich (z wyjątkiem Danii) aktualny potencjał urządzeń odbiorczych jest 

niewystarczający. 

 

Rezultaty ankiety (operatorzy) 

Należy podkreślić, że odzew na skierowaną do operatorów ankietę był bardzo ograniczony. 

Spośród 290 respondentów jedynie 50 odpowiedziało na zadane pytania, z czego 34 

odpowiedzi można było uznać za pozytywne tzn. obiekty nadają się do odbioru i składowania 

olejów zebranych podczas akcji ratowniczych na morzu.  

Tak duża liczba braku odpowiedzi sygnalizuje wyraźną niechęć operatorów do współpracy, co 

może świadczyć o tym, że rzeczywisty potencjał składowania odpadów olejowych jest zupełnie 

rożny od wykazanego w raporcie. I nie tylko potencjał (pojemność urządzeń odbiorczych) ma 

tutaj znaczenie. Istotna jest również odległość, a więc czas, który wymagany jest do tego, aby 

dany statek odbył podróż z miejsca akcji do wskazanego w raporcie urządzenia odbiorczego.  

Można podać następujące przyczyny niechęci współpracy operatorów urządzeń odbiorczych: 

Jest prawdopodobne, że operatorzy – przeważnie prywatni przedsiębiorcy, nie znali 

rzeczywistych intencji EMSA związanych z przeprowadzaną ankietą. Jako tacy nie mają 

obowiązku opowiadać na pytania Agencji dotąd, dopóki nie widzą interesu ekonomicznego. 

Dodatkowe problemy stwarzać mógł język oraz korespondencyjna forma prowadzenia ankiety. 

Być może osobisty kontakt przyczyniłby się do lepszego zrozumienia zamiarów ankietera. 

 

Funkcjonujące systemy prawne: 

W większości państw nie ma wymagań prawnych związanych z przedmiotową problematyką. 

Oznacza to, że prawo nie reguluje obowiązku przyjmowania odpadów olejowych, 

wytworzonych na morzu, w wyniku incydentu. W zasadzie tylko Łotwa przedstawiła 

informację, że zgodnie z krajowym planem reagowania, porty są zobowiązane do odbioru oleju 

zebranego na morzu. Fakt ten odzwierciedlony jest w każdym z portowych planów zwalczania 

zanieczyszczeń olejowych. 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

53 

Większość państw nie posiada planów, ani nie stosuje konkretnych umów dla odbioru oleju. W 

większości przypadków są to doraźne zalecenia lub niepisane umowy  

o ewentualnej współpracy. 

W dodatku funkcjonuje szereg ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie środowiska 

(pozwolenia, licencje) uniemożliwiających obiór tego typu odpadów, ponieważ klasyfikacja, 

warunki wytworzenia, czy wreszcie parametry fizykochemiczne odpadu są różne od typowych, 

właściwych dla regularnej działalności. Przykładowo elektrownie w Irlandii wykorzystujące 

paliwa płynne mają zezwolenia na użycie olejów o bardzo określonym składzie, a rafinerie w 

Finlandii mają pozwolenia środowiskowe do przyjmowania olejów z określonych własnych 

źródeł, nieuwzględniających dostaw ze strony trzeciej. Jakkolwiek obserwowana jest tendencja 

akceptowania przez regulatora sytuacji, aby w przypadkach nadzwyczajnych „poluźnić” 

funkcjonujące ograniczenia. 

 

Przyczyny komercyjne 

Mimo, że EMSA w swej ankiecie zaznaczyła, iż pytania do respondentów są zadawane w 

imieniu państw członkowskich UE, ankieta szczególnie w przypadku operatorów terminali, 

została potraktowana, jako zapytanie o charakterze komercyjnym (ewentualne inwestycje lub 

komercyjna dzierżawa przestrzeni składowania). Po uzyskaniu odpowiedzi przeczącej 

większość operatorów terminali straciła zainteresowanie współpracą. Jest to zrozumiale, 

ponieważ wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa do celu nadzwyczajnego, jakim jest 

odbiór, bądź przeróbka oleju zebranego na morzu podczas akcji ratowniczej w oczywisty 

sposób zakłóca działalność komercyjną, co w istotnym stopniu wpływa na rachunek 

ekonomiczny. Przykładowo użycie olejów odpadowych w rafineriach, szczególnie tych 

nastawionych na konkretne surowce stwarza dodatkowe problemy technologiczne oraz 

zwiększa koszty mieszania, dodatkowej obróbki, transportu, ewentualne awarie instalacji. Zysk 

wynikający z dodatkowej masy „surowca” o niepewnych właściwościach może być 

niewystarczający, by pokryć te dodatkowe koszty. Powoduje to, że zakłady mogą nie być 

zainteresowane współpracą.  

Przegląd historyczny wypadków morskich pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków: 

Incydent SEA EMPRESS 1996: Rafineria TEXACO w Milford Haven zaakceptowała przyjęcie 

10.000 ton mieszaniny wodno-olejowej, przed wszystkim jednak dlatego, że ładunek SEA 

EMPRESS był przeznaczony dla niej. Na potrzeby niniejszego raportu ta sama rafineria, w chwili 

obecnej zarządzana przez koncern Total oświadczyła, że nie będzie w stanie zaakceptować 

olejów o podwyższone lepkości, tzn. ani olejów zemulsyfikowanych, ani tzw. olejów ciężkich. 

Incydent ERIKA 1999: Ciężki olej zebrany na morzu był mieszany z olejem napędowym w celu 

ułatwienia transportu do rafinerii w Dongas (Total). Następnie mieszanina ta była poddawana 

destylacji celem usunięcia oleju napędowego i poddawana recyklingowi, do uzyskania oleju 

opałowego. Również w tym przypadku Total, jako koncern czarterujący statek zobowiązany był 

do działań nadzwyczajnych. 

 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

54 

Incydent PRESTIGE 2002: Koncern Repsol otrzymał i przetworzył około 30000 ton odpadów 

olejowych w swoje rafinerii w La Coruna, a Petronor około 5000 ton w rafinerii w Bilbao, 

jakkolwiek w tym przypadku nie było żadnych powiązań pomiędzy koncernami naftowymi, a 

statkiem. Akcja ratownicza jest przykładem dobrego wykorzystania pływającego potencjału 

czasowego przechowywania odpadów. W tym konkretnym przypadku statek BRITISH SHIELDS 

stanowił tymczasowy „magazyn” odpadów olejowych dla rafinerii w La Coruna. Pozwoliło to na 

zaoszczędzenie czasu potrzebnego do przejścia statków specjalistycznych z miejsca akcji, do 

miejsca odbioru w porcie. 

Z przedstawionych przypadków można wnioskować, że o ile w przypadku znalezienia powiązań 

komercyjnych pomiędzy rafinerią a zanieczyszczeniem współpraca odnośnie odbioru 

zanieczyszczenia jest wielce prawdopodobna, o tyle brak powiązań stwarza liczne bariery dla 

tej współpracy i znaczenie mogą mieć lokalne naciski polityczne, wizerunek firmy itp. Odrębną 

sprawą staje się sytuacja, w której skarb państwa ma znaczące udziały w koncernie naftowym. 

W sytuacji kryzysowej należy się spodziewać, że dojdzie do porozumienia i współpracy.  

Przyczyny techniczne:  

Lepkość 

Większość spośród negatywnych odpowiedzi (16 na 50) związana była z ograniczeniami dla 

lepkości przyjmowanego odpadu. W zasadzie limit wynosił 500 cSt, choć zdarzały się 

ograniczenia do poniżej 30 cSt lub też ograniczenia te w sposób opisowy limitowały odbiór do 

produktów rafinacji ropy naftowej z wyłączeniem ropy surowej, bądź olejów ciężkich. 

Wiadomo, że uzyskanie odpadu zebranego na morzu o lepkości poniżej 500 cSt jest praktycznie 

niemożliwe, z uwagi na zachowanie się olejów w wodzie morskiej (parowanie, emulsyfikacja). 

Należy zaznaczyć, że nawet w odpowiedziach uznanych, jako pozytywne pojawia się 

stwierdzenie, że możliwy jest odbiór oleju, który w temperaturze otoczenia zachowuje 

właściwości cieczy, co oznacza, że zapewne instalacje odbiorcze nie posiadają własnych 

systemów podgrzewania. Tym samym odbiór emulsji o dużej zawartości wody lub olejów 

ciężkich oraz bardzo ciężkich jest wątpliwy. Tak, więc lepkość staje się bardzo ważnym 

parametrem. Portowe urządzenia odbiorcze z reguły mają w swej ofercie możliwość odbioru 

odpadów stałych, bądź półpłynnych. Są to zazwyczaj pozostałości po wodach zaolejonych 

(zęzy, osady wód balastowych) oraz zbiorników paliwowych. Z punktu widzenia rafinerii 

główną opcją utylizacji jest poddawanie odpadów olejowych destylacji i następnie mieszanie z 

innymi półproduktami poddawanymi dalszej przeróbce dla produktów mogących stanowić 

bazy dla olejów opałowych, olejów smarnych, nisko-siarkowych dodatków do oleju 

napędowego. W zasadzie instalacje destylacji produktów naftowych muszą być przystosowane 

do pracy z surowcami o bardzo małej zawartości lotnych frakcji, bo tego typu oleje są 

zazwyczaj zbierane na morzu. Dla instalacji destylacyjnych innego typu maksymalny dodatek 

oleju zebranego na morzu nie może przekraczać 5 – 7%, co oznacza, że utylizacja jest procesem 

długotrwałym i wymaga dodatkowych zbiorników do czasowego składowania odpadów. Z 

drugiej strony z technologicznego punktu widzenia lepkość nie do końca stanowi problem 

(ERIKA). Mieszając oleje o dużej lepkości z olejem napędowym można uzyskać ciecze o 

wymaganej lepkości, tak więc utylizacja jest kwestia czasu i większych nakładów finansowych. 

W konsekwencji można przyjąć założenie, że w sytuacji kryzysowej problem lepkości nie jest 
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problemem nie do przeskoczenia. Mając na uwadze wspólne interesy portu, rafinerii, zakładu 

utylizacji odpadów i państwa lepkość staje się przedmiotem negocjacji pomiędzy 

zainteresowanymi stronami i racjonalne rozwiązanie jest w tym przypadku możliwe. 

Skład - obecność zanieczyszczeń 

Dla każdej instalacji odbiorczej innym ważnym czynnikiem decydującym o możliwości odbioru 

odpadu jest skład chemiczny zebranego oleju oraz obecność zanieczyszczeń. Szczególnie ma to 

znaczenie w przypadku rafinerii, które akceptują jedynie obecność w oleju wody o bardzo 

niskim zasoleniu. Również obecność środków powierzchniowo czynnych oraz cząstek stałych 

stwarza problemy. W przypadku soli jest to spowodowane zagrożeniem korozji dla całej 

instalacji przetwórczej. Z drugiej strony większość rafinerii posiada instalacje odsalania ropy 

surowej.  

Sygnalizowane były następujące ograniczenia; 

- pozostałości olejów lub wosków o gęstości poniżej 0,999, co oznacza ograniczenie 

do olejów lżejszych od wody, zebranych z jej powierzchni lub w przypadku olejów 

cięższych konieczność stosowania rozpuszczalników, 

- punkt zapłonu poniżej 60ºC, co jest mało prawdopodobne w przypadku olejów 

zebranych z powierzchni wody, 

- zanieczyszczenie detergentami, dyspergentami, innymi środkami powierzchniowo 

czynnymi (przy zalecanym na Morzu Bałtyckim ograniczonym użyciu środków 

chemicznych zanieczyszczenie tego typu jest mało prawdopodobne), 

- obecność siarki poniżej 0,5%, co wydaje się problematyczne, jako, że większość 

typów ropy surowej zawiera większe stężenia tego pierwiastka. Wydaje się, więc, że 

problem ten może być negocjowany podobnie, jak w przypadku lepkości. 

 

Udział statków EMSA 

Ważne jest, aby specjalistyczne jednostki pływające EMSA, biorące udział w akcji były 

traktowane przez instalacje odbioru odpadów w podobny sposób, jak inne krajowe bądź 

zagraniczne statki reprezentujące przeważnie służby państwowe. Zgodnie z Konwencją 

Helsińską państwo ubiegające się o pomoc i pomoc tę otrzymujące zobowiązane jest do 

zapewnienia odbioru odpadów wytworzonych podczas akcji ratowniczej. Statki EMSA, które w 

ramach normalnej eksploatacji działają, jako jednostki komercyjne, w tym konkretnym 

przypadku działają, jako przedstawiciel UE oraz jednostka służby państwowej, państwa, które 

zawarło kontrakt z EMSA.  

Podsumowanie 

• tylko 50, spośród 290 respondentów udzieliło odpowiedzi na zadane pytania. 34 

odpowiedzi były pozytywne, 16 negatywnych, 

• dokonana przez państwo wtórna ocena rzeczywistego potencjału odbiorczego 

poszczególnych instalacji i sumaryczna może być wyższa lub niższa od 

przedstawionego w raporcie, 
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• brak dostępnych i właściwie rozmieszczonych instalacji odbiorczych podczas 

incydentu zanieczyszczenia na morzu skutkuje dłuższą drogą statku z miejsca akcji do 

portu i tym samym obniżeniem efektywności akcji ratowniczej, 

• w większości państw nie ma prawnych relacji umożliwiających planowanie odbioru 

zanieczyszczeń zebranych na morzu podczas akcji ratowniczej. W niewielki zakresie 

funkcjonują specyficzne kontrakty pomiędzy organami władz, a operatorami 

urządzeń odbiorczych, 

• ograniczenia wynikające z ochrony środowiska mogą być czasami przeszkodą dla 

zaakceptowania danego oleju odpadowego, jakkolwiek jest pewna tendencja do 

łagodzenia tych zakazów w sytuacjach nadzwyczajnych, 

• planując lub negocjując warunki odbioru zanieczyszczeń należy zawsze brać pod 

uwagę implikacje finansowe wynikające z odstępstw od normalnej działalności 

przedsiębiorstw komercyjnych, w szczególności dużych rafinerii, 

• powiązanie rafinerii ze sprawca incydentu zanieczyszczenia w znacznym stopniu 

ułatwia ewentualną współpracę, jakkolwiek również inne czynniki (lokalna presja, 

wizerunek firmy) o tym decydują, 

• procesy przeróbki odpadów olejowych w rafineriach wymagają zaangażowania 

dodatkowych środków materialnych oraz czasu, 

• parametry fizykochemiczne oraz występowanie zanieczyszczeń w odpadach 

olejowych są ograniczeniem, choć w sytuacji nadzwyczajnej powinny znaleźć się 

korzystne rozwiązania. 

 

Wytyczne dla państw członkowskich w zakresie tworzenia planów przeciwdziałania 

• Należy uznać fakt, że odbiór odpadów olejowych zebranych podczas akcji ratowniczej 

na morzu jest niezmiernie ważną częścią każdego krajowego systemu 

przeciwdziałania. 

• Raport EMSA wykazał, że operatorzy urządzeń odbiorczych nie są specjalnie 

zainteresowani współpraca w zakresie odbioru tego typu odpadów.  

• Z przeprowadzonej ankiety wynika również, że potencjał odbiorczy jest 

zdecydowanie za mały w stosunku do zagrożeń, jakie niesie za sobą transport morski i 

prawdopodobieństwo katastrofy na morzu skutkujące zanieczyszczeniem. 

• Dlatego EMSA sugeruje podjęcie bardziej intensywnych działań, podejmowanie 

przedsięwzięć zmierzających do tworzenia planów i określenia, bądź tworzenia 

właściwych dla systemu przeciwdziałania instalacji odbioru odpadów olejowych na 

przykład poprzez: 

- zawarcie stosownych umów z operatorami terminali przeładunkowych, 

- wytypowanie dużych odbiorców odpadów działających na rynku komercyjnym, 

przykładami są Dania, Szwecja i Włochy i zawarcie z tymi przedsiębiorstwami 

stosownych umów lub też określenie warunków ewentualnej współpracy, w 

celu uzupełnienia krajowych planów przeciwdziałania, 
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- określenie w krajowych planach systemu weryfikacji i ewaluacji rozwiązań 

opartego na prowadzonych regularnie ćwiczeniach. 

Jako przykład wyników przeprowadzonej ankiety może posłużyć informacja dostarczona przez 

Polskę. 

Źródło informacji – Minister Gospodarki Morskiej 

Odpowiedzialność za zwalczanie zanieczyszczeń na morzu – Morska Służba Poszukiwania i 

Ratownictwa.  

Funkcjonujący plan przeciwdziałania nie obejmuje zagadnienia odbioru odpadów do instalacji 

stałych w portach. Planem objęte jest tylko czasowe składowanie odpadów olejowych przy 

wykorzystaniu tankowców i bunkierek.  

Informacje dodatkowe: 

W porcie w Gdańsku funkcjonują trzy przedsiębiorstwa odbioru odpadów, łącznie posiadające 

zdolność odbioru około 20000 m3 wód zaolejonych. Tylko jedno z tych przedsiębiorstw 

odpowiedziało na ankietę21.  

W portach Szczecin i Świnoujście funkcjonują dwa przedsiębiorstwa, z których żadne nie 

odpowiedziało na ankietę.  

Ponadto EMSA otrzymała informację o funkcjonowaniu szeregu instalacji odbiorczych w 

małych portach, z których żadna z uwagi na zbyt małą wydajność (pomiędzy 10 a 200 m3) nie 

mogła być zakwalifikowana do urządzeń odbiorczych spełniających wymagane kryteria. 

Informacja uzyskana od operatora instalacji odbiorczej : 

Źródło informacji – Port Service Gdańsk 

Pytanie: Jaka jest bezpośrednia (natychmiastowa) zdolność odbioru oleju i jaka jest zdolność 

maksymalna, możliwa do uzyskania w dłuższym okresie czasu (wielkość wyrażona w m3)? 

Odpowiedź: Zdolność bezpośrednia 20000 m3, brak możliwości uzyskania dodatkowego 

potencjału w dłuższym okresie czasu. 

 

Pytanie: Czy wymagana jest i wykonywana wstępna analiza próbek przed podjęciem decyzji o 

przyjęciu oleju do składowania? Jeśli tak, należy podać czas analizy oraz wielkość próbki. 

Odpowiedź: Tak, próbka o objętości 10 litrów dostarczona 24 h  przed przyjęciem. 

 

Pytanie: Jaki jest górny, akceptowalny limit lepkości oleju, wyrażony w cSt? 

Odpowiedź:500 cSt w sezonie chłodnym, 1000 cSt w sezonie cieplejszym. 

 

                                                           
21

 Dane dotyczą potencjału odbiorczego w 2007 r. Obecny potencjał odbiorczy będzie przedmiotem 
analizy przeprowadzonej na potrzeby drugiej części projektu. 
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Pytanie: Jaki jest maksymalny dopuszczalny limit zawartości wody w dwufazowej mieszaninie 

wodno-olejowej oraz w emulsji wodno-olejowej? 

Odpowiedź: 1000 ppm. 

 

Pytanie: Proszę podać inne szczegóły dotyczące ewentualnych ograniczeń w przyjęciu oleju do 

składowania (np. obecność dyspergentów, środków powierzchniowo czynnych, środków 

przeciwdziałających emulsyfikacji, zasolenia, zawartości siarki itp.) 

Odpowiedź: Limity dla obecności dyspergentów, substancji blokujących emulsyfikację – 100 

ppm, zawartość siarki – 3% max.  

 

Logistyka przeładunku: 

Pytanie: Jakie są wymagania w zakresie wydajności pomp (m3/h) statku przekazującego 

zanieczyszczenie? 

Odpowiedź: 150 m3/h. 

 

Pytanie: Jakie są wymagane średnice kołnierzy połączeniowych statek – urządzenie odbiorcze? 

Odpowiedź: Średnica kołnierza 240 mm, 8 śrub. 

 

Pytanie: Inne wymagania dotyczące statków (zanurzenie, długość, szerokość) 

Odpowiedź: Zanurzenie 3,6 m, długość ok. 100 m. Przedsiębiorstwo posiada własną bunkierkę 

o pojemności 650 m3.  

 

Uwagi końcowe 

Z uwagi na studialny charakter niniejszego opracowania pełna analiza raportu i prezentacja 

wyników niniejszego raportu nie jest możliwa. Pełen raport obejmuje 146 stron i dla jego 

opracowania wymagane jest podjęcie badań uzupełniających. Wydaje się jednak, że w 

przypadku podjęcia prac nad systemem zagospodarowania odpadów w ramach Krajowego 

Planu Ochrony Środowiska Morskiego i jego koordynacji z Krajowym Planem Gospodarki 

Odpadami niezbędne jest pełne wykorzystanie powyższego raportu, a w szczególności 

wykorzystanie sugestii autorów raportu w zakresie: 

- weryfikacji informacji – wykorzystanie wzoru ankiety 

- podjęcia działań sugerowanych w wytycznych. 

 

RAPORT Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) z 2012 r.  

Jest wynikiem realizacji projektu pod nazwą „Studium na temat urządzeń odbiorczych dla 

olejów zebranych podczas akcji ratowniczych na morzu – Geograficzna lokalizacja obiektów, 

techniczne wyzwania, rozwiązania i inne możliwości związane z przekazywaniem 

zanieczyszczeń olejowych przez specjalistyczne statki w wyniku akcji ratowniczej będącej 
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następstwem poważnego zanieczyszczenia morza w Europie”. Projekt ten sfinansowany został 

przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). Celem przedsięwzięcia było 

uzyskanie informacji na temat instalacji odbiorczych oleju, zdolnych do przyjęcia 

zanieczyszczenia ze specjalistycznych statków czarterowanych przez EMSA w celu skrócenia 

czasu odbioru odpadów i tym samym zwiększenia efektywności akcji ratowniczej. 

Na potrzeby projektu wytypowano 495 potencjalnych instalacji odbiorczych, z których 

odpowiedzi udzieliło jedynie 67, a na potrzeby EMSA zakwalifikowano tylko 35. 

Zakwalifikowane instalacje odbiorcze są zdolne do przyjęcia, co najmniej 1000 m3 zebranego 

oleju, a procedura przyjęcia wymaga szybkiej notyfikacji. Raport obejmuje informacje 

techniczne oraz operacyjne takie, jak potencjał składowania wymagania jakościowe odnośnie 

olejów, informacje logistyczne związane z przeładunkiem, a także adresy kontaktowe. 

Zebrane dane zostały dogłębnie przeanalizowane w celu identyfikacji ograniczeń technicznych 

dla poszczególnych instalacji odbiorczych. W szczególności analizie poddano te ograniczenia 

techniczne, które mogą być przedmiotem negocjacji; 

 jakość zdawanego oleju, w szczególności lepkość, obecność zanieczyszczeń, 

występowanie emulsji, 

 cumowanie i operacje przeładunkowe w miejscach dogodnych dla statków EMSA, 

standaryzacja kołnierzy łączeniowych i zaworów, oraz standardy w zakresie 

wykorzystania gazów inercyjnych do odgazowywania zbiorników. 

Analizy techniczne wykonywane były przy założeniu, że wszystkie operacje przeładunkowe 

będą dokonywane z zachowaniem bezpieczeństwa załóg statków i personelu instalacji 

przeładunkowych. Pod uwagę wzięto także aspekt realiów działalności operatorów instalacji 

odbiorczych. Dodatkowo podjęto rozważania na temat możliwości wykorzystania operacji 

przeładunkowych z wykorzystaniem dodatkowych statków (małe tankowce, bunkierki). 

Wyniki pracy umieszczone zostały w bazie danych z wykorzystaniem GIS. Kompletna analiza 

GIS umożliwiła zbadanie geograficznej dystrybucji instalacji odbiorczych i wpływu 

rozmieszczenia tych instalacji na działania operacyjne na morzu. Na potrzeby projektu 

opracowano szereg scenariuszy dla różnej wielkości zanieczyszczenia (1 000, 10 000 i 40 000 

m3) i przeprowadzono analizę w celu ustalenia, czy urządzenia odbiorcze w portach 

europejskich, w ujęciu regionalnym, w dostatecznym stopniu zapewniają odbiór odpadów 

zebranych na tychże obszarach morskich. 

Metodologia 

Pierwszym zadaniem dla projektu była identyfikacja i selekcja potencjalnych instalacji 

odbiorczych oraz zestawienie zarówno ich potencjałów, jak i technicznych wymagań, 

ograniczeń, a także określenie ich geograficznego zasięgu. Identyfikacja ta została wykonana w 

oparciu o: 

 zaawansowane przeszukiwanie Globalnego Zintegrowanego Systemu Informacji o 

Żegludze - GISIS22 dostępnego poprzez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) 

oraz przegląd innych dostępnych w Internecie źródeł informacji, 

                                                           
22

Global Integrated Shipping Information System 
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 bezpośredni kontakt i poszukiwanie informacji poprzez korespondentów programu 

wymiany ekspertów – EMPOLLEX administrowany przez EMSA, 

 kontakt z Europejskim Biurem Zintegrowanej Prewencji i Kontroli (IPPC)23 w celu 

poszukiwania instalacji odbiorczych, które nie są ujęte w rejestrach GISIS. 

Należy przypomnieć, że EMSA w roku 2007 przeprowadziła inwentaryzację portowych 

urządzeń odbiorczych i lista tych instalacji została również ujęta w przygotowywanym spisie 

potencjalnych kontrahentów.  

Kryteria użyte przy przeszukiwaniu bazy GISIS 

Informacja o portowych urządzeniach odbiorczych zdolnych do przyjmowania odpadów 

olejowych ze statków, zgodnie z Konwencją MARPOL 73/78 jest wynikiem systematycznej 

pracy IMO polegającej na gromadzeniu, wymianie i udostępnianiu informacji w tym zakresie. 

Obowiązkiem każdego z państw będących stroną Konwencji MARPOL 73/78 jest przekazywanie 

do IMO informacji na temat funkcjonujących w portach instalacji odbioru odpadów. W 

przypadku braku informacji w GISIS (np. Norwegia) niezbędne dane były wyszukiwanie przy 

wykorzystaniu innych źródeł np. baza Intertanko24. Dla potrzeb projektu zastosowano 

następujące kryteria wyszukiwania: 

 typ odpadów, 

 typ instalacji, 

 minimalny potencjał w wysokości 1 000 m3 dla wybranych typów odpadów. 

Typy odpadów wytwarzanych przez statki: 

W oparciu o Załącznik nr 1 Konwencji MARPOL 73/78 wytypowano dwie grupy odpadów: 

 odpady z osuszania i mycia zbiorników statkowych, 

 zanieczyszczone wody balastowe.  

Odpowiadające tym kryteriom instalacje odbiorcze w sposób niezmienny są stałymi obiektami 

o dużym potencjale składowania, ponieważ zazwyczaj pełnia funkcję obsługi serwisowej 

tankowców (w skali wielkości każdego tankowca brudne wody balastowe stanowią około 30% 

jego nośności, w ujęciu jakościowym odpady te można traktować, jako mieszaniny wodno-

olejowe o niewielkiej zawartości oleju. W odniesieniu do odpadów pochodzących z osuszania i 

mycia zbiorników stanowią 1,5 – 8% nośności tankowców. Jakkolwiek tankowce z pojedynczym 

kadłubem (posiadające mieszane wody balastowe) zostały wycofane, to instalacje do obsługi 

tego typu statków pozostały, szczególnie w terminalach przeładunkowych ropy surowej i 

rafineriach. 

Typy urządzeń odbiorczych 

W kryteriach wyszukiwania określono instalacje stałe (oznaczone, jako F) oraz pływające – 

tankowce, bunkierki i barki (oznaczone, jako T). Otrzymany wynik wyszukiwania uzupełniono o 

listę instalacji uwzględnioną w Raporcie EMSA z 2007 r. 

                                                           
23

European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau 

24
http://www.intertanko.com/Members-Information/Port-Information/  
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Minimalny potencjał określono w wysokości 1 000 m3. 

Rozbudowa kwestionariusza dotyczącego połączenia urządzenia odbiorczego ze statkiem 

Kwestionariusz ten został opracowany z jednej strony w celu selekcji i identyfikacji 

potencjalnych instalacji odbiorczych w ogóle, z drugiej strony umieszczono w nim bardziej 

szczegółowe zapytania dotyczące możliwości współpracy urządzeń odbiorczych ze statkami 

EMSA. W zakresie dodatkowych rozszerzeń w stosunku do kwestionariusza z roku 2007 

dodatkowe pytania dotyczyły: 

 Procedur akceptacji danego oleju, z uwzględnieniem bezpośredniego i czasowo 

opóźnionego odbioru oraz wszelkich restrykcji odnośnie jakości odbieranego oleju 

oraz poprzedzających jego przeładunek badań 

 Zgodność pomiędzy instalacją, a statkiem, z uwzględnieniem szczegółowych 

rozwiązań dla instalacji stałych (F) i pływających (T) dotyczących podchodzenia i 

cumowania 

 Operacje przeładunkowe oleju, z uwzględnieniem liczby i rozmiaru wyposażenia 

przeładunkowego dostępności dodatkowych pomp oraz szczegółowych wymagań 

odnośnie rozładunku. 

Dodatkowo sporządzono załącznik obejmujący listę potencjalnych zanieczyszczeń stałych, 

które mogą występować w zebranym z powierzchni morza oleju. 

Inwentaryzacja instalacji odbiorczych stanowi podstawę dalszej analizy. 

Wykorzystanie baz danych pozwoliło na wyselekcjonowanie 495 potencjalnych kontrahentów 

EMSA. Spośród nich tylko 76 odpowiedziało na przesłane w kwestionariuszu pytania, a 

zaledwie 35 spełniło kryteria wymagań sformułowane przez EMSA. Na liście jest kilka instalacji 

zlokalizowanych na obszarze Morza Bałtyckiego. Wśród nich nie ma ani jednej działającej w 

Polsce. 

Kwestionariusz z zapytaniami został przesłany do 17 polskich operatorów instalacji odbiorczych 

i tylko jeden z nich udzielił odpowiedzi. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. poinformował, że 

nie posiada odpowiednich urządzeń odbiorczych umożliwiających przyjmowanie odpadów 

olejowych zebranych na morzu podczas akcji ratowniczej.  

Poniższa mapa (rys. 4.1) ilustruje geograficzne rozmieszczenie instalacji odbiorczych, które 

akceptują obecność zanieczyszczeń w mieszaninie wodno-olejowej. Kolorem zielonym zostały 

oznaczone strefy, wokół instalacji odbiorczych, które akceptują ww. warunki. Zasięg strefy 

oznacza dystans, jaki może pokonać statek płynący z prędkością 12 węzłów w czasie 24 godzin. 
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Rysunek 4.1. Geograficzne rozmieszczenie instalacji odbiorczych 

 

Uwagi końcowe 

Z uwagi na studialny charakter niniejszego opracowania pełna analiza raportu i prezentacja 

wyników niniejszego raportu nie jest możliwa. Pełen raport obejmuje 374 strony i dla jego 

opracowania wymagane jest podjęcie badań uzupełniających. Wydaje się jednak, że w 

przypadku podjęcia prac nad systemem zagospodarowania odpadów w ramach Krajowego 

Planu Ochrony Środowiska Morskiego i jego koordynacji z Krajowym planem gospodarki 

odpadami niezbędne jest pełne wykorzystanie powyższego raportu, a w szczególności 

wykorzystanie sugestii autorów raportu w zakresie: 

 weryfikacji informacji – wykorzystanie nowego wzoru ankiety 

 dotarcie do wszystkich 17 potencjalnych operatorów instalacji odbiorczych 

wyselekcjonowanych w oparciu o bazę danych GISIS 

 analizę proponowanych w raporcie rozwiązań technicznych 

 podjęcia działań sformułowanych we wnioskach. 
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4.3. Studium przypadków 

4.3.1.  ERIKA19 (1999) 

 

Rysunek 4.2. ERIKA (fot. © French Navy) 25 

Charakterystyka zdarzenia 

Data:     12/12/1999 

Lokalizacja:    Zatoka Biskajska (Francja) 

Przyczyna wypadku:   Złe warunki atmosferyczne 

Przyczyna rozlewu:   Uszkodzenie statku 

Ilość rozlanego oleju:   Około 20,000 ton 

Rodzaj oleju:    Olej ciężki (Nr 6) 

Obszar skażenia:   400 km linii brzegowej 

 

Odpady 

Wielkość odpadu ogółem:  200.000 ton, w tym 

Emulsja olejowa:   10% 

Piaski:     80% 

Pozostałe:  10% (zanieczyszczone olejem rośliny, drewno, tworzywa 

sztuczne, itp.) 

Olej zebrany na morzu:              1 200 ton (emulsja) 

 

                                                           
25

Źródło CEDRE 
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Metody zbierania odpadów 

Na morzu: Jedyną możliwa do wykorzystania metodą było mechaniczne zbieranie oleju z 

powierzchni wody, jako że olej nie ulegał dyspersji naturalnej i chemicznej. 

Na brzegu morskim: Operacje czyszczenia rozpoczęto bezpośrednio na plażach 

piaszczystych, skalistych i przybrzeżnym szelfie płytowym w momencie, gdy 

zanieczyszczenie dotarło do linii brzegowej. Do pracy wykorzystano 5.000 

wolontariuszy. Ze względu na wysoką lepkość oleju, dla wielu skażonych 

obszarów manualne zbieranie odpadów okazało się niewystarczające. Plaże 

skaliste były następnie myte pod wysokim ciśnieniem, a skażona woda 

magazynowana była z wykorzystaniem sorbentów. Bardzo przydatne okazały 

się maszyny do przesiewania piasku. 

Zastosowano selektywnie szereg metod np.: 

 Zbieranie zanieczyszczenia z zachlapanego sedymentu z wykorzystaniem siatek 

sorpcyjnych (typu mop). 

 Zastosowanie alternatywnych metod na plażach np. rekultywacja sedymentu. 

 Transport sedymentu do strefy oddziaływania falowania – samooczyszczanie 

(surfwashing). 

Transport lądowy 

 Do transportu wykorzystywano ponad 100 samochodów ciężarowych 

 Po upływie dwóch miesięcy liczbę tę obniżono do 50 

 

Składowanie odpadów 

 Składowiska plażowe zorganizowano w górnych strefach plaż natychmiast po 

rozpoczęciu operacji zbierania odpadów na lądzie. 

 Zorganizowano około 40 składowisk pośrednich w bezpośredniej bliskości skażonych 

terenów. Po upływie kilku tygodni składowiska te zostały zlikwidowane, a odpady 

przewożono do czterech składowisk długiego składowania, gdzie oczekiwały na decyzję 

odnośnie dalszego postępowania. 

 Decyzją administracyjną koncern Total został obarczony odpowiedzialnością za 

usunięcie odpadów i tak zorganizowano  

 składowisko finalne o pojemności 55000 ton w rafinerii Dongas 

 składowisko finalne o pojemności 18000 ton we Frossay (Południowa Loara) 

 składowisko finalne  Arceau 1, o pojemności 70000 ton, zorganizowane przez 

rafinerię Dongas 

 składowisko finalne  Arceau 1, o pojemności 57000 ton, zorganizowane przez 

rafinerię Donbas. 

 

Składowiska te zostały zakwalifikowane, jako „instalacje przemysłowe” i monitorowane przez 

stosowną Agencję. 
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Osiem miesięcy po zdarzeniu władze przeniosły odpowiedzialność za ostateczną utylizację 

odpadów na koncern Total, który przejął kontrolę nad czterema ww. składowiskami.  

Przetwarzanie odpadów rozpoczęto w kwietniu 2001 roku. Total otrzymał następujące 

zadania: 

 przetwarzanie skażonego piasku, 

 monitoring mytego piasku, 

 monitoring używanych rozpuszczalników. 

Przykładowo wyznaczono następujące wymagania dla piasków możliwych do wykorzystania w 

pracach publicznych: 

 maksymalna zawartość węglowodorów: 2,500 mg/kg, 

 maksymalna ilość piasku możliwa do wykorzystania w jednym miejscu: 500 ton (z dala 

od terenów wrażliwych). 

Aby zapewnić maksymalną transparentność oraz możliwość jawnego informowania 

społeczeństwa, została powołana specjalna komisja informacyjna, która dokonywała 

regularnych przeglądów działalności koncernu Total. Przetwarzanie odpadów zakończono w 

maju 2004 r. Ogółem przetworzono 267158 ton odpadów. 

Kalendarz zdarzeń 

Data Opis zdarzenia 

08-12-1999 Wyjście statku z portu w Dunkierce z ładunkiem ciężkiego oleju 
opałowego 

11-12-1999 Informacja ze statku o zagrożeniu, wycofana 

12-12-1999 Ponowna informacja z niebezpieczeństwie 
Załoga opuszcza statek (śmigłowiec) 
Statek przełamuje się, część rufowa jest holowana 
Część dziobowa tonie 
Plan POLMAR zostaje aktywowany 

13-12-1999 Część rufowa statku tonie 
Wezwanie o pomoc do państw UE 

23-12-1999 Olej pojawia się na brzegu w okręgach Finistere i Morbihan 

26-12-1999 Olej pojawia się w okręgu Loary 

27-12-1999 Olej pojawia się w okręgu Vendee 

30-12-1999 Koncern Total włącza się do akcji zwalczania zanieczyszczeń 

31-12-1999 Olej pojawia się na brzegu w okręgu Charnte-Maritime 

12-01-2000 Rząd asygnuje kwotę 300 mln franków na pokrycie kosztów akcji 

08-02-2000 Rozpoczynają się prace nad programem rządowym 

28-08-2000 Władze podejmują decyzję o wzmocnieniu potencjału przeciwdziałania  

03/06 2000 Zakończono wstępne prace związane z czyszczeniem brzegu 

05-06-2000 Początek prac w rejonie wraku 

Koniec 06-2000 Siły zbrojne i państwowa straż pożarna zostają wycofane z akcji 

04-09-2000 Poddano rehabilitacji 2150 ptaków 

05-09-2000 Zakończono odpompowywanie zbiorników z wraku 

Lato 2002 Zakończono prace oczyszczające na plażach 

Koniec 2004 Zakończono operację zagospodarowania odpadów 

12-02-2007 Rozpoczęcie procedury prawnej przed sądem 
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Data Opis zdarzenia 

16-01-2008 Werdykt sądu: całość roszczeń skarbu państwa została zaakceptowana,  

05-10-2009 Rozpoczęła się procedura apelacyjna 

30-03-2010 Ostateczne rozstrzygnięcie Paryskiego Sądu Apelacyjnego 

 

 

Rys. 4.3. ERIKA 1999, schemat postępowania z odpadami (źródło CEDRE) 

4.3.2.  Inne katastrofy morskie. Analiza przypadków 

W marcu 2009 Australia doświadczyła zanieczyszczenia ponad 60 km plaż w stanie Queensland 

po wycieku ok. 240 ton paliwa z uszkodzonego statku Pacific Adventurer. Prowadzona akcja 

ratownicza (oczyszczania plaż) kosztowała ponad 100 tys. dolarów dziennie. W myśl prawa 

australijskiego armator podległ karze w wysokości 1,3 miliona USD wyłącznie za 

zanieczyszczenie środowiska. Kara w przypadku stwierdzenia strat w środowisku może zostać 

zwiększona do 160 milionów USD. 

We wrześniu 2010 r. doszło do wycieku z platformy wiertniczej (Montara) około 250 km w 

kierunku północno-zachodnim od brzegów Australii na Morzu Timorskim. Wypadek   

spowodował najpoważniejszą katastrofę ekologiczną w historii Australii. Powierzchnię rozlewu 

oszacowano na podstawie zdjęć satelitarnych na 25 tys. km2. Intensywne działania zwalczania 
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skutków wycieku spowodowały, iż ostatecznie plama nie dotarła do wybrzeży kontynentu 

australijskiego. Firma PTTEP Australasia Limited, która zarządzała przedsięwzięciem 

zatrzymania wycieku i likwidacji jego skutków, wydała na ten cel ok. 170 mln USD, używając 

m.in. 17 statków oraz 9 samolotów rozpylających chemiczne substancje neutralizujące.  

W Europie głośne katastrofy zbiornikowców Erika oraz Prestige i związane z nimi katastrofy 

ekologiczne wymusiły podjęcie zdecydowanych działań zapobiegawczych. Prestige zatonął w 

listopadzie 2002 roku ok. 250 km od wybrzeży hiszpańskiej Galicji z ładunkiem ok. 70 tys. ton 

ropy (wypłynął z Bałtyku). Oprócz dewastacji ponad 100 km plaż i innych strat, zniszczone 

zostały tradycyjne łowiska powodując likwidację tysięcy miejsc pracy w przemyśle rybackim.  

Celem przeciwdziałania takim zjawiskom powołano do życia Europejską Agencję 

Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) z siedzibą w Lizbonie. Jej głównym zadaniem jest 

przyczynianie się do stopniowej poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach Unii Europejskiej. 

EMSA udziela państwom członkowskim wsparcia technicznego, monitoruje wdrażanie 

przepisów europejskich, reaguje na zanieczyszczenia wód olejami. Skuteczne działania będą 

możliwe w przypadku dostępności informacji o ich położeniu, przewożonym ładunku itd. Do 

zadań informacyjnych utworzono europejską sieć wymiany danych SafeSeaNet. W Polsce z 

kolei utworzono systemy PHIC (Polish Harbour Information and Control System) oraz SWIBŻ 

(System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi) 

„Exxon Valdez” rozbił się na skałach w cieśninie Prince William na Alasce. 35 tysięcy ton ropy 

naftowej, które wówczas wylało się do morza, wydaje się niewielką ilością w porównaniu 

chociażby  z  katastrofą  tankowca „Amoco Cadiz”, który w 1978 roku u wybrzeży Francji rozlał 

223 tysięcy ton surowej ropy. A jednak dziewicze tereny, w jakich doszło do wypadku „Exxon 

Valdez”, sprawiły, że straty dla ekosystemu były ogromne – zanieczyszczenie gęstą mazią 

objęło 800 kilometrów wybrzeża, przyczyniając się do unicestwienia populacji 250 tysięcy 

morskich ptaków, 250 amerykańskich orłów bielików, 22 wielorybów i miliardów jaj ikry łososia 

i śledzia, mających tu swoje tarło. 

Odpowiedzialnością za katastrofę obarczono bezpośrednio trzeciego oficera statku, który 

błędnie wykonał manewry omijające góry lodowe. Jednak główną winę wziął na siebie kapitan 

statku, któremu sąd nakazał zapłatę 50 tys. dolarów grzywny i odpracowanie tysiąca godzin 

prac społecznych. Był to jednocześnie pierwszy przypadek bezpośredniej odpowiedzialności 

karnej kapitana za wypadek statku, którego sam nie spowodował. Czarterujący „Exxon Valdez” 

- firma paliwowa ExxonMobil - zapłaciła łącznie ponad 2 miliardy dolarów wszelakich kar i 

obciążeń, związanych z koniecznością oczyszczenia wybrzeża. Było to wówczas najwyższe 

odszkodowanie, jakie zapłacono w historii za zanieczyszczenie środowiska.  

Katastrofa na Alasce spowodowała też znaczące zmiany w prawodawstwie morskim, m.in. 

wprowadzenie poprawek w konwencji MARPOL Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 

oraz przyjęcie Oil Pollution Act of 1990 (OPA) w przepisach amerykańskich. Sam „Exxon 

Valdez” trafił na złomowanie do stoczni Gudżaracie dopiero w 2013 r. - wcześniej został 

przebudowany na masowiec i wielokrotnie zmieniał właściciela. 

Największy rozlew ładunku ropy naftowej w latach 1970 – 2012 był związany z katastrofą 

statku „Atlantic Empress”. 19 kwietnia 1979 roku na Morzu Karaibskim 20 mil morskich od 

wybrzeży Tobago m/t „Atlantic Empress” o nośności 288,000 dwt. zderzył się z innym 

tankowcem – m/t „Aegean Captain” o nośności 207 tys ton. Obydwa statki były w pełni 
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załadowane ładunkiem. Na pierwszym ze statków, który głównie ucierpiał w kolizji wybuchł 

ogromny pożar. Zginęło w nim 26 członków załogi, a sama jednostka wypalała się, otoczona 

plamą ropy, przez kolejne dwa tygodnie. Do morza dostało się 287 tysięcy ton paliwa, jednak 

dzięki prądom morskim plama (wraz ze statkiem) zdryfowała w głąb Atlantyku. „Atlantic 

Empress” ostatecznie spoczął na dnie oceanu, stając się największym wrakiem w historii 

żeglugi. 

W 1978 roku, miała miejsce największa katastrofa zbiornikowca na wodach europejskich. 16 

marca 1978 r. płynący z Zatoki Perskiej do Rotterdamu tankowiec m/t „Amoco Cadiz” (233,700 

dwt), w okolicach kanału La Manche dostał się w gwałtowny sztorm. Jedna z potężnych fal 

uszkodziła ster statku, przez co stracił on sterowność. Wezwany na pomoc niemiecki holownik 

„Pacific” przybył na miejsce zdarzenia po trzech godzinach jednak z powodu sztormu kolejne 

liny podawane przez holownik pękały. Nawet uwiązanie zbiornikowca po kilku godzinach nie 

zapobiegło dalszemu dryfowaniu statku. „Amoco Cadiz” uderzył w pierwsze skały wybrzeża 

francuskiego, które rozorały jego kadłub a w pięć godzin później statek przełamał się na pół a 

cały ładunek surowej ropy (233 tysięcy ton) rozlał się do morza. „Amoco Cadiz” zajmuje 

czwarte miejsce na liście ITOPF największych globalnie rozlewów ładunków ropy w latach 

1970-2012 (drugie i trzecie miejsca przypadły odpowiednio m/t „ABT Summer”, który zatonął 

w 1991 roku 700 mil od Angoli oraz m/t „Castillo de Bellver”, który zatonął na oceanie w 1983 

r. u wybrzeży Południowej Afryki). Następne katastrofy to zbiornikowiec m/t „Haven” o 

nośności 233,690 ton należący podobnie jak „Amoco Cadiz” do firmy paliwowej Amoco. 11 

kwietnia 1991 roku. m/t „Haven” rozładowywał 230 tys. ton surowej ropy naftowej na 

pływającą platformę Multego, siedem mil od wybrzeży Genui we Włoszech. Po przeładowaniu 

80 tys. ton statek odłączył się od platformy i w rutynowej operacji wewnątrz pokładowej, 

przepompowywał. W trakcie tej operacji nastąpiła eksplozja i ogień zaczął ogarniać cały 

statek. Następnie, po kilku mniejszych eksplozjach, kadłub tankowca został rozerwany a ok. 40 

tys. ton ropy wylało się do morza. Władze włoskie zareagowały bardzo szybko angażując 

znaczne siły do gaszenia palącego się wraku i ustawienia barier pływających, które  

uniemożliwiały rozlanie się ładunku na większe obszary. Następnego dnia kadłub został 

przeholowany bliżej brzegu, tak aby ograniczyć ewentualne skutki rozlewu ropy na całe 

wybrzeże włoskie. 14 kwietnia m/t „Haven” zatonął a zanieczyszczenia olejowe sprzątano przez 

kolejne 12 lat. 

Kolejnym z dużych zbiornikowców, który zatonął na wodach europejskich był m/t „Braer” 

(89,700 dwt – miejsce 14 na liście katastrof tankowców ITOPF). 5 stycznia 1993 roku płynący z 

Bergen w Norwegii do Quebec w Kanadzie statek, w okolicach Wysp Szetlandzkich stracił moc 

silnika. Statek następnie zdryfował na skały, gdzie uległ rozbiciu. Do morza wylało się ok. 88 

tysięcy ton surowej norweskiej ropy.  

Katastrofa statku „Prestige” (20 miejsce na liście), w której w 2002 roku do morza u wybrzeży 

Hiszpanii (Galicja) dostało się 63 ton ropy, a której konsekwencją było m.in. wprowadzenie 

przepisu o zakazie przewożenia surowców płynnych tankowcami jednokadłubowymi.  

Słynny „Exxon Valdez” znalazł się dopiero 35. Miejscu. W 1989 roku statek rozbił się u 

wybrzeży Alaski. Chociaż w  wyniku katastrofy  tego  statku  do  morza  dostało się „tylko” 37 

tys. ton ropy, jednak ze względu na unikalne środowisko tych terenów, wypadek uznano za 

jeden z najgorszych w całej historii. 
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4.3.3. Przykłady zachowania substancji w wodzie morskiej 

4.3.3.1. Dryf substancji olejowej 

ELENI V, która przełamała się na pół w maju 1978 roku 10 km od wybrzeża Wielkiej Brytanii, 

miesiąc później odpady olejowe pochodzące z tego statku wylądowały na brzegu Holandii. Do 

7500 rozlanego oleju dodano około 900 ton środków dyspergujących – bez powodzenia. 

Incydent EVOIKOS, Singapur 1997 – plama olejowa dryfowała przez dwa miesiące i wylądowała 

na brzegach Malezji w odległości 500 km na powierzchni 3000 km kw. Badania pokazały, że po 

4 dniach przebywania w wodzie olej przestał być dyspergowalny. 

Barka NESTUCCA (USA 1998) – w 8 dni po zdarzeniu znaleziono olej na brzegu w odległości 175 

km, a ślady oleju dotarły 500 km na północ do Kanady (Wyspa Vancouver) 

Katastrofa VISTA BELLA (M. Karaibskie – 1991) – olej dryfował przez miesiąc powodując 

skażenie pięciu wysp 

NAKHODKA (Japonia – 1997) Katastrofa miała miejsce 100 km od brzegu, ale spowodowała 

skażenie bryzgów na długości 1000 km. Olej osiągnął taką gęstość, że z powodzeniem 

podnoszono go z powierzchni wody przy pomocy koparek znajdujących się na pokładach barek. 

THUNKTANK 5 (M. Bałtyckie). Statek wszedł na mieliznę w grudniu 1986 r. i olej mający gęstość 

większą od gęstości wody zatonął. W lecie 1997 r. na skutek wzrostu temperatury otoczenia 

olej wypłynął na powierzchnię i doprowadził do skażenia brzegu. Zjawisko to powtarzało się 

rokrocznie do 1991 r. 

BALTIC CARRIER (M. Bałtyckie 2001). Do wody wydostało się około 2700 ton oleju. 12 statków z 

Danii, Niemiec i Szwecji zdołało zebrać  900 m3 oleju. Reszta migrując pod powierzchnią wody 

wydostała się na brzegi wysp duńskich. Część oleju zanieczyściła wybrzeża bagniste tuż przed 

rozpoczęciem sezonu lęgowego ptaków. Świadomie zdecydowano o użyciu ciężkiego sprzętu 

do czyszczenia oraz użyciu agresywnych rozpuszczalników, jakkolwiek powodowało to znaczne 

szkody w środowisku. 

VOLGONEFT 248 (Morze Marmara, Turcja 1999). Do środowiska przedostało się 4365 ton oleju. 

Akcja oczyszczania odbywała się z następującą wydajnością: 

 Powierzchnie betonowe: 50 m2/dobę/osobę 

 Oczyszczanie piasku na plażach 25-33 m2/dobę/osobę 

Przeciętnie jedna osoba była w stanie zebrać ok. 500 kg odpadów, z czego 13% stanowiły 

czysty olej, 13% woda zaolejona i 74% zanieczyszczone piaski. 

Ciężki olej opałowy w postaci czystej miał wartość opałową 40,38 Mj/kg. Okazało się, żebrana 

emulsja charakteryzowała się wartością opałową w granicach 20 MJ/kg, co oznaczało 

wytworzenie się emulsji o zawartości 50 % wody. Próbki zanieczyszczonego odpadu pobierano 

z każdej z 400 ciężarówek i wykazały one przeciętną zawartość oleju (mierzoną metodą 

określenia wartości opałowej) w granicach 1 – 55%. 

 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

70 

4.4. Przegląd organizacji systemów zwalczania zanieczyszczeń na świecie 
(wybrane państwa) 

Australia 

Punkt kontaktowy – AusSAR Rescue Coordination Centre, Canberra 

Władze odpowiedzialne – Marine Environment Protection Service – Australian Maritime Safety 

Authority (AMSA), Canberra 

AMSA jest rządową organizacją utworzoną w 1990 r., odpowiedzialną za organizację systemu 

zwalczania zanieczyszczeń na morzu. Koordynuje prace nad Krajowym Planem w porozumieniu 

z władzami federalnymi i stanowymi, rządem, gospodarką morską i przemysłem naftowym 

W portach oraz w pasie do 3 Mm odpowiednie władze stanowe ponoszą odpowiedzialność za 

współpracę z AMSA, tak, więc to one są odpowiedzialne za zwalczanie zanieczyszczeń na 

brzegu. Każdy ze stanów nominuje Stanowego Kontrolera, którego zadaniem jest 

koordynowanie dużych akcji w podległym mu regionie. Obszary stanowiące parki narodowe 

wymagają dodatkowej współpracy z ich administratorami. Szczególną ochrona stworzona jest 

dla Wielkiej Rafy Koralowej. 

Środkami do zwalczania zanieczyszczeń w terminalach paliwowych zarządza przemysł naftowy. 

Australijski Instytut Petrochemiczny (AIP), poprzez krajowy system (AMOSC) tworzy plan 

formalizujący współpracę pomiędzy kompaniami naftowymi, jak również odpowiada za 

koordynację tych planów, z Krajowym Planem. 

Narodowy Komitet Doradczy skupiający przedstawicieli przemysłu i rządu jest organem 

doradczym dla AMSA. Odpowiednio tworzone są stanowe komitety doradcze.  

Wyposażenie do zwalczania zanieczyszczeń jest zakupywane jest przez AMSA, w oparciu o 

kontrakt z przemysłem naftowym. Dodatkowo szereg kompanii naftowych wyposaża w sprzęt 

specjalistyczny podległe im terminale paliwowe. 

Belgia 

Punkt kontaktowy – MRCC Ostenda 

Władze odpowiedzialne – Minister Zdrowia i Środowiska – MUMM (M. Północne) 

W przypadku rozlewu olejowego za koordynację działań odpowiedzialny jest Gubernator 

Zachodniej Flandrii (pełnomocnictwo udzielone przez rząd). Gubernator przewodniczy 

komitetowi składającemu się ze Sztabu Morskiego, którego przewodniczącym jest Dyrektor 

Morskiej Służby Pilotażowe (stanowa administracja gospodarki morskiej) oraz Sztab Lądowy. 

Sztab Morski odpowiedzialny jest za kontakty z MRCC. Jakkolwiek administracja morska 

odpowiada za krajowy system dodatkowo rozwinięta jest współpraca z siłami zbrojnymi. W 

przypadku zagrożenia powoływany jest koordynator marynarki wojennej (OSC) i do niego 

kierowane są zgłoszenia z MRCC. System powyższy działa w ramach Porozumienia Bońskiego. 

Szef sztabu Lądowego odpowiedzialny jest za działania w pasie przybrzeżnym. Jego 

uprawnienia obejmują możliwość wykorzystania sił obrony cywilnej, podległej 

Departamentowi Obrony Cywilnej (DCP), Ministra Spraw Wewnętrznych. W ramach OC 
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wykorzystywane są zarówno siły narodowe, jak i stanowe, zgrupowane w batalionach, 

składających się z „zawodowców” i wolontariuszy. Bataliony posiadają własny sprzęt i bazy. 

Linia brzegowa dodatkowo jest objęta ochroną zorganizowana przez władze lokalne. Porty 

państwowe objęte są opieką krajową, chociaż zwykle wykorzystywane są siły portowe. Porty 

prywatne mają własną obsługę. Wody wewnętrzne objęte są kontrolą np. Flamandzkiej Agencji 

Ochrony Środowiska (VMM). Ratownictwo oparte jest na kontraktach z firmami komercyjnymi 

(URS i DeNul) i wspierane siłami MW. Sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń na brzegu znajduje 

się w dyspozycji władz lokalnych, dodatkowo uzupełniany przez lokalne firmy komercyjne. 

Największe terminale naftowe (Petrofina, ESSO) mają własne wyposażenie. Dodatkowo pewna 

liczba firm komercyjnych oferuje swoje usługi. 

Kanada 

Punkt kontaktowy – Rescue Safety & Environment Response Directoriate, Canadian Coast 

Guard, Department of Fisheries and Oceans, Ontario 

Władze odpowiedzialne - Rescue Safety & Environment Response Directoriate, Canadian Coast 

Guard, Department of Fisheries and Oceans, Ontario 

Zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń objęte jest ustawami (CSA) – Canada Shipping Act 

oraz Arctic Waters Pollution Prevention Act. Zgodnie z CSA na wodach terytorialnych, 

wszystkie tankowce o tonażu powyżej 150 ton oraz statki powyżej 400 ton muszą posiadać 

zatwierdzony okrętowy plan działań ratowniczych (SOPEP). Sprawca zanieczyszczenia jest 

odpowiedzialny za podjęcie akcji zwalczania. Również zgodnie z CSA resortem 

odpowiedzialnym za realizację prawa jest Departament Transportu (Transport Canada) 

działający łącznie z wydziałem ochrony środowiska kanadyjskiej straży granicznej (CCG) oraz 

Departamentem Rybołówstwa i Oceanu. CCG opracowuje Plan Krajowy, określający rolę i 

zadania poszczególnych uczestników. Porty zobowiązane są posiadać własną ochronę, porty 

wojenne są zabezpieczane przez MW. Kanadyjski Coast Guard posiada pięć oddziałów 

regionalnych, w których Regionalny Dyrektor odpowiedzialny jest za zwalczanie. Funkcjonuje 

szereg prywatnych organizacji zajmujących się zwalczaniem zanieczyszczeń (RO). Posiadają one 

certyfikat oraz własne plany zwalczania. Zasada ta obowiązuje ponizej 60 równoleżnika. 

Sprawca zanieczyszczenia zobowiązany jest do wyboru RO, powołania OSC, działań zgodnych z 

planami RO i CCG.  

Zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu podlega organizacyjnie Departamentowi Środowiska 

(Environment Canada – EC), którego agencje terytorialne (EPB – Environment Protection 

Branch) opracowują regionalne plany.  

Dla każdego regionu utworzono drużyny ratownicze (Regional Environmental Emergencies 

Teams – REETs) składające się z przedstawicieli władz lokalnych, agencji, instytucji naukowych, 

organizacji samorządowych, narodowościowych oraz firm komercyjnych, jak również innych 

organizacji pozarządowych. Linia brzegowa jest również zabezpieczana poprzez brzegowe 

drużyny ratownicze (Shoreline Clean-up Assessment Team – SCAT) REETs i SCAT są ciałem 

doradczym dla CCG. 

CSA utworzyło specjalny fundusz (Ship Source Oil Pollution Fund) do pokrywania roszczeń tych, 

którym odszkodowania się nie należą.  

Operatorem sprzętu jest CCG oraz czworo kontraktorów (RO). 
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Francja 

Punkt kontaktowy – Centre Regional Operationel de Surveilance et de Sauvetage (CROSS) 

Władze odpowiedzialne – Sekretariat Generalny Spraw Morskich (Secretariat General de la 

Mer). 

Plan Krajowy (POLMAR) obejmuje trzy regiony morskie i 26 departamentów „brzegowych”. 

Plan podzielony jest na dwie części; morską - (POLMAR-Mer) i lądową (POLMAR-Terre). 

Odpowiedzialność za akcje ratownicze na morzu spoczywa na Prefekcie Morskim 

poszczególnego regionu, który raportuję sytuację Premierowi. Działania na brzegu podlegają 

władzom lokalnym lub w przypadku większej akcji Prefektowi Departamentu. W każdym 

przypadku wymagana jest współpraca z lokalnym Prefektem Morskim. W dyspozycji Prefektury 

Morskiej znajdują się sprzęt i bazy do zwalczania zanieczyszczeń. Koordynacja centralna 

podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych, współpracującemu z innymi resortami oraz 

Sekretariatem Generalnym Spraw Morskich.  

Sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń na morzu znajduje się w dyspozycji Ministra Obrony 

(MW), Ministra Transportu oraz niezależnych władz portowych. Sprzęt do zwalczania 

zanieczyszczeń na brzegu znajduje się w dyspozycji Ministra Wyposażenia i rozlokowany jest w 

11 najważniejszych portach. Kilkanaście 30 osobowych, wyszkolonych drużyn, z wyposażeniem, 

korpusu OC stacjonuje w pogotowiu. Zadaniem ich jest zainicjowanie akcji ratowniczej. 

Największe terminale naftowe i porty posiadają własny sprzęt. W Marsylii stacjonuje jedna z 

największych przemysłowych ekip ratowniczych (FAST – Fast Oil Spill Team), która może być 

wykorzystana poza portem zarówno do działań na morzu, jak i lądzie. Prywatne kompanie 

ratownicze, realizujące kontrakty dla Prefektur Morskich również posiadają własny sprzęt do 

zwalczania zanieczyszczeń. 

Grecja 

Punkt kontaktowy – RCC, Ministerstwo Handlu Morskiego 

Władze odpowiedzialne – Wydział Ochrony Środowiska Morskiego (MEPD), Ministerstwo 

Handlu Morskiego (MMM) 

Zgodnie z Planem Krajowym za zwalczanie zanieczyszczeń odpowiada MEPD, zadania wykonuje 

straż graniczna (Hellenic Coast Guard) 

W przypadku małych rozlewów akcja zwalczania koordynowane są przez lokalne władze 

portowe. Większe porty posiadają własne plany oraz jednostki zwalczania zanieczyszczeń i 

również są zobowiązane do udzielania pomocy mniejszym portom. MEPD zajmuje się 

większymi rozlewami i jest zdolne do uruchomienia dużej akcji ratowniczej w oparciu o 

porozumienia międzyresortowe. Komitetowi ponad ministerialnemu przewodniczy Minister 

Handlu Morskiego, uczestniczą przedstawiciele CG, Floty, Instytutu Oceanograficznego i Badań 

Rybołówstwa oraz Ministerstwa Środowiska. 

Za usunięcie zanieczyszczenia odpowiedzialny jest sprawca i to on wybiera instytucję do 

zwalczania zanieczyszczeń – rządową lub najczęściej prywatnego kontraktora. 
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Zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu podlega władzom lokalnym, prywatnym kontraktorom 

lub jest kombinacją obydwu działań. 

Sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń zakupywany jest przez MEPD w zależności od potrzeb 

portów i lokalnych stacji zwalczania zanieczyszczeń. Istnieje kilka firm komercyjnych 

operujących głównie w porcie Pireus.  

Zgodnie z prawem wszyscy użytkownicy instalacji przybrzeżnych muszą posiadać plan oraz 

sprzęt. 

Włochy 

Punkt kontaktowy – Ministerstwo Środowiska, Służba Ochrony Morza, Centrum Operacyjne 

(Ministerio dell’ Ammbiente, Servizio Difeza del Mare, Sezione Emergenze Inquinamenti – 

Centro Operativo) 

Władze odpowiedzialne – j. w. 

Odpowiedzialność za zwalczanie zagrożeń spoczywa na Ministerstwie Środowiska. Centralna 

Służba Ochrony Morza koordynuje akcje wykorzystując prywatnego kontraktora (Castalia 

Ecolmar ScpA). Do akcji włączani są kapitanowie portów, część straży granicznej. Każdy z 

portów i operatorów terminali naftowych posiada własny plan i sprzęt. Władze lokalne 

odpowiedzialne są za zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu. W przypadku większych akcji 

odpowiedzialność przejmuje Minister Obrony Cywilnej i wykorzystuje środki zarówno 

państwowe, jak i prywatne. Akcje w skali krajowej są koordynowane poprzez  Morskie 

Centrum Operacyjne w Rzymie. Funkcjonują jednocześnie dwa Krajowe Plany dla Ministerstwa 

Środowiska i Ministerstwa Obrony Cywilnej. 

Sprzęt znajduje się w posiadaniu kontraktora, dodatkowo, na życzenie Ministra Środowiska 

wykorzystywane są jednostki MW. Istnieje współpraca ze strażą graniczna i siłami 

powietrznymi. Jest również kilka prywatnych firm zajmujących się zwalczaniem zanieczyszczeń. 

Japonia 

Punkt kontaktowy – Japan Coast Guard (JCG), Departament Ochrony i Ratownictwa, Wydział 

Operacji Ratowniczych, MRCC. 

Władze odpowiedzialne – Japan Coast Guard (j. w.) 

JCG podzielone jest na  11 regionów, 66 biur i 51 stacji. Plan Krajowy obejmuje obszar trzech 

mórz oraz wody wewnętrzne. Połączone (rząd-przemysł) Komitety funkcjonują w 95 portach. 

Władze portowe są odpowiedzialne za zwalczanie zagrożeń, posiadają jednak niewystarczające 

środki. Dla dużych zagrożeń powołano Centrum Zapobiegania Katastrofom Morskim (MDCP) 

finansowane wspólnie przez rząd i przemysł. Centrum koordynuje jednocześnie współdziałanie 

ze 143 kontraktorami, w 83 portach. Generalnie obowiązuje zasada współpracy trzech 

partnerów; rządu, przemysłu i władz lokalnych. 

Bazy sprzętu posiadają zarówno JCG, MDPC, jak i prywatni kontraktorzy. Japońskie 

Stowarzyszenie Naftowe (PAJ) utworzyło sześć baz sprzętowych.  
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Holandia 

Punkt kontaktowy – Netherlands Coast Guard, CG Centre 

Władze odpowiedzialne – Ministerstwo Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej.  

Za zwalczanie zanieczyszczeń odpowiedzialne są generalnie dwa ministerstwa; Transportu (j. 

w.) i Minister Budownictwa Mieszkaniowego Planowania i Środowiska. (VROM) Dla ww. 

potrzeb działają dwie jednostki organizacyjne; Rijkswaterstaat (RWS) dla wód wewnętrznych i 

przybrzeżnych oraz Morza Północnego oraz Provinciale Waterstaat dla wód śródądowych. 

Poszczególne władze lokalne są odpowiedzialne za akcje w ich rejonach, władze portowe za 

porty. W niektórych przypadkach odpowiedzialni są burmistrzowie lub dyrektorzy robót 

publicznych (rozlewy do 5 m3). Kompanie naftowe odpowiadają za terminale. 

Centrum CG koordynuje wszystkie poważniejsze incydenty, współpracując z Zarządem 

Generalnym Żeglugi i Spraw Morskich, Biurem Celnym i Imigracyjnym, Departamentem 

Ochrony Rybołówstwa oraz Inspektoratem Górnictwa. 

Sprzęt znajduje się w bazach RWS, firmach komercyjnych – zajmujących się oczyszczaniem i 

ratownictwem morskim. 

Nowa Zelandia 

Punkt kontaktowy – Oficer Operacyjny Morskich Władz Nowej Zelandii (MSANZ) 

Władza odpowiedzialna – Wydział Ochrony Środowiska Morskiego, Morskich Władz Nowej 

Zelandii. 

Zasady zwalczania zanieczyszczeń określa ustawa (Maritme Transport ACT 1994 – MTA) Nowa 

Zelandia określiła szczegółowe zasady zwalczania zanieczyszczeń w 1997 roku, opracowując 

Plan Krajowy. Obowiązuje trójwarstwowy system zapobiegania i zwalczania zagrożeń. Przemysł 

naftowy, transport morski oraz porty zobowiązane są do opracowania planów zwalczania – 

warstwa 1. Zagrożenia wykraczające poza możliwości przemysłu i obejmujące morze 

terytorialne – warstwa 2. MSANZ jest odpowiedzialne za koordynację akcji zwalczania w 

warstwie 2 oraz 3, obejmującej strefę odpowiedzialności ekonomicznej. W przypadku zagrożeń 

przekraczających możliwości MSANZ obowiązują porozumienia międzynarodowe. 

Plany zwalczania muszą być opracowywane przez armatorów, operatorów obiektów 

przybrzeżnych. Wymagany jest współudział MSANZ oraz władz lokalnych. 

MSANZ oraz władze lokalne wykorzystują doświadczenie 240 operatorów sprzętu, 150 

organizatorów akcji zwalczania oraz 60 regionalnych oraz 4 narodowych OSC. Są oni 

uprawnieni do powołania sztabu kryzysowego. Ze sztabem współpracuje komitet doradczy 

(OPAC), mianowany przez Ministra Transportu. 

Sprzęt znajduje się w bazach MSANZ, władz lokalnych, portowych oraz u prywatnych 

kontraktorów. Kompanie naftowe utworzyły komitet (PIEAC) wspomagający MSANZ. 
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Norwegia 

Punkt kontaktowy – Norwegian Pollution Control Authority (SFT) – Department for Control and 

Emergency Response - Horten 

Władze kompetentne – SFT – Agencja Ministra Środowiska 

Departament Kontroli i Zwalczania norweskiej SFT podlega Ministrowi Środowiska w oparciu o 

ustawy z 1974 roku (Pollution Control Act, Product Conrol Act) jest odpowiedzialny za 

zwalczanie zanieczyszczeń na morzu. 

System zwalczania oparty jest na prywatnych, samorządowych i rządowych planach 

przeciwdziałania skoordynowanych przez SFT. Plany są bardzo rozbudowane i opierają się na 

współpracy wszystkich podmiotów i rozproszony wzdłuż całego wybrzeża system baz 

sprzętowych. 

W strefie przybrzeżnej (poziom 1) działania zwalczania podejmują władze portowe lub 

operatorzy terminali i wspomagani są przez środki gminy (związku gmin) morskiej.  

34 gminy morskie lub związki gmin są zobowiązane do podejmowania akcji w podległych im 

regionach – rejonach, które nie są objęte planami komercyjnymi. Zakres odpowiedzialności 

sięga do 4 Mm. Każda z gmin posiada własną grupę ratowniczą, członkowie której wybierani są 

spośród zainteresowanych stron. Przewodniczy im z reguły kapitan portu lub szef lokalnej 

jednostki straży pożarnej. Dodatkowo mogą być mobilizowane siły OC i wojska. 

Przemysł naftowy zobowiązany jest do tworzenia własnych planów, posiadania sprzętu i 

przeszkolonych ekip ratowniczych, w zakresie związanym z własną działalnością. Jeśli wielkość 

zanieczyszczenia przekracza możliwości lokalnej kompanii naftowej, może ona wezwać do 

pomocy siły związku gmin. 

W przypadku największych zagrożeń koordynację przejmuje agencja rządowa, kierując sprzęt i 

personel do jego obsługi oraz grupy doradcze. Współdziałanie oparte o plany umożliwia z 

jednej strony pomoc rządową dla sektora prywatnego i władz lokalnych, z drugiej strony rząd 

może poprosić o pomoc gminę lub firmę komercyjną. Innymi słowy możliwe jest wykorzystanie 

sprzętu zgrupowanego w bazach kompanii naftowych, w tym największej Norweskie Operatora 

Instalacji Offshore (NOFO) 

SFT ma dostęp do 11 specjalistycznych statków zwalczania, dodatkowo zakontraktowanych jest 

szereg okrętów MW. Również dostępne są statki należące do administracji morskiej 

(odpowiedzialnych za oznakowanie nawigacyjne), Cywilnej Costal Patrol, Departamentu 

Hydrologii, a nawet statki rybackie. 

SFT zarządza 15 bazami sprzętu, samolotami wyposażonymi w systemy wykrywania (SLAR) oraz 

satelitarny system obserwacyjny. 

Portugalia 

Punkt kontaktowy – Servico de Combate a Policao no Mar por Hidrocarbonatos, Direccao 

General de Marinha – Lizbona 

Władze odpowiedzialne – j. w. 
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Krajowy Plan Zwalczania został wprowadzony w 1993 roku i zgodnie z nim odpowiedzialność za 

prowadzenie akcji spoczywa na MW. Flota utworzyła specjalny departament (Directorate 

General of the Navy), któremu podlegają przedstawiciele komend portów wojennych. 

Departament Generalny powołuje komitet doradczy z przedstawicielami Ministerstw: 

Środowiska, Robót Publicznych, Przemysłu. 

Bazy sprzętu znajdują się w dyspozycji państwa i rozlokowane są w 5 departamentach. 

Wszystkie porty handlowe posiadają dodatkowo sprzęt specjalistyczny. 

Hiszpania 

Punkt kontaktowy – Centro National de Coordinacion de Salvamento Maritimo, Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Maritima (SASEMAR) – Madryt 

Władze odpowiedzialne – Direccion General de la Marina Mercante (DGMM) – Subdirection 

General de Trafico, Seguridad y Contaminacion Maritima. 

Cywilna Administracja Morska – Dyrektoriat Generalny Floty Handlowej (DGMM), jako część 

Ministerstwa Robót Publicznych, Środowiska i Transportu odpowiada za prowadzenie akcji 

zwalczania. W 1992 roku została utworzona Hiszpańska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

(SASEMAR), zajmująca się również między innymi sprawami zwalczania zanieczyszczeń. 

SASEMAR posiada 10 regionalnych MRCC. Akcje koordynowane są przez ww. stacje pod 

nadzorem Z-cy Dyrektora Generalnego Bezpieczeństwa Morskiego i Kontroli Zanieczyszczeń. 

Regionalne MRCC koordynowane są przez centralne centrum – MRCC Madryd. 

W przypadku zagrożeń w pasie przybrzeżnym, akcją zwalczania kieruje Gubernator Prowincji. 

Działania podejmowane są siłami gmin nadmorskich i koordynowane przez Radę OC, we 

współpracy z  lokalnym MRCC. W przypadku zagrożenia obejmującego terytorium więcej niż 

jednej prowincji kierownictwo obejmuje Minister Spraw Wewnętrznych, we wspólpracy z 

MRCC i SASEMAR. W portach i terminalach paliwowych kierownictwo obejmuje zazwyczaj 

Kapitan Portu. 

Bazy sprzętowe znajdują się w gestii rządu (DGMM), wsparcie lotnicze zapewnia lotnictwo 

wojskowe. Kompanie naftowe zobowiązane są do posiadania własnego sprzętu. Część 

jednostek prywatnej firmy ratowniczej posiada również wyposażenie. 

Wielka Brytania 

Punkt kontaktowy – najbliższe centrum ratownictwa HM CG  

Władze odpowiedzialne – MCA Counter Pollution, The Maritime & Coastguard Agency, 

Southampton.  

Koordynacją dużych akcji zwalczania zanieczyszczeń zajmuje się Jednostka Kontroli 

Zanieczyszczeń Morskich MCA – Morskiej Agencji Straży Granicznej, która zastąpiła poprzez 

reorganizację, Jednostkę Kontroli Zanieczyszczeń Morskich (MPCU). W strukturach MCA 

funkcjonują tzw. Regionalni Oficerowie Kontroli Zanieczyszczeń i Ratownictwa (PCPSO), którzy 

odpowiadają za monitoring wód morskich i koordynację akcji zwalczania. 
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Zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu podlega władzom lokalnym, reprezentowanym przez 

przedstawicieli Ministra Środowiska. Wykorzystuje się przy tym prywatnych kontraktorów oraz 

inne rządowe agencje i organizacje: Agencję Ochrony Środowiska, Ministra Rolnictwa, 

Rybołówstwa i Żywności (MAFF), a także pozarządowe organizacje związane z ochrona 

środowiska. 

Od 2000 roku funkcjonuje nowy Plan Krajowy. Po wielkich rozlewach, które nawiedziły Anglię, 

większą uwagę skierowano na szkolenie i trening personelu i władz lokalnych. Większość gmin 

nadmorskich posiada własne plany, po wejściu w życie Konwencji OPRC, w 1998 roku wszystkie 

porty, terminale paliwowe oraz jednostki prowadzące działalność offshore, muszą posiadać 

własne plany, personel i sprzęt.  

MCA posiada porozumienie z firmą Air Atlantique na wykorzystanie samolotów z 14 baz 

powietrznych, ma własne dwa samoloty obserwacyjne. W bazach MCA znajduje się sprzęt do 

mechanicznego zwalczania zanieczyszczeń. Od dwóch lat zakontraktowana jest i trenuje 

specjalna drużyna morskiego ratownictwa chemicznego. 

Większość dużych terminali naftowych, szczególnie zajmujących się przeładunkami ropy 

surowej posiada własny sprzęt. Stowarzyszenie Ochrony Tamizy (TOSCA) zajmuje się ochroną 

rzeki. W Aberdeen istnieje prywatna firma ratownicza oferuująca swoje usługi. Spółka OSRL 

(Oil Spill Response Ltd) w Southampton posiada dużą bazę i sprzęt do zwalczania na pełnym 

morzu. 

USA 

Punkt kontaktowy – National Spill Response Center, c/o US CG – Waszyngton (dodatkowo 

wymagane jest powiadomienie władz stanowych) 

Władze odpowiedzialne – Office of Response US CG – Waszyngton. 

Ustawa (Oil Pollution Act of 1990 – OPA’90) reguluje zasady zwalczania zanieczyszczeń na 

morzu (poszczególne stany stosują różne wersje ustawy oraz dodatkowe wymagania). Zgodnie 

z tą ustawa wszystkie statki pływające po wodach USA muszą posiadać okrętowy plan 

ratowniczy (VRP). Wymusza to również posiadanie przez statek środków wystarczających do 

zwalczania zanieczyszczeń lub działań ratowniczych w przypadku utraty ładunku. Plany 

powinny również obejmować współpracę z innymi ratownikami. 

OPA’90 ogranicza odpowiedzialność sprawcy za koszty akcji ratowniczej i usuwania skutków 

zanieczyszczenia, w zależności od wielkości statku. Limity te mogą być zniesione w przypadku 

nie podjęcia samodzielnej akcji ratowniczej lub odmowy współpracy. 

W przypadku rozlewu OPA’90 nakłada obowiązek na sprawcę organizacji akcji ratowniczej, pod 

nadzorem Federalnego Koordynatora (Federal On-Scene Commander – FOSC). Sprawca 

podejmuje w pierwszym rzędzie działania zgodne z VRP, uruchamia własne środki, kontraktuje 

zespół ratowniczy i jego środki. Jeśli działania powyższe są nie zadawalające FOSC może przejąć 

całkowitą kontrolę i na koszt sprawcy uruchomić akcję ratowniczą według własnego uznania. 

Akcja ratownicza zależna jest od skali zagrożenia. Standardowo na wodach przybrzeżnych 

powoływany jest sztab składający się z FOSC, stanowego koordynatora – ISC oraz 

przedstawiciela sprawcy. Uruchamiany jest tzw. ICS – najczęściej elektroniczny system 
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zarządzania w niebezpieczeństwie, efektywnie ułatwiający współpracę wszystkich stron: 

federalnych, stanowych, władz lokalnych, agencji, prywatnych kontraktorów oraz innych. 

Cztery podstawowe zagadnienia: planowanie, działania operacyjne, logistyka i finanse zawarte 

są w ICS. 

Dla rozlewów morskich Amerykańska Straż Graniczna (US CG) kieruje swojego FSOC spośród 

kapitanów strefowych, Biura Bezpieczeństwa Morskiego. Agencja Ochrony Środowiska US EPA 

kieruje swojego FOSC w przypadku akcji na wodach śródlądowych. 

W przypadku rozlewu o zasięgu krajowym powoływany jest Narodowy Zespół Przeciwdziałania 

składający się z przedstawicieli rządu i sektora prywatnego. Przewodniczy mu Narodowy 

Koordynator (NIC) wyznaczony przez US CG. Centrum koordynacyjne US CG we współpracy z 

innymi organizacjami powołuje centrum doradcze , w skład którego wchodzą przedstawiciel 

agencji, doradcy wyznaczeni przez NOAA (Agencja Oceaniczna i Atmosferyczna), Korpus 

Inżynieryjny Armii USA. Połączone w ten sposób centrum koordynuje wszystkie działania. 

Narodowy Zespół Przeciwdziałania (NRT) składa się z członków 15 agencji federalnych, z 

przedstawicielem US EPA jako przewodniczącym i US CG jako jego zastępcą. Odpowiednio 

tworzonych jest 13 regionalnych zespołów (RRT). Zarówno NRT, jak i RRT pełnią rolę 

planowania, kontroli i koordynacji. Zadaniem ich jest tworzenie Planu Krajowego i od ich 

decyzji uzależnione jest użycie środków dyspergujących. Tworzy się również szereg pod 

komitetów reprezentujących interesy poszczególnych stron. 

US CG posiada znaczne ilości sprzętu rozlokowane w strategicznych miejscach. Zarówno CG jak 

i National Guards posiadają samoloty i śmigłowce. 

US Navy posiada również własne środki zwalczania, przede wszystkim do prowadzenia akcji 

ratowniczych związanych z jej działalnością, lecz z możliwością wykorzystania przez US CG. 

W USA około 130 prywatnych organizacji zajmujących się zwalczaniem (OSRO). Każda z nich 

posiada aprobatę US CG. Dwie z nich MRSC (Marine Spill Response Corporation) i NRC 

(National Response Corporation) operują jako organizacje narodowe. Kompanie naftowe lub 

korporacje przez nie tworzone posiadają własny sprzęt. 
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5. OKREŚLENIE WIELKOŚCI STRUMIENIA ODPADÓW 

Analiza wyników projektów BRISK i BALTIC MASTER, oraz dostępnych materiałów źródłowych, 

w tym studium przypadków pozwala na opracowanie scenariuszy - najbardziej 

prawdopodobnego i pesymistycznego. W analizie wykorzystane zostały algorytmy kalkulacyjne 

prezentowane przez Centrum Badań i Dokumentacji Nagłych Zdarzeń Zanieczyszczenia Wody – 

francuski ośrodek badawczy CEDRE oraz Regionalne Centrum Reagowania na Zanieczyszczenia 

Morza Śródziemnego – REMPEC. 

5.1. Bilans odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek 

wypadków morskich 

Bilans masy umożliwiający kalkulowanie ilości odpadu wytwarzanego podczas rozlewu 

olejowego został opracowany w oparciu o założenia opracowane przez CEDRE26 oraz 

wykorzystany w regionalnym planie gospodarki odpadami opracowanym na potrzeby 

REMPEC27 organizacji koordynującej i wspierającej państwa Basenu Morza Śródziemnego w 

zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom środowiska morskiego. Na potrzeby 

M. Bałtyckiego przyjęto pewną modyfikację kalkulacji polegającą głównie na przyjęciu bardziej 

efektywnego mechanicznego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody. Algorytm 

obliczeniowy przedstawiony jest w tabeli poniżej. 

Tabela 5.1. Algorytm kalkulacji bilansu masowego odpadów 

Fazy generowania zanieczyszczeń  REMPEC
28

 CRUDE
29

 HFO
30

 

Rozlew A 1000 1000 1000 

Parowanie B -35%A -35%A -6,5%A 

Zbieranie mechaniczne C -10%A -40%A -30%A 

Dyspersja D -15%A -10%A -5%A 

Pozostałość E A+B+C+D A+B+C+D A+B+C+D 

Emulsyfikacja F E x 5 E x 3 E x 5 

Zbieranie mechaniczne G BRAK - F x 20%  - F x 10% 

Pozostałość H F  + G F  + G F  + G 

Na brzegu I H x 6  H x 3 H x 6 

Wyniki kalkulacji dla przeciętnego rozlewu w wysokości 1000 ton prezentowane są w kolejnej 

tabeli 5.2. 

                                                           
26

Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution 
27

The Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea 
28

Żródło REMPEC 
29

Źródło Seatrack Web 
30

 Źródło ADIOS 
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Tabela 5.2. Bilans masowy rozlewu olejowego 

Fazy generowania zanieczyszczeń REMPEC
31

 CRUDE HFO 

Rozlew 1000 1000 1000 

Parowanie -350 -350 -65 

Zbieranie mechaniczne -100 -400 -300 

Dyspersja -150 -100 -50 

Pozostałość 400 150 585 

Emulsyfikacja 2000 450 2925 

Zbieranie mechaniczne 0 -90 -292,5 

Pozostałość 2000 540 3217,5 

Na brzegu 12000 2160 19305 

 

Informacje o wykorzystanych bazach danych: 

ADIOS (Automated Data Inquiry for Oil Spills) jest narzędziem operacyjnym, opracowanym 

przez Amerykańską Agencję Oceanograficzną (NOAA) i służy do szybkiego modelowania 

zachowania się olejów rozlanych w środowisku morskim. Program wykorzystuje bazę danych 

zawierająca ponad 1000 typów olejów, i pozwala na analizy, których wynikiem jest bilans masy 

wytwarzanego odpadu z uwzględnieniem: 

Rodzaju i ilości rozlanego paliwa 

Warunków otoczenia, temperatura wody, zasolenie, zawartość sedymentu 

Warunków atmosferycznych; siła i kierunek wiatru i prądu 

Typu emisji; rozlew natychmiastowy, ciągły 

Podejmowanych działań ratowniczych; zbieranie mechaniczne, dyspersja 

ADIOS ilustruje wyniki wykresami pokazującymi zmienność parametrów fizykochemicznych w 

czasie; gęstość, lepkość, parowanie, naturalna dyspersja, emulsyfikacja, zawartość związków 

aromatycznych. Wadą ADIOS jest brak możliwości kalkulacji dryfu plamy olejowej. 

Seatrack Web (STW) jest internetowym narzędziem, które pozwala pokazać, jak prądy morskie, 

wiatry i okresowo pojawiający się lód, zmienne w czasie na skutek zmienne w czasie na skutek 

zmieniających się warunków atmosferycznych wpływają na zachowanie się i przemieszczanie 

zanieczyszczenia olejowego, które znalazło się w środowisku morskim. Podobnie, jak ADIOS, 

STW umożliwia rejestrację i ilustrację procesów związanych z zachowaniem się oleju w wodzie: 

gęstość, lepkość, parowanie, naturalna dyspersja, emulsyfikacja. Zaletą STW jest znakomite, 

potwierdzone poprzez porównanie z rzeczywistą obserwacją, modelowanie dryfu plamy 

olejowej szczególnie na morzu pełnym. Wadą jest niewielka baza danych oraz brak możliwość 

sporządzenia bilansu masy wytwarzanego odpadu, uwzględniającego podejmowane działania 

ratownicze. 

 

                                                           
31

Żródło REMPEC 
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Ilustracją przedstawionych w tabeli 5.2 danych są wykresy przedstawione na rysunkach  5.1 i 

5.2. 

 

 

 

Rys. 5.1 i 5.2. Ilustracja bilansów masowych powstawania odpadów dla różnych typów olejów z 

uwzględnieniem możliwych na Morzu Bałtyckim metod przeciwdziałania 
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Podsumowanie 

Przedstawiony w niniejszym rozdziale bilans jest oczywiście teoretyczną próbą oceny ilości 

odpadów, które mogą być wytworzone na skutek katastrofy morskiej skutkującej 

zanieczyszczeniem morza przez olej. Metoda kalkulacyjna sporządzona została jednak w 

oparciu o dane historyczne, które wskazują, że w sytuacji ekstremalnej olej, który powoduje 

zanieczyszczenie brzegu jest w stanie wygenerować nawet 30 razy więcej odpadu. 

 

 

Rys. 5.3. Bilans masowy odpadów w przeliczeniu na kategorie.32 

5.2. Scenariusze przypadków 

Na potrzeby niniejszego raportu przyjęte zostały dwa podstawowe scenariusze. 

5.2.1.   Scenariusz najbardziej prawdopodobny 

Scenariusz najbardziej prawdopodobny – zakładający rozlew 4.000 ton ropy surowej w 

odległości 100 – 150 km od brzegu. Procesy związane z zachowanie się substancji 

ropopochodnej w wodzie są przeciętne i zakładają: 

 parowanie - 35% 

 dyspersja - 10% 

 emulsyfikacja  - pozostałość po jednej dobie x 3 

 zwiększenie masy odpadu na brzegu: Ilość zemulsyfikowanej masy oleju x 6 

Jednocześnie scenariusz zakłada w miarę skuteczną akcję zbierania mechanicznego na morzu – 

skuteczność wynosi odpowiednio: 

                                                           
32

 Źródło IPIECA 
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 Skuteczność przed emulsyfikacją: 40% 

 Skuteczność po emulsyfikacji w strefie przybrzeżnej: 20% 

Wyniki bilansu masy dla tak realizowanego scenariusza prezentowane są w tabeli poniżej. 

Tabela 5.3. Bilans masy dla scenariusza najbardziej prawdopodobnego 

 

5.2.2.   Scenariusz najbardziej pesymistyczny 

Scenariusz najbardziej pesymistyczny – zakładający rozlew 8.000 ton ciężkiego oleju 

opałowego w odległości 25 – 30 km od brzegu. Procesy związane z zachowanie się substancji 

ropopochodnej w wodzie są niekorzystne i zakładają: 

 Parowanie - 6,5% 

 Dyspersja - 5% 

 Emulsyfikacja - pozostałość po jednej dobie x 5 

 Zwiększenie masy odpadu na brzegu: Ilość zemulsyfikowanej masy oleju x 12 

Jednocześnie scenariusz zakłada w mało skuteczną akcje zbierania mechanicznego na morzu – 

skuteczność wynosi odpowiednio: 

Skuteczność przed emulsyfikacją:  20% 

Skuteczność po emulsyfikacji w strefie przybrzeżnej:  10% 

Wyniki bilansu masy dla tak realizowanego scenariusza prezentowane są w tabeli poniżej. 

 

 

 

 

 

 

Fazy generowania zanieczyszczeń CRUDE 
[2]

Rozlew A 4500

Parowanie B -1575

Zbieranie mechaniczne C -1800

Dyspersja D -450

Pozostałość E 675

Emulsyfikacja F 2025

Zbieranie mechaniczne G -405

Pozostałość H 1620

Na brzegu I 9720

Łączna masa odpadu J 11925
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Tabela 5.4. Bilans masy dla scenariusza najbardziej pesymistycznego 

 
 

Fazy generowania zanieczyszczeń HFO 
[3]

Rozlew A 8000

Parowanie B -520

Zbieranie mechaniczne C -1600

Dyspersja D -400

Pozostałość E 5480

Emulsyfikacja F 27400

Zbieranie mechaniczne G -2740

Pozostałość H 24660

Na brzegu I 295920

Łączna masa odpadu J 300260
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6. ANALIZA DOSTĘPNYCH METOD POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 

6.1. Przegląd metod postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku 

rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich 

Konsekwencje wypadków na morzu, katastrof, rozlewów olejowych oraz nielegalnych 

zanieczyszczeń ponoszą w przeważającej mierze regiony nadmorskie i ich społeczności.  W 

razie poważnego wypadku regiony przybrzeżne, miasta, gminy muszą liczyć się m. in. z takimi 

skutkami jak zanieczyszczone plaże, spadek dochodów z turystyki oraz degradacja 

rybołówstwa.  Politycy, władze i społeczność na poziomie lokalnym i regionalnym mają 

dotychczas niewielki wpływ na kwestie związane z bezpieczeństwem morskim. Większość 

decyzji podejmowana jest na szczeblu centralnym lub międzynarodowym. 

Minimalizacja ryzyka i skutków wypadków morskich wymaga wypracowania odpowiednich 

mechanizmów prewencji, wyposażenia w sprzęt do zwalczania rozlewów i odbioru 

powstających przy tym odpadów zarówno na morzu jak i w porcie a także sprawnej organizacji 

postępowania z odpadami odpowiednio do wcześniej przygotowanych planów zwalczania 

skutków wypadków.  

Za najlepszy sposób na złagodzenie poważnych finansowych i ekologicznych skutków rozlewów 

olejowych uznawane jest usuwanie oleju z morza, zanim osiągnie on linię brzegową. Jednak 

katastrofa zbiornikowca Prestige w 2002 r. pokazała, że Europa nie dysponuje dostateczną 

liczbą statków wyspecjalizowanych do reagowania na wypadek zanieczyszczenia i zdolnych do 

skutecznego zwalczania skutków dużych wycieków zanim plama ropy dotrze do brzegu.  

Biorąc pod uwagę koszty powodowane przez zanieczyszczenia warto wspomnieć, że np. 

usunięcie skutków katastrofy zbiornikowców Erika i Prestige przekraczało znacznie 1 miliard 

euro. 

Ze względu na dużą liczbę statków zawijających do portów UE oraz tych, które przepływają 

przez wody terytorialne UE lub w ich pobliżu bez zatrzymywania się, zarządzanie odpadami ze 

statków staje się istotnym problemem. Wszystkie statki stają przed wyborem: albo zdawać 

odpady lub pozostałości ładunku w portach, wykorzystując odpowiednie urządzenia portowe 

albo zrzucać je do morza. W praktyce często stosują oba rozwiązania. 

Biorąc pod uwagę najnowsze i przyszłe tendencje wzrostu ruchu statków i ładunków, wydaje 

się zrozumiałe, że utrzymanie obecnego poziomu zrzutu odpadów do morza, zarówno 

powstających przy normalnej działalności operacyjnej jak tez w wyniku wypadków, może 

okazać się katastrofalne dla środowiska morskiego (zwłaszcza w częściowo zamkniętych 

akwenach morskich, takich jak rejon Morza Bałtyckiego). Dlatego poszukuje się sposobów na 

zdawanie takich substancji w portach wyposażonych w odpowiednie urządzenia do ich odbioru 

i utylizacji. 

Porty polskie mają obowiązek sporządzania corocznie planów zwalczania zagrożeń i 

zanieczyszczeń. Regulują to następujące przepisy krajowe:  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 03 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i 
sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu - § 15.1,  
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 Ustawa z dn. 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i 
administracji morskiej - art. 4 (Dz. U. Nr 32, poz. 32,poz. 131),  

  Ustawa z dn. 18 września 2001 r. Kodeks Morski (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545),  

 Ustawa z dn. 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki 
(Dz.U. z 1995 r., nr 47, poz. 243). 

Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych ma na celu szybką reakcję i  

pomoc w razie niespodziewanych zanieczyszczeń akwenów wodnych na terenie portu.  

Najważniejszym zadaniem w takich sytuacjach jest podjęcie skutecznego działania, aby 

zatrzymać lub zmniejszyć efekt rozlewu. Staranne zaplanowanie podjętej akcji zapewni 

przeprowadzenie działań w sposób prawidłowy i w jak najkrótszym czasie. 

Sporządzane przez porty schematy działania oraz wykaz podejmowanych czynności stanowią 

wskazówki dla władz portowych przy podejmowaniu decyzji podczas powstania np. rozlewu 

olejowego. 

Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych składa się z dwóch części: 

Część I - opisowa zawiera: 

- niezbędne informacje związane z oceną zanieczyszczeń wód portowych,  

- szczegółowy opis akcji, jaką osoby znajdujące się w porcie są zobowiązane podjąć 

natychmiast w celu zmniejszenia lub opanowania zanieczyszczenia wód portowych. 

Część II – załączniki zawierające listy adresatów kontaktowych w celu koordynacji akcji z 

władzami samorządowymi i przedstawicielami właściwych służb w walce z zanieczyszczeniami. 

Po zakończeniu akcji zwalczania zanieczyszczenia, w której plan był zastosowany, należy 

poddać gruntownej ocenie przeprowadzoną akcję i ewentualnie dokonać zmian lub korekty 

zawartych w nim procedur postępowania.  

Identyfikacja zagrożeń  

Na terenach portów lokalnych świadczone są przede wszystkim usługi związane z korzystaniem 

z infrastruktury portowej przez podmioty zależne oraz inne podmioty gospodarcze, zajmujące 

się bezpośrednio przeładunkiem towarów, rozładunkiem ryb, tankowaniem paliwa i obsługą 

statków. W warunkach normalnej pracy urządzeń eksploatowanych na terenie portu nie 

występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód portowych. 

Zdarzenia takie są możliwe na skutek:  

- awarii,  

- kolizji środków transportu na nabrzeżach,  

- kolizji między jednostkami pływającymi,  

- uszkodzeń jednostek pływających przy manewrach cumowniczych,  

- możliwy jest także świadomy, nielegalny zrzut zanieczyszczeń do basenów portowych 

zarówno z instalacji jak i ze statków. 

Do podmiotów, których działalność na terenie portu może stwarzać zagrożenie wystąpienia 

zanieczyszczenia wód portowych należy zaliczyć: 

- statki handlowe,  
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- jednostki pasażerskie,  
- jednostki rybackie,  
- jednostki sportowo- turystyczne oraz jachty,  
- stocznie,  
- zakłady usług portowych. 

Jeśli na terenie portu funkcjonują podmioty gospodarcze zajmujące się budową i remontami 

jednostek pływających (np. w Porcie Morskim Kołobrzeg). Podczas normalnej pracy oraz w 

przypadku stosowania odpowiednich zabezpieczeń nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia 

wód portowych. Zdarzenia takie mogą mieć miejsce w w wyniku wycieku olejów i smarów 

wskutek awarii urządzeń, podczas prac piaskowania i malowania. 

Na terenie portu prace stoczniowe wykonywane są wykonywane także na wodzie i wtedy 

zanieczyszczenie wód portowych może nastąpić w przypadku, gdy przed dokowaniem z 

wnętrza doku nie zostały usunięte wszelkie zanieczyszczenia i odpady powstałe podczas prac. 

Ponadto na terenie portu dokonuje się tankowania paliwa żeglugowego. Jednostki pływające 

tankują paliwo przy wydzielonym nabrzeżu z bunkierek. Tankowanie odbywa się także 

bezpośrednio z cystern samochodowych wężami gumowymi na jednostki cumujące przy 

nabrzeżach.  

Potencjalnie zagrożeniem może także być wyciek paliwa lub zanieczyszczeń w czasie 

podtopienia lub zatonięcia na terenie portu jednostki pływającej. W takim przypadku miejsce 

zdarzenia (jednostkę podtopioną lub taką, która zatonęła) należy otoczyć zaporą 

przeciwolejową, umieścić w tym miejscu rękawy i maty sorpcyjne. Należy w porozumieniu z 

właścicielem jednostki ocenić ilość paliwa, oleju i innych zanieczyszczeń znajdujących się na 

jednostce. Należy też niezwłocznie podjąć działania zmierzające do wydobycia jednostki na 

powierzchnię. 

W porcie odbywa się także odbiór ścieków i wód zaolejonych z jednostek pływających. Porty 

mają podpisane umowy ze specjalistycznymi firmami posiadającymi uprawnienia do odbioru i 

utylizacji nieczystości.  

W trakcie normalnej eksploatacji statku powstają rozmaite odpady w wyniku operacji na 

morzu i w porcie Wszystkie statki wytwarzają odpady o podobnym charakterze, jedynie 

zróżnicowane ilościowo w stosunku do wielkości statku oraz liczby członków załogi i 

pasażerów. Natomiast ilość i jakość odpadów związanych z systemem ładunkowym jest 

uzależniona od aktualnie przewożonego ładunku.  

Zgodnie z wymogami art. 6 ust. 1 ustawy z dn. 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach 

do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 

1361)  zarządzający portem jest zobligowany do zapewnienia odbioru odpadów statkowych, 

przez portowe urządzenia odbiorcze.  

Substancje ropopochodne mogą zostać uwolnione do wód portowych m. in.w następujących 

przypadkach: 

- uszkodzenia ładunku w wyniku kolizji, 

- uszkodzenia zbiorników paliwowych statku w wyniku kolizji, 

- uszkodzenia połączeń elastycznych pomiędzy statkiem a instalacją odbiorczą na 

nabrzeżu, 

- tankowanie oleju napędowego na statki, 
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- zdawanie przepracowanego (zużytego) oleju ze statku, 

- przewożenie na obszar portu oleju napędowego przez cysterny samochodowe do 

celów dystrybucji. 

Zanieczyszczenia wód portowych, nie muszą być rezultatem wypadków w samym porcie. Mogą 

one przedostawać się do wód portowych od strony morza, bądź też mogą być naniesione wraz 

z prądem rzeki. Przy zanieczyszczeniu wód portowych od strony morza, informacja może być 

przekazana przez Urząd Morski lub bezpośrednio z Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa. W przypadku zanieczyszczenia napływającego wraz z prądem rzeki, informacja 

powinna dotrzeć ze strony lądowych służb ratowniczych. Na wypadek zanieczyszczenia wód 

wewnętrznych przyjęto rozgraniczać zanieczyszczenia małe - od 5 litrów do 500 litrów (ZM) 

oraz zanieczyszczenia duże – powyżej 500 litrów (ZD). 

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz 

pozostałości ładunkowych ze statków, podmiot zarządzający portem jest obowiązany do 

opracowania planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. 

Plan podlega zatwierdzeniu w trybie decyzji administracyjnej, po jej uprzednim uzgodnieniu, 

również w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem urzędu morskiego. Decyzję 

zatwierdzającą wydaje wojewoda. Portowe plany gospodarowania odpadami i pozostałościami 

ładunkowymi ze statków podlegają aktualizacji i ponownemu zatwierdzeniu co trzy lata licząc 

od daty ostatniego zatwierdzenia. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w ramach opłaty tonażowej zapewnia odbiór i 

zagospodarowanie grup odpadów, którym zostały przyporządkowane kody i nazwy wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów, 

uwzględniającego także odpady niebezpieczne.  

Postępowanie z odbiorem odpadów w porcie Gdynia 

Na podstawie analizy tendencji rozwoju transportu morskiego i dotychczasowej ilości i rodzaju 

odpadów olejowych  zdanych w latach  2009-2011   do portowych urządzeń odbiorczych 

można oczekiwać, że spodziewane ilości odpadów olejowych i ich mieszaniny przeznaczonych 

do odbioru przez portowe urządzenia w ramach działalności operacyjnej portów i żeglugi w 

latach 2012 – 2015 będą zbliżone do dotychczasowych.  

Tabela 6.1. Wielkości i rodzaje odpadów statkowych oraz pozostałości ładunkowych 
przewidzianych do odbioru w Porcie Gdynia na lata 2012-2015. Źródło: ZPM Gdynia 

Kod odpadu Nazwa odpadu 
Ilość 

(m
3
/rok) 

Ilość 

(Mg/rok) 

Odpady olejowe i ich mieszaniny – zgodnie z załącznikiem Nr I do Konwencji MARPOL 73/78 

Pozostałości z oczyszczania spalin – zgodnie z Aneksem Nr VI do Konwencji MARPOL 73/78 

13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 2 500 2 250 

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 5 000 4 500 

13 05 06* Oleje z odwadniania olejów w separatorach 300 270 

13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 30 27 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 30 27 

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

80 20 

13 08 80 
Odpady związane z ładunkiem – zaolejone odpady stałe ze 
statków 

200 50 
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Odpady olejowe i ich mieszaniny oraz śmieci odbiera ze statków na terenie całego portu CTL 

TRANS-PORT Spółka z o.o. Odbiór odpadów płynnych i szlamów polega na przepompowaniu 

ich (pompami statkowymi lub samochodowymi) do podstawionych autocystern. Odbiór 

odpadów statkowych ze Stanowiska Paliw Płynnych na Falochronie 2 nie jest możliwy z 

przyczyn technicznych. Odbiór odpadów będzie możliwy jedynie po przyholowaniu statku do 

innego nabrzeża.  

Urządzenia portowe służące do odbioru płynnych odpadów olejowych posiadają 

znormalizowane złącza o kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z prawidłem 19 załącznika 

nr I do Konwencji MARPOL. 

Szlamy olejowe, w celu ułatwienia przepompowania, mogą być podgrzane przez statek max. 

do temperatury 60°C. Obsługa statku powinna każdorazowo informować operatora urządzeń 

odbiorczych o temperaturze, do której podgrzano szlam. Obsługa statku odpowiada za 

utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie. 

Minimalna prędkość przeładunku (wydajność pomp na statku) płynnych odpadów olejowych 

powinna wynosić 7,5 m3/h.  

Ze względu na brak możliwości technicznych Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie zapewnia 

odbioru do portowych urządzeń odbiorczych odpadów radioaktywnych ani odpadów 

zawierających emulgatory uniemożliwiające rozdział na frakcję wodną i olejową czy też 

brudnych balastów.  

Odbioru wspomnianych odpadów mogą dokonać firmy na zasadach komercyjnych po 

uprzednim ustaleniu sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów z Zarządem Morskiego 

Portu Gdynia S.A. i odpowiednimi służbami administracji morskiej.  

CTL Trans-Port sp. z o.o. posiada wymagane dokumenty na odbiór odpadów, tj. Decyzję Nr 

ŚR.Ś.IIIEB/6620-32/2003 z dnia 06.10.2003 r. zezwalającą Portowemu Zakładowi Transportu 

„Trans-Port” na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 

(wydaną przez Wojewodę Pomorskiego) oraz posiada „Instrukcję odbioru odpadów płynnych 

w tym wód zaolejonych ze statków wpływających do Portu Gdynia” zatwierdzoną przez 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 25 czerwca 2004 r. Instrukcja zawiera:   

 niezbędne decyzje uprawniające CTL Trans-Port Sp. z o.o. do odbioru wód zaolejonych, 

w tym:  

- organizacji odbioru na nabrzeżu, 

- czynności przygotowawczych odbierającego przed wyjazdem na nabrzeże,  

- czynności przygotowawczych odbierającego i zdającego po przybyciu na miejsce 

odbioru, 

- realizacji odbioru wód zaolejonych ze statku; 

 obowiązki obsługi autocysterny związanych z ochronną p.poż.; 

 czynności na wypadek pożaru; 

 czynności na wypadek rozlewu; 

 wymagania stawiane statkom podczas operacji zdawania wód zaolejonych; 

 zdawanie wód zaolejonych przez zbiornikowce; 

 ochrony ppoż. na statku zdającym wody zaolejone; 

 ochrony środowiska morskiego na statku podczas zdawania wód zaolejonych; 

 odbioru innych odpadów płynnych. 
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6.2. Przegląd metod postępowania z odpadami wytworzonymi na 

brzegu morskim w wyniku rozlewów olejowych powstałych na 

skutek wypadków morskich 

Handel produktami naftowymi I innymi niż olej materiałami niebezpiecznymi nierozerwalnie 

związany jest z transportem (przewozami), przeładunkami i składowaniem tych towarów. 

Każda z tych operacji niesie za sobą ryzyko awarii, skutkującej emisją substancji niebezpiecznej 

i stworzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, a także zanieczyszczeniem środowiska.  

Każdy, kto jest związany z handlem towarami niebezpiecznymi i każdy, kto jest odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska naturalnego powinien zdawać sobie sprawę, że w 

procesie zarządzania operacjami transportu, przeładunków i składowania tych towarów 

obowiązują następujące zasady: 

 koncentracja na niedopuszczeniu do awarii skutkującej emisją ma pierwszorzędne 

znaczenie, 

 bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego jest priorytetem, 

 niezależnie od podejmowanych przedsięwzięć prewencyjnych awarie mogą się zdarzyć, 

 każda akcja przeciwdziałania powinna poszukiwać rozwiązań minimalizujących 

dotkliwość szkód w środowisku naturalnym i zmierzać do naprawy tych szkód, 

 rozpatrując wszystkie warianty prowadzenia akcji ratowniczej i przywracania 

równowagi w środowisku, należy tak daleko, jak tylko to jest możliwe, brać pod uwagę 

udział naturalnych sił przyrody. 

Podejmowanie decyzji o tym, co należy zrobić z odpadami niebezpiecznymi powstałymi w 

następstwie zanieczyszczenia środowiska jest krytycznym i złożonym procesem. Dlatego już, na 

jak najwcześniejszym etapie tworzenia planów ratowniczych, plany gospodarki odpadami 

powinny być tworzone i rozwijane pod kątem minimalizacji poważnych konsekwencji 

ekonomicznych i minimalizacji szkód w środowisku naturalnym. Jest niemożliwe opracowanie 

efektywnych i przynoszących powodzenie takich planów w centrum operacyjnym, podczas 

prowadzenia akcji ratowniczej. Dlatego wszystkie plany, w tym również plany 

zagospodarowania odpadów powinny być sporządzone uprzednio wtedy, kiedy jest czas na 

rozważenie wszelkich dostępnych opcji. Plany takie powinny być wsparte prowadzonymi 

lokalnie i regionalnie badaniami naukowymi w celu wybrania najlepszych rozwiązań. W 

przypadku planów zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, zebranych na powierzchni 

morza oraz zgromadzonych podczas akcji ratowniczych na brzegu morskim powinny być to 

minimum: 

 Plany określające finalne postępowanie z poszczególnymi grupami odpadów oraz 

wskazujące metody ich wywozu, 

 Plany lokalizacji dogodnych miejsc tymczasowego i długoterminowego składowania 

odpadów, 

 Identyfikacja kwalifikowanych przewoźników i firm zajmujących się składowaniem 

odpadów. 
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Niebezpieczne odpady olejowe w transporcie morskim 

Większość produktów naftowych przewożona jest transportem morskim.  Niezależnie od tego, 

gdzie zdarza się katastrofa morska, wiatry oraz prądy morskie powodują że zanieczyszczenie 

dryfuje w kierunku lądu powodując skażenie brzegu. Ma to duże znaczenie w przypadku 

zamkniętego akwenu wodnego, jakim jest M. Bałtyckie, szczególnie w przypadku substancji nie 

ulegających naturalne biodegradacji (oleje ciężkie, oleje tworzące trwałe emulsje). Jest to 

sytuacja w pewnym sensie naturalna, powoduje ona jednak bardzo poważne problemy 

związane z powstaniem bardzo dużej ilości odpadów w bardzo krótkim okresie czasu. 

W każdym przypadku katastrofy morskiej służby ratownicze podejmują natychmiastową akcję 

ratowniczą polegającą na ograniczeniu rozlewu w bezpośredniej bliskości lub w miejscu jego 

powstania oraz przystępują do zbierania zanieczyszczenia z powierzchni morza. Głównym 

celem tej akcji jest niedopuszczenie do sytuacji, w której zanieczyszczenie przedostanie się na 

ląd. Ta, tak zwana mechaniczna metoda ma jednak szereg ograniczeń. Złe warunki 

atmosferyczne, brak widzialności, awarie sprzętu powodują, że praktyczna efektywność 

mechanicznego zbierania zanieczyszczenia wynosi w granicach 10 – 60%. Nawet wyniki czysto 

teoretycznych kalkulacji wskazują, że część „plamy” olejowej może przedostać się na brzeg. Na 

powierzchni 10% „plamy” olejowej zgromadzone jest 90% zanieczyszczenia i na tym obszarze 

skoncentrowana jest uwaga morskich służb ratowniczych. Pozostałe 10% w pewnych 

okolicznościach przedostanie się na brzeg. 

Kontynuując uproszczoną kalkulację, jeśli ze 100 ton oleju 10 ton przedostanie się na brzeg 

może dojść do skażenia całego polskiego wybrzeża, bowiem jedna tona oleju może zanieczyścić 

50 km linii brzegowej. 

Dane historyczne wskazują, że w sytuacji ekstremalnej olej, który powoduje zanieczyszczenie 

brzegu jest w stanie wygenerować nawet 30 razy więcej odpadu. Wykres umieszczony poniżej 

ilustruje przykłady relacji pomiędzy wielkością rozlewu, a ilością wytworzonych odpadów. 

Jakkolwiek może być wiele powodów, dla których powstaje dana ilość odpadów jest faktem 

potwierdzonym, że zdecydowana większość małych rozlewów jest przyczyną powstania dużych 

ilości odpadów. Dlatego gospodarka odpadami, szczególnie w przypadku odpadu zebranego na 

brzegu morskim powinna być priorytetem. 

Jest, więc oczywiste, że prawidłowo skonstruowany plan ratowniczy na morzu powinien mieć 

bezpośrednie odniesienie do zagadnień gospodarki odpadami, sformułowanymi w postaci 

planu, a każdy plan zwalczania zanieczyszczeń olejowych na brzegu morskim musi zawierać ten 

plan, jako swoją integralną część. Uruchomienie w czasie akcji ratowniczej, działań 

wynikających z planów, pozwoli na podjęcie właściwych decyzji, umożliwi racjonalne 

zarządzanie przeciwdziałanie oraz zminimalizuje koszty akcji. 

Gospodarka odpadami związanymi ze zbieraniem zanieczyszczeń olejowych na brzegu 

obejmuje szereg zagadnień związanych ze źródłem odpadów, metodami ich zbierania, 

składowania oraz wywozu i ostatecznej utylizacji. Schematyczne procesy te przedstawione są 

na rysunku 6.1. 
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Rys. 6.1. Model gospodarki odpadami33 

 

 Segregacja 

W przypadku rozlewu olejowego, w przypadku operacji oczyszczającej będącej konsekwencją 

tego zdarzenia olej i zanieczyszczone olejem materiały stają się odpadem, który należy poddać; 

segregacji, składowaniu, poddawaniu różnorodnym procesom, recyklingowi lub usunięciu 

poprzez wywiezienie. Możliwe jest przewidzenie możliwych i dostępnych strumieni 

posegregowanych odpadów i dlatego bardzo ważną czynnością w pierwszej fazie akcji 

ratowniczej jest ich klasyfikacja, bezpośrednio u źródła wytwarzania. Należy utworzyć odrębne 

kanały transportowe, którymi w zależności od typu, odpady będą kierowane do 

odseparowanych miejsc składowania. W celu możliwości użycia odpadów w kolejnych opcjach 

ich zagospodarowania, zgodnie z przyjętą hierarchią niezbędne jest uwzględnienie 

minimalizacji stopnia wymieszania poszczególnych strumieni. 

Minimalizacja 

Minimalizacja jest metodą polegająca na redukcji ilości odpadów kierowanych do 

poszczególnych strumieni ich zagospodarowania. Trzeba pamiętać, że redukcja finalnej ilości 

odpadu kierowanego do ostatecznej utylizacji ma kapitalne znaczenie zarówno z 

ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Zagadnienie to ilustrowane jest w 

oparciu o następujące przykłady: 

                                                           
33

 Źródło IPIECA 
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 Należy zidentyfikować potencjalne miejsca oddziaływania odpadu olejowego, zanim 

zanieczyszczenie przedostanie się na brzeg. Miejsca te należy oczyścić z wszelkich 

szczątków i śmieci, co pozwoli na zmniejszenie ogólnej masy odpadów 

 Segregacja odpadów (odpady ciekłe, stałe, szczątki, odzież ochronna itp.) prowadzona 

bezpośrednio na plaży) zmniejsza ich ostateczną ilość 

 Zanieczyszczone obszary powinny mieć, jeśli to możliwe, wodoodporną ochronę, aby 

wyeliminować nadmierny wpływ deszczu, który może infiltrować odpady i zwiększać 

ich ilość poprzez wzrost objętości skażonej deszczówki. Możliwa jest również wtórna 

eskalacja skażenia poprzez przedostanie się zanieczyszczonej wody do gruntu 

 Sprzęt służący do zbierania zanieczyszczeń powinien być czyszczony i zawracany do 

ponownego użycia 

 Wybrane metody postępowania z odpadami wykonywane na miejscu ich wytworzenia 

redukują ogólną ilość tych odpadów. Należą do nich mycie powierzchniowe, spalenie 

miejscowe, (jeśli dozwolone), przesiewanie piasku i bioremediacja 

 Odzież ochronna wielokrotnego użytku powinna być poddawana dekontaminacji i 

zawracana do użycia 

 Wszelkiego rodzaju sorbenty materiały sorpcyjne należy w sposób oszczędny i 

efektywny 

Wtórne zanieczyszczenie 

Wtórne zanieczyszczenie występuje wówczas, kiedy olej ulega rozproszeniu w nieskażonym 

otoczeniu za sprawą nieumiejętnej pracy ludzi, niewłaściwego transportu i użycia brudnego 

sprzętu. W celu uniknięcia tego typu przypadków należy; 

 wyraźnie oznaczyć i oddzielić strefy „brudną” i „czystą” obszaru roboczego, 

 regularnie sprawdzać szczelność zaworów, pomp i połączeń węży służących do 

transportu cieczy, 

 upewnić się, że wszystkie miejsca składowania są szczelne tzn. zabezpieczone przed 

przedostaniem się wody i wyciekiem zanieczyszczenia, 

 prowadzić dekontaminację pojazdów znajdujących się w ewidencji przewozu odpadów 

przed opuszczeniem strefy roboczej, 

 wprowadzić plan ruchu pojazdów. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszystkie węglowodory stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, dlatego 

ważne jest, aby plan bezpieczeństwa i higieny pracy dla personelu został opracowany, zanim 

podejmie się jakiekolwiek działania ratownicze. 
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Odpady generowane poprzez różne metody przeciwdziałania 

Bieg strumieni odpadów zaczyna się w miejscu ich wytwarzania tj. w miejscu, w który 

prowadzona jest akcja ratownicza. Różne warunki otoczenia przyrodniczego i różne metody 

przeciwdziałania generują różne typy odpadów. Tabela poniższa przedstawia możliwe strategie 

przeciwdziałania i typy odpadów, które one generują34. 

Tymczasowe składowanie odpadów na obszarze / w pobliżu rejonu akcji ratowniczej 

Umiejscowienie tymczasowego składowiska odpadów powinno być starannie zaplanowane, 

najlepiej powyżej najwyższego poziomu wód morskich z uwzględnieniem fali sztormowej. W 

miejscach silnej ekspozycji słonecznej pojemniki, w których składuje się opady, szczególnie 

worki plastikowe powinny być osłonięte przed promieniowaniem. Przed ekspedycją odpadów, 

wszystkie pojemniki powinny być oznakowane z podaniem rodzaju odpadu oraz ilością. Jest 

oczywiste, że każdy operacja związana z gospodarką odpadami musi być ewidencjonowana i 

udokumentowana zgodnie z obwiązującymi przepisami. Przykłady tymczasowego składowania 

odpadów przedstawione są w tabeli poniżej. 

Składowanie pośrednie i długoterminowe 

Po segregacji odpadów i umieszczeniu ich w odpowiednich pojemnikach umiejscowionych na 

obszarze roboczym, z reguły dokonywany jest transfer do miejsc, w których pozostaną one aż, 

do ostatecznego usunięcia. Efektywny transfer i składowanie zebranych odpadów jest 

niezwykle istotną częścią gospodarki odpadami. Jeśli odpady nie zostaną usunięte z obszarów 

roboczych, zakłóceniu ulegną kolejne dalsze fazy gospodarowania odpadami. Zakłócenie to 

będzie oddziaływać zarówno zgodnie, jak przeciwnie do kierunku przepływu strumieni 

odpadów. Sytuacja pojawiła się podczas akcji ratowniczej związanej z katastrofą statku ERIKA w 

199935 r. Tabela poniżej przedstawia kryteria powiązane z pośrednim i długoterminowym 

składowanie w przypadku, gdy natychmiastowe usunięcie odpadu jest niemożliwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Źródło IPIECA 

35
 Analiza katastrofy statku ERIKA umieszczona jest we wstępie do stadium przypadków 
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Tabela 6.2. Wykaz technik i zależności strumienia i rodzaju generowanych odpadów 
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 PPE – odzież ochronna (personal protective equipment) 

Technika oczyszczania Wpływ na strumień odpadów 
Rodzaj generowanego 

odpadu 

Stosowanie dyspergentów: 
Chemiczne środki dyspergujące 
stosowane są w celu rozbicia plamy 
olejowej na małe kropelki (efekt 
rozpraszania) w ten sposób, że obniża 
się stężanie węglowodorów. Nie 
wszystkie rodzaje olejów poddają się 
tej metodzie. Na M. Bałtyckim 
obowiązuje ograniczenie stosowania. 

Ilość odpadów jest minimalna, 
ponieważ rozproszony olej ulega 
biodegradacji. 

• węglowodory odpadowe 
nie są wytwarzane 

• PPE
36

 
• Puste opakowania po 

dyspergentach 

Mechaniczne zbieranie oleju z 
powierzchni wody: Urządzenia; 
zbieracze i zapory przeciwolejowe 
wydawane są z pokładu statku, dla 
którego należy zapewnić możliwość 
czasowego składowania oleju oraz 
regularny odbiór zanieczyszczenia w 
przypadku długotrwałej akcji. Metoda 
napotyka problemy w przypadku 
olejów o bardzo dużej lepkości. 
Ograniczenia pogodowe  

Operacja generuje duże ilości 
odpadów w postaci oleju i 
mieszanin oleju z wodą w różnych 
proporcjach. Wymagana jest 
kompatybilność wydajności 
urządzeń zbierających i 
przestrzeni składowania. Oleje, 
szczególnie o dużej lepkości mogą 
być zanieczyszczone śmieciami i 
powodują problemy z 
przeładunkami 

• zanieczyszczony sprzęt i 
statki 

• zaolejony PPE i personel 
• olej zebrany 
• wody zaolejone 
• zaolejona flora i fauna 
• zaolejone sorbenty 
• zaolejone szczątki 
• zaolejona padlina 

Operacje oczyszczania na brzegu 
morskim: Olej jest zbierany na linii 
brzegowej z wykorzystaniem metod 
mechanicznych i manualnie. Praca 
ręczna jest preferowana z uwagi na 
efekt minimalizacji odpadów. Maszyny 
mogą być wykorzystane doi transportu 
odpadów z linii brzegowej do 
początkowych składowisk. Do 
gromadzenia oleju wykorzystuje się 
zbiorniki przenośne lub doły 
zabezpieczone membraną. Typ 
wybrzeża oraz dostęp do niego 
określają wybór metody 

Rodzaj rozlanego oleju ma często 
decydujące znaczenie o ilości 
odpadów. Segregacja odpadów i 
ich minimalizacja ma decydujący 
wpływ na efektywność operacji. 
Należy to zacząć już na 
pierwotnych obszarach roboczych 
i prowadzić do końca, aż do 
ostatecznego usunięcia odpadów. 
Inaczej zostanie nakręcona 
niebezpieczna spirala śmieci. 
Składowiska odpadów należy 
zabezpieczyć przed wtórną emisją 
zanieczyszczeń do otoczenia 

• zanieczyszczony sprzęt i 
statki 

• zaolejony PPE i personel 
• olej zebrany 
• zaolejona fauna i flora 
• wody zaolejone 
• zaolejone sorbenty 
• zaolejone grunty, piaski, 

kamienie i głazy 
• zaolejone szczątki 
• zaolejona padlina 
• transport oleju 

Spalanie miejscowe: Plamę oleju 
otoczoną ognioodporną zaporą 
podpala się. Oleje zestarzałe i emulsje 
stanowią problem. Ograniczenia 
związane z ochroną środowiska i 
bezpieczeństwem. Zanieczyszczenie 
powietrza, szkodliwe pozostałości 
spalania. 

Spalanie miejscowe redukuje ilość 
odpadów olejowych. Sam proces 
oraz pozostałości spalania, 
szczególnie niepełnego stwarzają 
problemy ekologiczne 

• pozostałości spalania 
• zaolejone, uszkodzone 

zapory ognioodporne 
• zaolejone statki 
• PPE 
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Tabela 6.3. Przykłady tymczasowych składowisk wraz z komentarzem37 

Typ składowania Uwagi 

Na morzu: 

 Zbiorniki wewnętrzne statków 

 Podgrzewane zbiorniki specjalnego 
przeznaczenia (umieszczone na 
pokładzie statku 

 Pneumatyczne zbiorniki pływające 

 Barki, szalandy, bunkierki itp. 

 Technologia musi przystawać do lokalnych przepisów 
lub odwrotnie. 

 Odpady należy segregować. 

 Wykorzystanie statków i ich zbiorników może 
powodować wysokie koszty i czasem opróżnienie 
tych zbiorników może być kłopotliwe. 

 Zbiorniki umieszczone na pokładzie muszą być 
odpowiednio zamocowane 

 Zbiorniki otwarte powinny być wyposażone w 
pokrywy. 

 Zaleca się używanie zbiorników mających systemy 
podgrzewania. 

Na brzegu morskim: 

 Kontenery na gruz (odpady stałe) 

 Zbiorniki przenośne 

 Worki 

 Beczki 

 Zabezpieczone wykopy 

 Technologia musi przystawać do lokalnych przepisów 
lub odwrotnie. 

 Odpady należy segregować. 

 Miejsca składowania powinny znajdować się w 
bezpośredniej bliskości od urządzeń do zbierania, 
aby ograniczyć wtórna emisję. 

 Lokalizacja składowiska zapewnia dostęp ciężkiego 
sprzętu transportowego. 

 Miejsce składowania ulokowane powyżej górnego 
poziomu wody morskiej. 

 Wymaga się zabezpieczenia składowiska przed 
infiltracja wody deszczowej (pokrywy, plandeki).  

 Wykopy należy zabezpieczyć przed skażeniem 
gruntu. 

 Składowiska należy ogrodzić i odpowiednio 
oznakować. 

 W określonych przypadkach należy zapewnić 
ochronę składowisk. 

 

Składowanie odpadów pośrednie i długoterminowe oraz ich transfer 

Transfer odpadów. Operacje zbierania zanieczyszczeń olejowych zarówno na morzu, jak i na 

lądzie wymagają transportu odpadów. Ten transport praktycznie w każdej operacji w terenie, 

na obszarze roboczym może być prowadzony z wykorzystaniem małych samochodów 

ciężarowych – wywrotek, ładowarek (koparek) oraz różnego rodzaju pojazdów terenowych. 

Transfer odpadów z miejsca jego zebrania (obszaru roboczego) do miejsca składowania 

wymaga również transportu. W zależności od rodzaju odpadu dogodne może być 

wykorzystanie pojazdów typu cysterny – dla odpadów płynnych, samochodów z uszczelnioną 

skrzynią ładunkową dla odpadów stałych. W sytuacji awaryjnej do celów transportu można 

użyć innego typu samochodów; pojazdów ze zbiornikami podciśnieniowymi, ze skrzyniami 

ładunkowymi opróżnianymi grawitacyjnie, wywrotki oraz samochody do przewozu śmieci. 
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Zaleca się, aby każdy z tych pojazdów miał szczelną przestrzeń ładunkową, oraz żeby przed 

każdym opuszczeniem składowiska, czy obszaru roboczego, przeprowadzana była 

dekontaminacja. Wszystkie pojazdy biorące udział w transporcie odpadów należy umieścić w 

ewidencji i jeśli wymagają tego lokalne przepisy, wyposażyć w stosowną licencję. 

 

Tabela  6.4 Zalety pośredniego i długoterminowego składowania i powiązane z tym uwagi38 

 

Jest dobrą praktyką organizowanie pośrednich, długoterminowych i ostatecznych składowisk w 

oparciu o słuszną geograficzną lokalizację z uwzględnieniem topografii i geologii terenu. Należy 

unikać umieszczania składowisk w pobliżu obszarów chronionych i wrażliwych na 

zanieczyszczenie. Wreszcie tworzenie składowiska zawsze musi przystawać do aktualnej 

sytuacji prawnej. 
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Kryterium Pośrednie składowanie 
Składowanie 

długoterminowe 

Cel 

 Możliwość efektywnego zbierania oleju, co 
oznacza, że jeżeli olej nie będzie usunięty z 
obszaru roboczego, utrudni to dalsze jego 
zbieranie. 

 Zapobieganie powstawaniu wąskich gardeł, np. 
duża liczba ciężarówek usiłuje dostać się do 
obszaru roboczego. 

 W systemie gospodarki odpadami pozostaje 
więcej czasu na organizację ostatecznego 
składowania podczas, gdy operacja zbierania oleju 
jest kontynuowana. 

 Możliwy jest bardziej efektywny transfer 
odpadów – np. łączenie drobnych przewozów 
pozwalające na mniejszą liczbę kursów, a tym 
samym oszczędności czasu paliwa i liczby 
zanieczyszczonych pojazdów. 

 W systemie gospodarki 
odpadami pozostaje więcej 
czasu na organizację 
ostatecznego składowania i 
analizę większej liczby opcji. 

 Umożliwia się segregację 
wymieszanych odpadów. 

 Możliwe jest lepsze 
przygotowanie do finalnego 
usunięcia odpadów, 
negocjowanie kontraktów, 
terminów itp. 

Uwagi 
związane z 
zarządzaniem 

 Wszyscy przewoźnicy i operatorzy składowisk powinni mieć certyfikaty 
kompetencyjne. 

 Partie odpadów powinny być oznakowane zgodnie z rodzajem i źródłem 
pochodzenia. 

 Cała dokumentacja gospodarki odpadami powinna być archiwizowana. 

 Całość postępowania należy prowadzić zgodnie z prawem. 

 Składowiska powinny być należycie utworzone w terenie z zapewnieniem dróg 
dostępu. 

 Pojemniki na odpady muszą być kompatybilne z rodzajem odpadów. 

 Zawsze, kiedy jest to możliwe odpady należy kompresować w celu redukcji ich 
objętości. 

 Pojemniki powinny być szczelne w celu uniknięcia wtórnej emisji. 

 Cała zanieczyszczona olejem woda pojawiająca się w operacji zbierania 
zanieczyszczeń musi być traktowana, jak odpad podlegający dalszemu 
postępowaniu.  
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Rys. 6.2. Schemat cyklu odpadów z ostatecznym magazynowaniem 
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Tabela 6.5. Organizacja składowisk odpadów zaolejonych39 

Kryteria Składowanie pośrednie Składowanie (główne) ostateczne 

Okres zajęcia Plan zajęcia na okres 0 – 1 roku 
(więcej w ekstremalnych wypadkach) 

 Plan zajęcia na okres do 5 lat 

 Mogą występować przeszkody prawne 

Przykładowa 
pojemność 
składowiska 

 1.500 – 3.000 m
2
 – powierzchnia 

 Wykopy (100 – 200 m
3
) 

 Składowanie śmieci, worków itp. 

 20.000 – 100.000 m
2
 – powierzchnia 

 Wykopy 1.000 – 10.000 m
3
 

 Sortowanie, obróbka wstępna, 
stabilizacja 

Dystans od 
obszaru 
roboczego,  

 Nie więcej niż 5 km  Nie więcej niż 50 km 

 1 godz. drogi od poprzedniego 
składowiska 

Dostęp   Dostęp dużych samochodów 
ciężarowych 

 Dostęp dużych samochodów 
ciężarowych 

Regulacje 
prawne 

 Prawo lokalne  Prawo lokalne 

Warunki 
terenowe 

 Płaski wyrównany teren do 
posadowienia zbiorników 

 Odwodnienie terenu może być 
wymagane 

 Płaski wyrównany teren do 
posadowienia zbiorników 

 Wymagane odwodnienie terenu 

Warunki 
hydro-
geologiczne 

 Wymagana odpowiednia nośność 
gruntu 

 Nieprzepuszczalna warstwa gruntu 
naturalna lub sztuczna 

 Brak warstw wodonośnych 

 Wymagana odpowiednia nośność 
gruntu 

 Nieprzepuszczalna warstwa gruntu 
naturalna lub sztuczna 

 Brak warstw wodonośnych 

Warunki 
środowiskowe 

 Bezpieczna odległość od terenów 
zaludnionych 

 Z dala od miejsc wrażliwych z punktu 
widzenia kulturowego i 
archeologicznego  

 Bezpieczna odległość od terenów 
zaludnionych 

 Uwzględnienie oddziaływania 
samochodów ciężarowych 

 Strefa ochronna dla obszarów 
wrażliwych 

Warunki 
zarządzania i 
obsługi 

 Sortowanie odpadów 

 Ocena ilości 

 Przygotowanie kontraktów dla 
ostatecznej utylizacji 

 Gospodarka wodna 

 Ochrona przed nielegalnym 
wyrzucaniem śmieci 

 Renowacja terenu 

 Sortowanie odpadów 

 Ocena ilości 

 Przygotowanie kontraktów dla 
ostatecznej utylizacji 

 Gospodarka wodna 

 Ochrona przed nielegalnym 
wyrzucaniem śmieci 

 

Przetwarzanie odpadów, recykling i ostateczne usunięcie odpadów 

Celem każdej akcji przeciwdziałania dotyczącej rozlewów olejowych jest przetworzyć, poddać 

recyklingowi lub usunąć ostatecznie zanieczyszczenie, w sposób maksymalnie niezakłócający 

równowagi środowiska. Wybór opcji usuwania ostatecznego będzie zależał od ilości i rodzaju 

oleju, zanieczyszczonych odpadów, lokalizacji zdarzenia oraz prawnych i ekonomicznych 

uwarunkowań. 

Tabela  6.6 przedstawia różne dostępne opcje w zależności od różnych kategorii zebranych 

odpadów. 
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Tabela 6.6. Opcje postępowania w zależności od kategorii zebranych odpadów 

Kategoria odpadu 
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Czysty olej  + - - - - - - - + 

Olej z wodą + + + - - - - - + 

Olej z sedymentem + - - + + + + + - 

Olej i organiczne 
zanieczyszczenia 

- - - + + - + + - 

Olej i PPE / 
wyposażenie 

- - - - - - + + - 

 

Tabela 6.7. Kategorie odpadów i metody utylizacji40 

Metoda Techniki Uwagi 

Przetwarzanie 

Olej jest zbierany z niewielką domieszką 
wody i zawartością zanieczyszczeń – możliwe 
jest przetwarzanie w rafinerii lub zakładzie 
recyklingu. 
Olej może być wykorzystany ponownie 

Rafinerie nie akceptują olejów z dużą 
zawartością soli (korozja instalacji). 
Olej, który jest silnie zanieczyszczony 
wodą lub sedymentem nie jest 
akceptowalny. 

Separacja olej-
woda 

Wykorzystuje się z reguły separację 
grawitacyjną. 
Możliwe są również inne metody separacji 

Wody zaolejone będące pozostałością 
po separacji mogą być poddawane 
dalszej przeróbce w separatorach 
wirowych, aż do zaakceptowania 
poziomu stężenia węglowodorów 

De-emulsyfikacja 

Podgrzewanie emulsji powoduje rozdzielenie 
faz woda-olej. W niektórych przypadkach 
stosuje się środki chemiczne 
Odseparowany olej może być składnikiem 
mieszanin stanowiących wsad surowcowy w 
rafineriach (przetwarzanie0 

Każda substancja chemiczna użyta do 
odwrócenia emulsyfikacji powoduje 
skażenie wody 

Stabilizacja 

Olej może być stabilizowany przy 
wykorzystaniu substancji nieorganicznych, 
wapno palone, popiły lotne, cement. 
Stabilizacja tworzy obojętną mieszaninę, 
która stwarza mniejsze ryzyko emisji i w 
związku z tym może być transferowana do 
zakładu utylizacji z zachowaniem obniżonych 
(w stosunku do czystego oleju) restrykcji). 

Kontakt z wapnem palonym powoduje 
podrażnienie oczu, skóry, dróg 
oddechowych i pokarmowych. 

Bioremediacja 

Bioremediacja jest wykorzystywana do 
przyspieszenia naturalnych procesów 
mikrobiologicznych powodujących 
degradację oleju. Jednym z przykładów 
biodegradacji jest oczyszczanie gruntu 
(landfarming). Odpady olejowe mieszane są 
gruntem, i następnie poddawane remediacji 

Bioremediacja może wymagać 
intensywnego mieszania w 
określonych przedziałach czasu w celu 
napowietrzenia gruntu. Dodatek 
nawozów sztucznych wspomaga 
rozwój mikroorganizmów. Składowisko 
gruntu poddanego bioremediacji musi 
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z udziałem mikroorganizmów. być odizolowane od wód gruntowych. 
Trudno jest znaleźć odpowiednie 
miejsca do prowadzenia bioremediacji. 

Mycie plaż 

Obejmuje czyszczenie żwirów i kamieni, 
raczej miejscowe w specjalnie 
przystosowanych do tego celu obiektach. Dla 
głazów i skał pokrytych olejem czyszczenie 
może się odbywać drogą mycia na rusztach z 
zachowaniem zamkniętego obiegu wody. 
Lekko zanieczyszczone żwiry i kamienie mogą 
być przemieszczone do strefy oddziaływania 
falowania, gdzie następuje naturalne 
wypłukiwanie połączone najczęściej z 
dyspersją. Ruch fal po pewnym czasie 
spowoduje przeniesienie sedymentu w 
pierwotne miejsce. 

Technika ta może być brana pod 
uwagę w przypadku silnego 
zanieczyszczenia olejem. Jest to dogi i 
czasochłonny sposób generujący duże 
ilości skażonej wody, wymagającej 
odpowiedniego postępowania. Bardzo 
trudno jest określić, kiedy materiał jest 
dostatecznie czysty i może być 
zwrócony na plażę 

Mycie piasku 

Dla czyszczenia piasków wykorzystywany jest 
specjalistyczny sprzęt czyszczący. Czasem 
dodatek rozpuszczalników wspomaga proces 
czyszczenia 

Jest to dogi i czasochłonny sposób 
generujący duże ilości skażonej wody. 
Bardzo trudno jest określić, kiedy 
materiał jest dostatecznie czysty i 
może być zwrócony na plażę 

Oczyszczanie, 
gruntu (landfill)  

Odpady olejowe zawierające poniżej 5% 
czystego oleju mogą być zmieszane z innymi 
lokalnymi odpadami nieszkodliwymi i 
umieszczone celem bioremediacji. Miejsca 
składowania są z reguły odizolowane od 
podłoża, co zapobiega przedostawaniu się 
oleju do wód gruntowych. Ochrona przed 
deszczem zapobiega infiltracji.  

Miejsca składowania wymagają 
specjalnych zezwoleń. Obwiązują 
ograniczenia ilościowe i czasowe. 
Wymagany jest monitoring i analizy 
chemiczne, które pozwolą na 
określenie zawartości substancji 
niebezpiecznych. Trudno jest znaleźć 
odpowiednie miejsca do prowadzenia 
bioremediacji. 

Spalanie 

Technologia polega na destrukcji odpadu 
poprzez kontrolowane spalanie w wysokich 
temperaturach. Pozostałość po spaleniu jest 
bezpiecznym stałym odpadem o znacznie 
mniejszej objętości. Cementownie oraz 
spalarnie odpadów są potencjalnym 
miejscem dla tej metody. 

Wykorzystanie przenośnych spalarek 
jest często zakazane prawem lub 
lokalnymi przepisami. Wymagany 
może być raport o oddziaływaniu na 
środowisko  w związku z 
zanieczyszczaniem powietrza. 
Wykorzystanie licencjonowanych 
spalarni odpadów jest dobry 
rozwiązaniem. Inne obiekty 
przemysłowe wykorzystujące spalanie 
w wysokich temperaturach mogą mieć 
ograniczenia odnośnie 
wykorzystywanych paliw. 

Piroliza i 
termiczna 
desorpcja 

Piroliza jest szczególnym przypadkiem 
termicznej destrukcji odpadu. W procesie 
podgrzewania bez dostępu tlenu zaolejone 
organiczne odpady są konwertowane do 
postaci gazu i stałych osadów. 
Termiczna desorpcja polega na oddzieleniu 
oleju od sedymentu poprzez odparowanie 
bez utlenienia. Desorpcja może być 
prowadzona w wysokich (320 – 560C) i 
niskich (90 – 320C) temperaturach. 
Pozostałość po odparowaniu jest często 
poddawana bioremediacji w celu 
przywrócenia biologicznej aktywności. 

ze względu na wysoce specjalistyczną 
technologię i duże wymagania 
sprzętowe metoda jest bardzo droga. 
Powstające podczas desorpcji gazy 
zawierające związki organiczne 
wymagają dalszej kosztownej 
przeróbki. Duże uziarnienie sedymentu 
może spowodować uszkodzenie 
aparatu desorpcyjnego. Z reguły 
stosuje się odsiew ziaren powyżej 60 
mm. 
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Rys. 6.3. Metody oczyszczania i utylizacji odpadów 

 

Po powierzchni wody olej rozprzestrzenia się z prędkością zależną od swojej lepkości oraz 

warunków zewnętrznych takich jak: siła wiatru, prędkość nurtu, wielkość akwenu, falowanie. 

Oleje o małej lepkości rozprzestrzeniają się szybko, natomiast oleje o dużej lepkości najczęściej 

łączą się w skupiska bez nadmiernego rozprzestrzeniania się. Pod wpływem wiatru dochodzi do 

rozbicia plamy olejowej i powstania lokalnych skupisk oleju, które przemieszczają się wolniej 

od cienkich filmów olejowych. Szacunkowa prędkość zanieczyszczenia ze zmieszania się plamy 

olejowej na dużych akwenach wynosi około 2-3% prędkości wiatru. Pod wpływem zmiany 

kierunku wiatru plama powiększa swoją powierzchnię. zanieczyszczenia ropą.  

OPPRC (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation) 

nakłada obowiązek gotowości na administrację (przedsiębiorstwa) do przeciwdziałania 

zanieczyszczeniom ropą. W Polsce zadanie zwalczania zanieczyszczeń na morzu należy do SAR 

(Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa), która dysponuje specjalistyczną jednostką 

Kapitan Poinc stacjonującą obecnie w Świnoujściu. 

Istnieją 4 metody likwidacji rozlewów olejowych: 

Zatapianie – metoda polegająca na obsypaniu oleju substancją zatapiającą (np. piaskiem). W 

rezultacie olej przesuwa się pod powierzchnię wody (opada na dno) ale nadal pozostaje w 

środowisku wodnym, co powoduje degradację środowiska naturalnego. Istnieje także 

niebezpieczeństwo ponownego wypływu oleju na powierzchnię wody, a więc powraca stan 

sprzed akcji zatapiania;  

Spalanie na powierzchni wody –metoda, która może być skuteczna jedynie w przypadku 

rozlewów olejów lekkich. Spalanie może powodować tonięcie oleju na skutek odparowywania 

lekkich frakcji węglowodorowych. Negatywnym efektem tej metody jest duże zagrożenie 

pożarowe oraz silne zanieczyszczenie atmosfery. 
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Dyspergowanie – metoda polegająca na chemicznym rozproszeniu oleju w celu przyspieszenia 

jego biologicznego rozkładu. Dodanie dyspergentu powoduje, że olej ulega rozbiciu na liczne 

mikro krople. Metoda ta jest dosyć skuteczna przy likwidacji rozlewów, jednak dyspergenty 

stanowią także zagrożenie toksyczne dla środowiska. 

Zbieranie - metoda polegająca na zbieraniu oleju z powierzchni za pomocą różnych urządzeń 

tzw. zbieraczy. Jest to metoda najczęściej stosowana.  

Zbieranie oleju z powierzchni wody składa się z pięciu faz: 

I. ograniczenie wielkości rozlewu. Faza ta ma na celu przeciwdziałanie nadmiernemu 

rozpływaniu się oleju po powierzchni wody, przy równoczesnym pogrubieniu jego 

warstwy. Do ograniczania wielkości rozlewu stosowane są zapory przeciwolejowe.  

II. usuwanie oleju z powierzchni wody. Celem tej fazy jest usunięcie jak największej ilości 

oleju ze środowiska wodnego z jak najmniejszą masą wody. Usunięcie czystego oleju 

jest niemożliwe, ponieważ jest on zemulgowany, a także z powodu właściwości 

technicznych sprzętu używanego to zbierania oleju. W zależności od warunków 

rozlewu, takich jak grubość warstwy oleju, falowanie, lepkość oleju, typ zbieracza, itp. 

Wraz z olejem zbieranych jest 20 do 99% wody.  

III. gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej. Faza ta ma na celu gromadzenie oleju wraz 

z towarzyszącą mu wodą na miejscu akcji, dzięki czemu można uniknąć nadmiernej 

dewastacji brzegu. Olej może być gromadzony na wodzie, w specjalnych zbiornikach, 

cysternach lub dołach separacyjnych.  

IV. doczyszczanie powierzchni wody. W tej fazie następuje usunięcie resztek oleju, 

których nie dało się usunąć za pomocą zbieraczy oleju. Powszechnie stosowaną 

metodą jest sorpcja przy użyciu zapór sorpcyjnych z zastosowaniem sorbentów 

naturalnych lub sztucznych.  

V. obróbka zebranego oleju. Najprostszą metodą postępowania z zebranym olejem jest 

jego wywóz wraz z wodą na wylewisko gminne lub do rafinerii. Można też prowadzić 

sorpcję oleju i wody w dołach separacyjnych. Wówczas oddzieloną wodę 

wprowadzana jest z powrotem do zbiornika, natomiast olej jest wywożony lub spalany 

na miejscu akcji. Spalanie odbywa się w specjalnych spalarkach.  

Wśród innych metod warto wspomnieć o metodzie polegającej na podawaniu w rejon awarii 

dużej ilości mikroorganizmów odżywiających się węglowodorami lub żelowaniu warstwy oleju 

na wodzie substancjami chemicznymi. Jednak metody te okazały się mało wydajne i  drogie. 

Ponadto wywołują one wiele kontrowersji ze względu na trudne do oceny skutki uboczne. 

Przeprowadzane są także akcje oczyszczania plaż i wybrzeży, które nie rozwiązują wprawdzie 

problemu odpadów morskich spowodowanych rozlewami olejowymi, chociaż takie inicjatywy 

są dobrym sposobem na podniesienie świadomości społecznej i zaangażowanie obywateli w 

rozwiązywanie problemu i większa skuteczność działań prewencyjnych.  

Międzynarodowa konwencja o gotowości, szybkiego reagowania i współpracy na wypadek 

zanieczyszczenia ropą OPPRC (International Convention on Oil Pollution Preparedness, 

Response and Co-operation) nakłada obowiązek gotowości na administrację 

(przedsiębiorstwa) do przeciwdziałania zanieczyszczeniom ropą. W Polsce zadanie zwalczania 

zanieczyszczeń na morzu należy do SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa), która 

dysponuje specjalistyczną jednostką Kapitan Poinc stacjonującą obecnie w Świnoujściu.  
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METODY (TECHNIKI) UNIESZKODLIWIANIA ZANIECZYSZCZEŃ 
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7. OPRACOWANIE PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK 

Do opracowania w/w procedur konieczne było dokonanie analizy podobnych procedur 

funkcjonujących w innych państwach, wytycznych międzynarodowych i dostosowanie ich do 

realiów panujących w Polsce. Zostały określone:  

 czas analizy, 

 wielkość próbki 

 metody analizy składu chemicznego zebranego oleju i obecności zanieczyszczeń w 

próbkach. 

7.1. Wprowadzenie 

Przy pobieraniu próbek (wody, osadów, gleb oraz organizmów) zanieczyszczonych w wyniku 

rozlewu olejowego należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

1) pobrane próbki muszą być reprezentatywne dla identyfikacji rozlewu olejowego oraz 

jego źródła 

2) należy uważać, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki z innych źródeł, w tym krzyżowego 

zanieczyszczenia pomiędzy próbkami 

3) próbki należy przechowywać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (np. 

czysty olej jest bardzo palny), 

4) pobrane próbki muszą być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Na etykiecie próbki 

należy umieścić możliwie jak najwięcej informacji o próbce, miejscu pobrania itp. 

5) pojemniki z próbkami powinny być dobrze zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec 

manipulacji, w szczególności gdy próbki mogą być wykorzystane jako dowód w 

postępowaniu sądowym. 

7.2. Procedura pobierania próbek z rozlewów / wycieków oleju - Iiii 

7.2.1.   Bezpieczeństwo przy pobieraniu próbek 

Wszystkie standardowe procedury bezpieczeństwa dotyczące pobierania próbek z rozlewów 

ropy znajdują się w Instrukcji Bezpieczeństwa Morskiego. 

Rękawice ochronne z nitrylu i odpowiednie środki ochrony oczu powinny być noszone w czasie 

pobierania próbek. O ile to możliwe przed pobieraniem próbek należy uzyskać dodatkowe 

informacje np.  czy ropa może zawierać niebezpieczne chemikalia. 

7.2.2.   Wyposażenie do pobierania próbek 

MSL (Marine Safety Laboratory) proponuje następujący sprzęt I wyposażenie do zestawu 

podstawowego przeznaczonego do pobierania próbek: 
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• 1 zestaw do pobierania próbek 

• przenośna lodówka 

• 16 szklanych naczyń o pojemności 100 cm3 z teflonowymi pokrywkami 

• 1 opakowanie rękawic nitrylowych 

• 1 rolka bawełnianego sznurka 

• 1 rolka taśmy do zabezpieczenia pokrywek naczyń oraz zapobiegania wyciekaniu 

próbek podczas  transportu 

• etykiety samoprzylepne 

• sorbent (ewentualnie do pobierania próbek oleju z wody) 

• markery wodoodporne 

  

Lista ta powinna być modyfikowana przez każdego próbobiorcę zgodnie z jego wiedzą nt. 

rutynowych czynności pomiarowych. 

7.2.3.   Zasady ogólne 

Pobrane próbki powinny być przechowywane w chłodzie (przenośna lodówka) do czasu 

właściwych analiz, szczególnie podczas długotrwałych badań polowych prowadzonych w 

wysokiej temperaturze. 

Próbobiorca powinien zmieniać rękawiczki na czyste przed zebraniem każdej próbki i rękawice 

powinny być usuwane natychmiast po pobraniu próbki. Każde naczynie z próbką należy 

uszczelnić taśmą izolacyjną i wyraźnie oznakować umieszczając informacje identyfikjące próbkę 

przed przejściem do następnej próby. MSL zaleca stosowanie etykiet identyfikujących w 

połączeniu z taśmą izolacyjną w trakcie dochodzeń karnych. Etykietę identyfikującą 

zawierającą inicjały próbobiorcy i datę pobrania próbki umieszcza się pod taśmą izolacyjną, co 

stanowi dowód, że naczynie pozostało zamknięte podczas  transportu i magazynowania.  

7.2.4.   Strategia pobierania próbek 

Każda pobrana próbka musi być oznaczona zgodnie z jedną z trzech kategorii: rozlew,  źródło, 

lub tło. 

Rozlew oleju: 

Rozlany olej na powierzchni wody podlega degradacji i z tego powodu próbki  powinny być 

zbierane jako pierwsze. Należy pobrać co najmniej trzy próbki oleju z powierzchni wody z 

różnych miejsc w celu uwzględnienia nieznacznych różnic w oleju, a także stwierdzenia, czy 

występuje więcej niż jeden wyciek. 

Próbki filmu olejowego są bardzo podatne na biodegradację, więc ważne jest, aby wysłać je do 

laboratorium jak najszybciej po pobraniu. W celu zminimalizowania ilości wody w stosunku do 

oleju  pobraną próbkę należy zdekantować. 

Źródło 

Przy pobieraniu próbek źródłowych należy brać pod uwagę wszystkie możliwe źródła wycieku. 

Próbki należy pobrać ze wszystkich zbiorników i zęz, ponieważ każda przestrzeń ma unikalny 

tzw. “odcisk palca”. 

Tło 
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Jeśli to możliwe, to czyste próbki wody powinny być pobrane dla wszystkich przypadków 

rozlewu / wycieku. Są to tzw. “próbki ślepe”, które są miarą odniesienia dla warunków 

panujących w danym obszarze przed rozlewem / wyciekiem. 

 

Oznakowanie pojemników  

Każdy pojemnik z próbką powinien być wypełniony nie więcej niż do ¾ objętości, aby 

zmniejszyć możliwość przeciekania podczas transportu oraz w celu ułatwienia przygotowania 

próbki w laboratorium. Próbki powinny być przechowywane w chłodzie w temperaturze 4-5°C 

(nie zamrażać). 

Etykiety powinny zawierać jak najwięcej możliwych informacji nt. próbki. 

Przykład etykiety do zastosowania na pojemniki z próbkami: 

                                              INFORMACJA O PRÓBCE 
       
       Numer próbki:________         Data pobrania/Czas pobrania:______________/__________ 
                 
                                       □ ROZLEW               □ ŹRÓDŁO             □ TŁO 
      Opis próbki:_______________________________________________________________ 
                            _______________________________________________________________ 
      Próbobiorca:___________________________    Świadek:___________________________ 
      Nazwa jednostki:_ __________________________________________________________ 
      Numer kontrolny:___________________________________________________________ 

 

 

Transport próbek 

Właściwy transport próbek do laboratorium jest ważnym etapem w badaniach zanieczyszczeń. 

Wszystkie pobrane próbki zanieczyszczeń olejowych należy przechowywać w chłodzie i jak 

najszybciej dostarczyć do laboratorium w celu zminimalizowania możliwości degradacji próbki.   

7.3. Procedura pobierania próbek z rozlewów / wycieków oleju – IIiv 

7.3.1.   Kwalifikacje i obowiązki personelu 

Pobieranie próbek do analiz z wycieku lub rozlewu ropy może być prowadzone przez każdego 

pracownika, który ukończył szkolenie podstawowe w zakresie próbkowania i zebrał co najmniej 

jedną próbkę w terenie pod nadzorem doświadczonego próbobiorcy. Ze względu na wymogi 

bezpieczeństwa zaleca się aby co najmniej dwie osoby uczestniczyły w  pobieraniu próbek, w 

tym przynajmniej jedna z nich musi posiadać doświadczenie w pobieraniu próbek w terenie. 

7.3.2. Sprzęt, odczynniki i akcesoria 

• GPS 

• aparat cyfrowy 

• przenośna lodówka do transportu próbek 

• pojemniki I sprzęt do poboru próbek 

• odczynniki -  aceton i heksan do mycia (np. szkła i sprzętu do pobierania próbek). 
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• akcesoria dodatkowe 

- etykiety na pojemniki z próbkami 

- nitrylowe rękawiczki jednorazowe 

- torby strunowe 

- papierowe ręczniki 

- łyżki lub szpatułki ze stali nierdzewnej 

- folia aluminiowa 

- woda destylowana 

Próbki powinny być pobierane do czystych pojemników z certyfikowanego szkła. Alternatywnie 

mogą być użyte nowe pojemniki szklane (np. Słoiki),  jeśli pojemniki ze szkła certyfikowanego 

nie są dostępne, ale co najmniej jeden pusty pojemnik tego samego typu i rodzaju powinien 

być wzięty wraz z próbkami i traktowany jako ślepa próba. Metalowe pojemniki i naczynia, 

takie jak wiadra, mogą być używane do pobierania próbek, jeżeli jest to konieczne oraz o ile są 

one dokładnie umyte. Metalowe pojemniki nie powinny być wykorzystywane do 

przechowywania próbki, ponieważ większość oleju przywiera do pojemnika metalowego i nie 

zostanie przeniesiona do późniejszej analizy. Nigdy nie należy stosować pojemników 

plastikowych 

7.3.3.  Woda 

Próbki powinny być pobierane bezpośrednio do pojemnika na próbkę, co minimalizuje ryzyko 

zanieczyszczenia. Próbki wody do analiz są zwykle pobierane do litrowych butelek ze szkła 

oranżowego z zakrętką pokrytą teflonem. 

7.3.4.   Osad lub gleba 

Próbki pobierane są w szklane pojemniki o pojemności 250 cm3 przez bezpośrednie 

przeniesienie osadu lub gleby do pojemnika za pomocą wstępnie oczyszczonej łyżki ze stali 

nierdzewnej. 

7.3.5.   Próbki tkanek 

Próbki organizmów do analiz umieszcza się w szklanych pojemnikach o odpowiedniej 

pojemności, zazwyczaj 250 cm3. Do zbierania zaolejonych organizmów stosuje się siatki z 

wstępnie oczyszczonej tkaniny z włókna szklanego lub siatki teflonowej, a także łyżki ze stali 

nierdzewnej. 

7.3.6.   Pobieranie próbek 

Bezpieczeństwo 

Należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń fizycznych i chemicznych w miejscu rozlewu. Przed 

rozpoczęciem pobierania próbek konieczne jest zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, 

których bezwzględnie należy przestrzegać. 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

112 

Opracowanie planu próbkowania 

Plan określa miejsca, liczbę i rodzaj próbek, które mają być pobrane, typy pojemników, które 

będą stosowane oraz unikalny sposób oznakowania każdej próbki. Plan obejmuje również 

wykaz technik konserwujących stosowanych do próbek, oraz rodzaj analiz, które należy 

wykonać po przesłaniu do laboratorium. Każdy plan będzie się różnić w zależności od liczby i 

rodzaju próbek przewidzianych do pobrania oraz  złożoności miejsca próbkowania. 

Pobierane próbek 

Woda 

Większość oleju rozlanego w środowisku wodnym będzie się unosić na powierzchni wody w 

postaci fimu. Film może przybierać różne barwy, w zależności od rodzaju oleju i grubości 

warstwy pływającej. Grubszy film ma na ogół barwę tęczową,  natomiast cienki film jest 

srebrny Niektóre oleje mieszają się z wodą i tworzą emulsję. Przy pobieraniu zarówno filmu jak 

i emulsji ważne jest zebranie jak największej ilości oleju, jak to możliwe, przy jednoczesnym 

minimalizowaniu ilości zebranej wody. Litrową butelkę z ciemnego szkła należy zanurzać w 

wodzie pod kątem, z otworem na styku z powierzchnią wody i powoli napełnić.  Gdy film jest 

bardzo cienki, z jednego miejsca można  pobrać  dwie lub więcej próbek, które zostaną 

połączone w laboratorium.  W przypadku grubego filmu można zastosować siatki teflonowe do 

zebrania warstwy oleju i następnie przenieść do szklanego pojemnika. 

Osad i gleba 

Olej pochodzący z rozlewu / wycieku również łatwo wsiąka w osady lub glebę. Próbki 

zanieczyszczonego osadu lub gleby należy pobrać wstępnie oczyszczoną łyżką ze stali 

nierdzewnej do szklanego naczynia o pojemności 250 cm3 wypełniając go do ¾ objętości. Nie 

należy używać przedmiotów z tworzyw sztucznych. Zaolejony materiał należy zebrać tak aby 

zmaksymalizować ilość oleju w próbce - drobnoziarnisty osad lub gleba będą zawierały więcej 

oleju niż np. osad gruboziarnisty.  Obecność wody, roślinność lub inne zanieczyszczenia  w 

pobranej próbce nie będą miały wpływu na wyniki analiz. 

Organizmy 

Jeżeli ryby lub inne zwierzęta ucierpiały w wyniku rozlewu / wycieku ropy naftowej (oleju), 

należy pobrać również próbki oleju z zanieczyszczonych zwierząt. W przypadku ryb próbki oleju 

można również pobrać z bezpośredniego sąsiedztwa padłych osobników Nie należy zbierać 

całych zwierząt. Zbiór martwych dzikich zwierząt padłych w wyniku rozlewu / wycieku ropy 

przeprowadzają specjalne służby. Próbki oleju pobiera się szpatułką ze stali nierdzewnej, a w 

przypadku ptaków I ssaków oczyszczonymi nożyczkami należy wyciąć pióra lub sierść i umieścić 

taką próbkę w szklanym naczyniu o pojemności 250 cm3. 

Oznakowanie i transport 

Każdy pojemnik z próbką należy oznakować etykietą zawierającą wszelkie informacje 

konieczne do późniejszej identyfikacji: 

 nazwę projektu lub nazwę incydentu 

 identyfikator stacji 
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 unikalny identyfikator próbki 

 datę i czas poboru próbki 

 typ próbki 

 nazwisko próbobiorcy 

Aby uniknąć pomyłek etykietę należy wypełnić i umieścić na pojemniku bezpośrednio przed 

pobraniem próbki. 

Po oznakowaniu  należy umieścić każdy pojemnik z próbką w osobnej torbie strunowej, aby 

zmniejszyć ryzyko wycieku i zanieczyszczenia podczas transportu próbki. 

Niezwłocznie umieścić wszystkie próbki w przenośnej lodówce i utrzymywać w temperaturze 

≤6°C (nie zamrażać). 

Aby zapobiec uszkodzeniu pojemników z próbkami podczas transportu należy stosować 

dodatkowe materiały ochronne, takie jak folia bąbelkowa owinięta wokół pojemników. 

Metody analityczne 

Identyfikację węglowodorów zarówno w próbkach źródłowych jak i środowiskowych 

przeprowadza się stosując technikę chromatograficzną GC/FID. Analizy próbek źródłowych 

ropy naftowej przeprowadza się aby ustalić czy dany olej z próbki źródłowej jest taki sam jak 

olej pobrany ze środowiska. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pochodzenia 

rozlewu / wycieku, niektóre oleje mogą być analizowane przy zastosowaniu markerów dla 

uzyskaia potwierdzenia. 

Jako markery stosuje się związki bardzo odporne na degradację i specyficzne dla określonego 

rodzaju  ropy naftowej. Dają one możliwość zidentyfikowania różnych źródeł węglowodorów. 

Analiza ta jest wyspecjalizowaną metodą z użyciem chromatografii gazowej ze spektrometrią 

mas (GC/MS) w trybie monitorowania wybranych jonów. 

Procedura odkażania 

W celu odkażenia sprzętu, używanych powierzchni itp. należy stosować mycie mydłem i wodą 

(najlepiej gorącą) oraz szorowanie wszystkich powierzchni dokładnie szczoteczką. Jeśli element 

czyszczony jest silnie zanieczyszczony (zaolejony), ten krok należy po przepłukaniu powtórzyć 

w celu całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Procedura mycia 

Stosowany sprzęt i wyposażenie należy płukać pod bieżącą wodą, a następnie spłukać wodą 

destylowaną, przemyć acetonem, a na końcu heksanem i pozostawić do wyschnięcia. 

Jeśli sprzęt nie  będzie używany natychmiast, należy zawinąć go w folię aluminiową 

przepłukaną rozpuszczalnikiem. 

Kontrola jakości 

Nie ma specjalnych wymagań QA/QC do powyższej procedury. Należy jedynie unikać 

podziałów próbek. Jeśli podziały są wymagane, próbki powinny być najpierw dostarczone do 

laboratorium, a dopiero laboratorium może takiego podziału dokonać. Zazwyczaj laboratorium  
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przygotowuje wstępnie próbki, a następnie dzieli uzyskane ekstrakty. Podziału dokonuje się 

pod warunkiem, że dostarczona próbka zawierała wystarczającą ilość materiału do analiz. 

7.4. Procedura pobierania próbek z rozlewów / wycieków oleju – IIIv 

7.4.1.   Wybór lokalizacji punktów pobierania próbek 

Podstawowym celem ustalenia lokalizacji punktów pomiarowych jest zapewnienie, że pobrane 

próbki są reprezentatywne dla danego obszaru, a pobieranie próbek będzie wydajne I 

efektywne ekonomicznie. 

Istnieją trzy podstawowe podejścia do wyboru lokalizacji miejsc pobierania próbek: 

1)  autorytatywne lub selektywne próbkowanie. 

Ten sposób próbkowania jest celowy na specyficznych obszarach, np tam gdzie widoczne są 

miejsca wolne od oleju oraz miejsca z plamami oleju. Ten sposób próbkowania pozwala na 

pobranie mniejszej ilości próbek, które pobierane są tylko z obszarów najbardziej 

interesujących. Jednakże obarczony jest stosunkowo wysokim ryzykiem wystąpienia błędów. 

 

Rysunek 7.1  Wybrane kwadraty 

2)  próbkowanie losowe 

Jest to naukowo najbardziej właściwa metoda, ale zwykle wymaga ustalenia wielu miejsc 

pobierania próbek. Metoda jest zalecana w przypadku prowadzenia monitoringu. 
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Rysunek 7.2  Przypadkowe kwadraty 

3)  Systematyczne próbkowanie 

Ten obszar próbkowania wykorzystuje siatkę lub spójny wzorzec w całym określonym obszarze. 

To podejście jest najbardziej odpowiednie, gdy poszukuje się nieoczywistych 

zanieczyszczonych miejsc (np. olej podpowierzchniowy). 

 

Jeśli parametr mierzony rozpatrywany jest w oparciu o powierzchnię obszaru (np ilość zwierząt 

na m2), mogą być stosowane małe obwody pobierania próbek lub "kwadraty" (np. rys. 7.1 i 

7.2). Rozmiar kwadratów zależeć będzie od rodzaju i ilości próbek. 

Ogólnie rzecz biorąc, do pracy w strefie brzegowej, obszar 0,2-0,3 m2 jest wystarczający (np. 

obszar 0.25 m2 będzie kwadratem o wymiarach  50 cm x 50 cm  lub okręgiem o średnicy około 

56,4 cm). 

7.4.2.   Postępowanie z próbką 

Próbki muszą być traktowane w taki sposób, aby uniknąć kontaminacji, rozkładu czy degradacji 

(np. ze względu na zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę). 

Próbki powinny być wyraźnie oznakowane i w razie potrzeby zabezpieczone przed potencjalną 

utratą lub sabotażem. 

Próbki powinny być przechowywane w pojemnikach, które nie będzie przeciekać, nie ulegną 

łatwemu uszkodzeniu oraz nie spowodują ługowania substancji chemicznych do próbki. Należy 

unikać bezpośredniego kontaktu pomiędzy próbką a elementami z tworzywa sztucznego. 

Odpowiednie pojemniki na różnego rodzaju próbki są wymienione w poniższej tabeli. 
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Tabela 7.1. Metodyka postępowania z próbkami 

Metodyka 

1 Rodzaj próbki Pojemnik Warunki / inne 

Olej Szklana butelka, 

500 cm3 

Czyste, ciemne szkło jest zalecane dla 

próbek wody, 

zalecane jest dostarczone pojemników 

przez laboratorium, 

pokrywki pojemników od wewnątrz 

powinny być zabezpieczone folią 

aluminiową 

Woda 

osad (drobny: iły, 

piasek) 

Szklany pojemnik z 

szerokim wejściem 

(słoik), 250 cm3 

osad (gruny: 

kamienie) 

Folia aluminiowa Próbki szczelnie zawinięte w folię 

aluminiową mogą być przechowywane w 

plastikowych torebkach strunowych 

Próbki biologiczne Szklany pojemnik z 

szerokim wejściem 

(słoik), 250 cm3 

j.w. 

całe osobniki szczelnie zawinięte w folię 

aluminiową mogą być przechowywane w 

plastikowych torebkach strunowych Folia aluminiowa 

2 Pojemniki (szczególnie butelki z próbkami wód), powinny być możliwie pełne aby 

wykluczyć dostęp powietrza i uniknąć strat par lekkich węglowodorów 

3 Oznakowanie próbki: wszystkie próbki powinny być oznakowane natychmiast po pobraniu 

3.1 Informacje, które są umieszczane na każdej próbce będą zależeć od charakteru 

próbki, ale powinny zawierać informacje wskazane w przykładzie etykiety 

poniżej* 

3.2 Etykiety próbki nie należy umieszczać w środku pojemnika 

3.3 Etykiety powinny być umieszczane na pojemniku po zamknięciu próbki, 

powierzchnia pojemnika powinna być czysta i sucha 

4 Rodzaj próbki Sposób postępowania 

Osad Chłodzenie do <4 ° C - ale nie mrożenie 

Olej Chłodzenie do <4 ° C - ale nie mrożenie 

Drobne organizmy 
morskie konserwowanie w 10% formalinie 
Ryby 

Skorupiaki 
Zamrażanie (metoda preferowana dla dużych ryb i 
skorupiaków, np. > 10 cm długości) 

  

*Przykładowa etykieta próbki 

Numer próbki  

Opis próbki  

Czas poboru  

Data poboru  

Lokalizacja  

Nazwisko próbobiorcy  

Świadek  
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Dokumentacja fotograficzna 

Dokumentacja fotograficzna może obejmować filmy wideo z patrolowania  wybrzeży lub plam 

olejowych na morzu oraz fotografie dokumentujące zanieczyszczenie środowiska (np. Zaolejone 

rośliny lub/i zwierzęta). Interpretacja danych dostarczonych przez dokumentację fotograficzna 

może być wykonane w późniejszym czasie lub zdalnie. To rozwiązuje problemy z niedoborem 

wykwalifikowanych pracowników  do pracy w terenie. Dokładniejsze obliczenia procentowe 

dotyczące rozmiaru oraz liczby plam olejowych są również możliwe na podstawie dokumentacji 

fotograficznej. 

7.5. Procedura pobierania próbek z rozlewów / wycieków oleju – IVvi 

Na 17-tym spotkaniu „Combatting Commitee” Komisji Helsińskiej zatwierdzono wytyczne 

dotyczące pobierania próbek z rozlewów olejowych (metoda Nordtest dla identyfikacji 

rozlewów olejowych; NT CHEM 001, wydanie 2; dokument CC 17/8/1). Metoda Nordtest jest 

również wprowadzona do Porozumienia z  Bonn oraz Porozumienia Kopenhaskiego. Zawiera 

głównie wskazówki do zabezpieczania dowodów w przypadku zrzutów olejowych ze statków 

oraz współpracy w ściganiu naruszeń lub podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących 

zrzutów. Również kompensacja szkód wycieku wymaga wcześniejszego starannego 

zabezpieczenia dowodów w celu uniknięcia późniejszej odmowy roszczeń odszkodowawczych 

w ramach Konwencji CLC* (Convention on Civil Liability for Bunkier Pollution Damage - 

Międzynarodowa Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane 

Zanieczyszczeniem Olejami Bunkrowymi) i Funduszu IOPC**(International Oil Pollution 

Compensation Fund - Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane  

Zanieczyszczeniem Olejami). 

7.5.1.   Zakres stosowania 

Metodą zalecaną do analiz próbek pochodzących z rozlewów olejowych oraz identyfikacji oleju 

jest chromatografia gazowa w połączeniu ze spektrometrią mas (GC/MS). Ta technika 

identyfikacji dotyczy próbek oleju pochodzenia naftowego zawierającego znaczne ilości 

węglowodorów o temperaturze wrzenia >200°C, np. ropa naftowa, olej opałowy, olej smarowy 

i mieszaniny, itp. Wymagana objętość próbki do analizy jest niewielka. Zastosowanie  tego 

systemu identyfikacji wymaga pobrania próbki z miejsca rozlewu  oraz dla porównania także 

próbek ze źródeł podejrzanych o wyciek. 

Gdy pobranie próbki ze źródła podejrzanego o wyciek nie jest możliwe, należy przeprowadzić 

analizę  próbki z miejsca wycieku. Natomiast sprawcy odpowiedzialnego za rozlew poszukuje 

się w wyniku działań administracyjnych.                

7.5.2.   Założenia główne 

Załącznik 1 do metody Nordtest przedstawia listę działań wymaganych przy pobieraniu próbek 

z rozlewów olejowych: 

1. próbki powinny być pobierane  sprzętem do pobierania próbek do pojemników ze szkła, 

teflonu lub stali nierdzewnej 
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2. do analiz należy pobrać co najmniej 1 cm3 oleju. Jednakże jeśli jest to możliwe, zaleca się  

pobranie większej objętości próbki (100 cm3) na dodatkowe analizy 

3. w przypadku wystąpienia podejrzeń o zanieczyszczenie próbki, zaleca się  również 

pobieranie próbek ślepych  

4. w celu umożliwienia kontroli krzyżowych, trzy próbki równolegle powinny być pobrane z 

danej lokalizacji. W przypadku większych rozlewów pobranie jednej próbki z danej 

lokalizacji powinno być wystarczające 

5. pojemnik z próbką powinien być odpowiednio oznakowany przed zamknięciem etykietą 

zawierającą wszystkie istotne informacje dotyczące próbki i miejsca pobrania 

6. tzw. dziennik pobierania próbek zawierający wszystkie istotne  informacje nt. próbki oraz  

miejsca i czasu pobrania próbki powinny być zabezpieczone i przechowywane 

7. pobór próbek powinien być wykonany przez  doświadczonego próbobiorcę lub pod jego 

nadzorem  

8. pobrane próbki ropy powinny być przechowywane zamknięte pod kluczem w ciemności w 

temperaturze  do + 4°C  

9. próbki należy dostarczyć niezwłocznie do autoryzowanego laboratorium  

10. pakowanie i transport próbek powinny być prowadzone w taki sposób aby uniknąć 

uszkodzeń.  

11. należy przestrzegać wszelkie krajowe przepisy dotyczące transportu materiałów palnych  

12. próbki powinny być traktowane tak, jakby były to dowody prawne. 

7.5.3.   Pobieranie próbek z powierzchni wody 

• należy spróbować zatężyć frakcję oleju w pobieranej próbce poprzez oddzielenie 

oleju od wody. Można zastosować wiadro z niewielkimi otworami lub stożkowy 

worek teflonowy  

• pojemnika z próbką nie należy napełniać  całkowicie, w celu umożliwienia 

termicznego rozszerzania próbki 

• jeśli to możliwe, próbkę  oleju należy pobrać w miejscu rozlewu, gdzie  warstwa 

oleju jest najgrubsza 

• w rejonie silnie zanieczyszczonych wód, np. w portach, należy pobierać próbki ślepe 

• jeżeli akcja likwidacji rozlewu ropy trwa kilka dni, próbki oleju należy pobierać 

codziennie aby dokumentować zmiany warunków atmosferycznych i ewentualne 

dodatkowe wycieki z innych źródeł 

• w przypadku wystąpienia innych podejrzanych plam 

7.5.4.   Pobieranie próbek z plaż 

• Próbki należy pobrać na obrzeżach zanieczyszczonego obszaru, aby udokumentować 

zakres wycieku 

• Brać próbki z różnych miejsc na terenie zanieczyszczonym, aby udokumentować 
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rozkład wycieku. 

• Stara smoła z bali, wcześniejsze wycieki ropy, olej z destylacji węgla, itp. mogą 

zanieczyścić próbki podczas pobierania. W takim przypadku zaleca się  również 

pobieranie próbek ślepych  

• Jeżeli w obszarze zanieczyszczonym obserwuje się  coś niezwykłego lub 

podejrzanego (kolor, faktura, itp.), należy pobrać odpowiednią ilość  próbek w celu 

ustalenia, czy nastąpił więcej niż jeden wyciek 

• Zanieczyszczony olejem fitonbentos, małe kawałki drewna lub kamienie i gruz 

można pobrać jako próbkę umieszczając całość w pojemniku na próbkę. 

7.5.5.   Pobieranie próbek zaolejonych zwierząt 

• zanieczyszczone pióra ptaków lub sierść zwierząt  należy  odciąć i umieścić w 

pojemniku na próbkę. Martwe zaolejone  ptaki lub inne zwierzęta mogą być 

gromadzone w workach plastikowych, oznakowane i zamrożone przed wysłaniem 

do laboratorium 

• przed wysłaniem próbek zwierząt należy skontaktować się z właściwym organem, 

aby zapewnić odpowiednie warunki transportu i przechowywania próbek 

• duże próbki biologiczne  powinny zostać zamrożone do czasu właściwych analiz w 

celu uniknięcia rozkładu biologicznego. 
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8. ANALIZA PROBLEMATYKI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

8.1. Zachowanie się oleju w wodzie morskiejvii 

Olej może także podlegać, przedstawionym na rys. 8.1 różnorodnym procesom, takim jak 

utlenianie, emulsyfikacja, rozpuszczanie, degradacja mikrobiologiczna, itd., które mogą 

zmieniać jego właściwości, a przez to wpłynąć na wybór metody zwalczania rozlewu. Procesy 

te mogą przebiegać w różnym czasie i z różną intensywnością, co pokazane jest na rys. 8.2. 

 

Rysunek 8.1. Procesy w następstwie rozlewu olejowego w wodzie morskiej 

 

Rysunek 8.2. Przemiany rozlewu w czasieviii 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

121 

 Długość linii oznacza przedział czasu, w którym zachodzi proces 

 Grubość linii oznacza przedział czasu, w którym proces przebiega intensywnie. 

8.1.1.   Rozpływ powierzchniowy i dryf substancji olejowej 

Ropa naftowa po wylaniu się do morza tworzy plamę olejową rozprzestrzeniającą się na 

powierzchni wody, na którą działają siły zewnętrzne (grawitacja, ciśnienie atmosferyczne, 

naprężenie styczne wiatru, siły hydrodynamiczne i inne) oraz wewnętrzne (wynikające z 

wzajemnego oddziaływania cząsteczek między sobą). W praktyce rozpływ olejowy na morzu 

formuje się w długie pasy rozdzielone niezanieczyszczoną wodą lub wodą pokrytą cienkim 

filmem olejowym. Niezakłócony wypływ oleju ze źródła punktowego jest radialny. Czynniki 

meteorologiczne, hydrologiczne i związane z eksploatacją statku powodują deformację plamy 

olejowej, co pokazane jest na rys. 8.3. 

Wielkość rozlewu, zależy, więc od wielu czynników, np. grubości oleju w pobliżu źródła 

rozlewu, rodzaju oleju, stanu morza, warunków pogodowych, przeszkód terenowych na drodze 

rozlewu. 

 

Rys. 8.3. Schemat rozprzestrzeniania się rozlewu. 

8.1.2.   Parowanie 

Parowanie rozlewu (ulatnianie się lekkich frakcji ropy) jest bardzo intensywne. Ocenia  się, że 

około 1/3 masy ropy odparuje w ciągu jednego do trzech tygodni od powstania rozlewu. 

Proces ten jest najbardziej intensywny w przeciągu pierwszych godzin po powstaniu rozpływu. 

Najpierw ulatniają się węglowodory o stosunkowo krótkich łańcuchach; mogą być one 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

122 

transportowane wraz z masami powietrza na wielkie odległości. Przykład: 40 % objętości 

rozlanej ropy wyparowało w przeciągu trzech dni po rozlewie ze zbiornikowca AMOCO CADIZ, 

a około 35 - 40 % w przeciągu 24 godzin po katastrofie EKOFISK. 

Odparowanie lekkich frakcji prowadzi do wzrostu gęstości rozlanego oleju i ustalenia się jej na 

określonym poziomie oraz do zwiększenia jej lepkości. Wzrost gęstości zwiększa 

prawdopodobieństwo tonięcia pozostałej części rozlewu; wzrost tych parametrów zmniejsza 

prawdopodobieństwo rozpływu na powierzchni morza. Szybkość parowania zwiększają: wzrost 

temperatury i intensywność działania wiatru. Wyniki testów laboratoryjnych zestawiono w 

tabeli 8.1. 

Tabela  8.1. Szybkość parowania ropy surowej i produktów naftowych 

Czas 
parowania 

Rodzaj ropy 
nigeryjska Irańska lekka arabska lekka Ekofisk Fuel No 6 benzyna 

48 godz. 19 % 14 % 13 % 29 % 5,5 % 100 % 

120 godz. 22 % 18 % 17 % 36 % 6,8 % 100 % 

8.1.3.   Rozpuszczanie się ropy 

Na styku faz woda - ropa następuje rozpuszczanie ropy (proces rozpuszczania się określonych, 

lekkich frakcji ropy w wodzie). Rozpuszczalność ropy w wodzie morskiej jest niewielka i 

ograniczona do frakcji lżejszych. Zależy ona od składu oleju i jego właściwości fizycznych, 

rozmiarów rozlewu, temperatury i turbulencji wody oraz stopnia zdyspergowania ropy w 

wodzie. W procesie starzenia się oleju, na skutek fotooksydacji lub częściowej biodegradacji 

może dochodzić do powstawania związków rozpuszczalnych w wodzie morskiej. 

8.1.4.   Fotooksydacja 

Fotooksydacja oleju w środowisku wodnym, to oddziaływania światła słonecznego, w 

szczególności w paśmie UV, w obecności tlenu zawartego w powietrzu na substancje 

ropopochodne. Jest czynnikiem znacznie przyspieszającym proces starzenia się oleju w wodzie 

morskiej, szczególnie ropy surowej. Na podstawie badań laboratoryjnych ocenia się, że 18 

godzinna ekspozycja surowej ropy naftowej odpowiada cyklowi starzenia się wymagającego 

przedziału czasu w granicach od 3 do 5 dniix. W dłuższym przedziale czasu fotooksydacja 

odgrywa poważną rolę w rozkładzie niektórych pierścieniowych związków organicznych. 

Ocenia się, że naturalne populacje mikrobiologiczne, w temperaturze 200 C, w przeciągu 8 

tygodni powodują biodegradację około 28% węglowodorów. Fotooksydacja prowadzona drogą 

symulacji promieniowania słonecznego powoduje, że w tych samych warunkach biodegradacji 

ulega 36% węglowodorów, czyli niemal o 30 % więcejx. 

8.1.5.   Biodegradacja 

Biodegradacja (rozkład ropy przez organizmy morskie; bakterie, grzyby, niektóre organizmy 

morskie) może mieć znaczący wpływ na proces usuwania zanieczyszczenia z morza. 

Teoretycznie produktami biodegradacji w polaczeniu z fot oksydacją powinny być dwutlenek 

węgla i woda. W praktyce powstają rozliczne związki organiczne z zawartością tlenuxi. Natura 

tych związków nie jest obecnie znana. Wiadomo jednak, że jednym z produktów biodegradacji 
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może być metan, który jest dziesięciokrotnie bardziej szkodliwym gazem cieplarnianym, niż 

CO2. Stopień i skład produktów biodegradacji zależy od rodzaju oleju, temperatury wody, 

występowania określonych bakterii, a także obecności substancji eutrofizujących. 

Biodegradację można wzmóc poprzez przyspieszenie foto-oksydacji, (dostępu tlenu i energii 

słonecznej do oleju), dyspersję (mieszanie mechaniczne) oraz zasiedlanie koloniami bakterii, a 

jeszcze lepiej tzw. biosurfaktantów, których znaczenie w procesach bioremediacji rośnie. 

Zależnie od tych czynników biodegradacja może być szybka (kilka dni), stosunkowo wolna 

(kilka tygodni) lub prawie nie występować. Naturalna degradacja jest często wykorzystywana, 

jako jedna z metod zwalczania rozlewu. W przypadku skażenia obszarów szczególnie 

chronionych może być zastosowana, gdyż inne metody (mechaniczne, dyspergowanie 

środkami chemicznymi) mogą silniej naruszyć równowagę biologiczną systemu niż sam rozlew. 

Obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost badań naukowych nad biodegradacją stymulowaną. 

8.1.6.   Sedymentacja 

Sedymentacja jest powodowana wzrostem gęstości i lepkości ropy na skutek parowania i 

emulsyfikacji. Substancja olejowa łączy się koloidalnymi częściami mineralnymi (piasek, muł) i 

może to powodować jej zatapianie wskutek dalszego wzrostu gęstości. Zatopiony olej może 

zalegać na dnie morskim przez dziesiątki lat, a usunięcie zanieczyszczenie jest niezwykle trudne 

i kosztowne (Stuttgart). Zjawisko sedymentacji nasila się w strefie przybrzeżnej, szczególnie w 

przypadku, gdy falowanie intensyfikuje mieszanie się oleju i sedymentu. Jest to zjawisko 

szczególnie niekorzystne, gdyż w pewnych warunkach, na skutek sezonowych lub nawet 

dobowych wzrostów temperatury dochodzi do uwalniania się ropopochodnych, wtórnego 

skażenia wody morskiej i rozprzestrzenienia się zanieczyszczenia. 

8.1.7.   Dyspersja 

W pewnych warunkach olej może być dyspergowany przez mechaniczną działalność morza 

(proces rozdrabniania i rozpraszania kropli oleju do mikrocząsteczek łatwo ulegających 

biodegradacji). Wielkość dyspersji jest funkcją stanu morza i własności oleju. Dyspersja zaczyna 

się tuż po powstaniu rozlewu i może stać się wykrywalna po kilku godzinach. 

8.1.8.   Emulsyfikacjaxii 

Emulsje to mieszaniny wody i oleju, które mogą tworzyć się w pewnych warunkach zależnych 

od typu substancji olejowej oraz parametrów zewnętrznych. W tym procesie powstaje tzw. 

mus czekoladowy, który może zawierać od 60 do 80% wody, zwiększając objętość 

zanieczyszczenia od dwóch do pięciu razy oraz lepkość od 500 do 1000 razy. Zwiększenie 

lepkości powyżej 100.000 mPa.s, powoduje, że zbieranie mechaniczne, transport i przeładunki 

stają się niezwykle trudne. Emulsyfikacja powoduje również, że wzrasta gęstość mieszaniny 

osiągając wartość zbliżoną do gęstości wody morskiejxiii. Merv. F. Fingas klasyfikuje ropę 

surową i produkty naftowe w czterech grupach przedstawionych w tabeli 8.2. Tworzenie się 

stabilnej emulsji w znacznym stopniu uniemożliwi stosowanie dyspersji, jako innego niż 

mechaniczny środka przeciwdziałania. Ocenia się, że decydujący wpływ na zdolność oleju do 
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emulsyfikacji ma obecność w składzie produktów naftowych asfaltenów i żywic, a także 

wosków.  

Tabela 8.2. Rozwój emulsyfikacji w czasie 

Grupa emulsji Opis Parametry 

Emulsje stabilne Rudo-brązowa do 

czekoladowej substancja 

półpłynna  

Zawartość wody 70-80%. Pozostaje stabilna przez 

minimum 4 tygodnie.  Lepkość w ciągu tygodnia 

wzrasta 400 razy, po dwóch tygodniach 850 razy i 

pozostaje niezmieniona przez cały rok 

Emulsje semi -

stabilne 

Rudo-brązowa do 

czekoladowej lepka, 

substancja płynna 

W pierwszym dniu może zawierać 60-65% wody, w 

ciągu tygodnia zawartość wody zmniejsza się do 30%. 

Lepkość przeciętnie zwiększa się 7 krotnie, po tygodniu 

jest większa dwukrotnie. W miarę upływu czasu lepkość 

nieznacznie wzrasta 

Emulsje 

zawierające wodę 

związaną 

hydraulicznie 

Czarna lepka ciecz W ciągu pierwszego dnia zawartość wody wzrasta do 

40-50% i w ciągu tygodnia zmniejsza się do przeciętnie 

28%. Lepkość wzrasta szybko około dwukrotnie i 

pozostaje niezmieniona w ciągu tygodnia. W miarę 

upływu czasu lepkość nieznacznie wzrasta 

Emulsje niestabilne Zachowuje wygląd 

oryginalnego oleju 

Olej jest w stanie zmieszać się jedynie z niewielką, 

kilkuprocentową ilością wody i stan ten jest stabilny, co 

najmniej przez okres jednego roku. W miarę upływu 

czasu lepkość nieznacznie wzrasta 

Biorąc pod uwagę wszystkie procesy związane ze starzeniem się substancji olejowych w wodzie 

morskiej możliwa jest zmiana stanu emulsji i w konsekwencji przechodzenie emulsji z grupy 

niestabilnych w kierunku stabilnych. Proces odwrotny w warunkach naturalnych występuje 

rzadziej, ale jest możliwy np. na skutek wzrostu temperatury otoczenia. Istotnym czynnikiem 

zwiększającym prawdopodobieństwo emulsyfikacji jest obecność stabilizatorów emulsji 

obecnych w substancjach olejowych w związku z procesami technologicznymi, którym są 

podawane - np. wydobycie, transport, oczyszczanie, rafinacja itp. Zaliczamy do nich; 

dyspergenty, środki antykorozyjne, zawiesiny koloidalne, np. pozostałości po płuczkach 

wiertniczych. Bardzo ważnymi czynnikami procesie stabilizacji/destabilizacji emulsji są 

temperatura (stabilizacja wzrasta wraz z obniżaniem się temperatury), pH środowiska oraz 

pola elektrycznego. Istotnym czynnikiem powodującym zmiany zdolności do emulsyfikacji jest 

mieszanie olejów pochodzących z różnych źródeł.  Z sytuacja taką mamy do czynienia na M. 

Bałtyckim w sposób permanentny, gdzie ropa surowa pochodząca z różnych regionów 

wydobycia na terenie Federacji Rosyjskiej jest mieszana bezpośrednio przed załadunkiem na 

statki.  

8.1.9.   Podsumowanie 

Proces starzenia się substancji olejowej w wodzie morskiej jest w praktyce niezwykle trudny do 

przewidzenia. Dynamika przemian oleju, oprócz cech wynikających z właściwości fizyko - 

chemicznych, jest zależna od obiektywnych czynników zewnętrznych takich, jak temperatura 
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wody i powietrza, siła wiatru, falowanie, zasolenie, zawartość zawiesiny w wodzie oraz 

nasłonecznienie. Również czynniki subiektywne mają wpływ na zachowanie się oleju w wodzie, 

przede wszystkim przedział czasu, w którym podjęto przeciwdziałanie polegające na 

ograniczeniu plamy olejowej zaporami, ale także użycie, bądź nie - środków dyspergujących. 

Dodatkowym utrudnieniem jest zmienność składu przewożonych olejowych. O ile skład 

produktów ropy surowej jest w zasadzie znany, o tyle surowiec w postaci ropy naftowej może 

stwarzać problemy. Jeżeli chodzi o ropę wydobywana spod dna M. Bałtyckiego, jej skład jest 

stały, a właściwości dobrze rozpoznane, nie ma również problemów z surowcami 

sprowadzanymi z M. Północnego lub krajów arabskich. Problem dotyczy jednak ropy 

transportowanej z Federacji Rosyjskiej. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, ważne jest, aby 

posługiwać się dostępnymi modelami zachowania się oleju w wodzie, prowadzić ad hoc 

badania laboratoryjne produktów starzenia się oleju oraz badania laboratoryjnej symulacji 

procesów starzenia się olejuxiv.   

8.2. Gospodarka odpadami pochodzącymi z rozlewów olejowych w 

następstwie katastrof morskich 

8.2.1.  Wprowadzenie 

8.2.1.1. Natura substancji olejowych zebranych na morzu 

W większości przypadków, a szczególnie w przypadku poważnej katastrofy, operacja 

przeciwdziałania zanieczyszczenia morza zaczyna się w pobliżu źródła zanieczyszczenia. 

Czynności z tym związane traktowane są, jako awaryjne działania ratownicze i obejmować 

mogą zatrzymanie emisji zanieczyszczenia, stabilizację źródła zanieczyszczenia, awaryjne 

holowanie, awaryjny rozładunek oraz ewentualnie gaszenie pożarów. W każdym przypadku 

celem awaryjnej działalności ratowniczej jest zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczeniem 

poprzez bezpośrednie oddziaływanie na jego źródło. 

Kolejnym etapem akcji zwalczania zanieczyszczenia olejowego na morzu jest przeciwdziałanie 

skutkom emisji zanieczyszczenia do środowiska morskiego. Zgodnie z przyjętą na M. Bałtyckim 

strategią zwalczania metodami mechanicznymi, akcja ratownicza prowadzona jest jak najbliżej 

źródła emisji, ponieważ jej naczelnym celem jest niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się 

zanieczyszczenia. Wykonuje się to przy pomocy różnego typu zapór, które przy umiejętnym 

postępowaniu umożliwiają również przeniesienie obszaru skażenia w bardziej dogodne 

miejsce. Efekt takiego działania powoduje, że obszar zanieczyszczenia nie ulega powiększeniu, 

a większa objętość zanieczyszczenia na mniejszym obszarze umożliwiają bardziej efektywne 

zbieranie zanieczyszczenia z powierzchni wody. 

Olej z ograniczonych zaporami powierzchni zbierany jest przez statki przy pomocy 

specjalistycznych urządzeń - zbieraczy. W zależności od typu zbieracza wykorzystywane są 

różne techniki uwzględniające właściwości substancji olejowych - głównie adhezja oraz różnice 

gęstości oleju i wody morskiej. W zależności od typu zbieracza różna też może być efektywność 

zbierania wyrażona zawartością wody w zebranej mieszaninie. Dla zbieraczy wykorzystujących 

zjawisko adhezji efektywność wynosi 70 -95%, dla pozostałych poniżej 50%. Zebrane 
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substancje olejowe gromadzone są w zbiornikach statkowych lub przenośnych i następnie 

transportowane do portów. 

Z punktu widzenia gospodarki odpadami powstają następujące kategorie odpadów 

A. Zebrane substancje olejowe stanowiące mieszaniny wodno-olejowe o zawartości 5 - 

60% wody. Obejmują one wyszczególnione poniżej rodzaje odpadów: 

 Oleje zęzowe - kod podgrupy 13 04 

 Odpady paliw ciekłych - kod podgrupy 13 07 

 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach - kod podgrupy 13 08 

B. Stałe odpady olejowe odseparowane podczas zbierania zanieczyszczeń z powierzchni 

wody obejmujące: 

Zaolejone odpady stałe ze statków - kod podgrupy 13 08 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne - kod 

podgrupy 15 02. 

C. Zaolejone wody pochodzące z mycia statków, jego urządzeń oraz dekontaminacji, 

które ze względu na rodzaj odpadu mogą być zakwalifikowane do podgrupy 13 04 - 

oleje zęzowe.  

Segregacja odpadów z grupy A i B dokonywana jest bezpośrednio na statkach, ponieważ 

wydajność i efektywność zbierania mechanicznego zależna jest od ich obsługi, polegającej 

miedzy innymi na usuwaniu stałych odpadów z urządzeń zbierających. 

Odrębnym zagadnieniem są oleje zęzowe. 

Omawiany poniżej strumień odpadów jest w całości odpadem niebezpiecznym kierowanym do 

portów morskich. Tymczasowym miejscem składowania są specjalistyczne statki do zbierania 

zanieczyszczeń, pływające zbiorniki przenośne, statki pomocnicze (bunkierki) oraz portowe 

urządzenia odbiorcze. W czasie trwania akcji ratowniczej wykorzystanie specjalistycznego 

statku do zwalczania zanieczyszczeń olejowych, jako tymczasowego miejsca składowania 

odpadów jest niemożliwe ze względów operacyjnych. Wykorzystanie tych statków poza akcją 

jest nieuzasadnione, ponieważ wiąże się to z wyłączeniem statku z pogotowia ratowniczego. 

Podstawowym odpadem z punktu widzenia bilansu masy są wody zaolejone (wody zęzowe), 

które należy zagospodarować zgodnie z zasadą minimalizacji odpadu. Jest możliwe, w zgodzie z 

Konwencją MARPOL i Konwencją Helsińską oczyszczanie wód zaolejonych i usuwanie do 

środowiska morskiego wody o stężeniu oleju nieprzekraczającym 15 ppm lub w wyjątkowych 

sytuacjach, w przypadku platform wiertniczych stężenia nieprzekraczającego 40 ppm. 

8.2.1.2. Natura zebranych na brzegu morskim substancji olejowych i innych 

odpadów 

O ilości oleju, czasie, w którym może pojawić się na brzegu oraz wielkości obszaru skażenia - 

długości zanieczyszczonej linii brzegowej decyduje, niezależnie od podejmowanego 

przeciwdziałania, szereg powiązanych ze sobą czynników. Są to objętość rozlanego oleju, jego 
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właściwości, odległość punktu emisji zanieczyszczenia od brzegu, warunki pogodowe - siła i 

kierunek wiatru.  

Ponadto w zależności od czasu, w jakim olej pojawia się na brzegu mamy do czynienia z 

procesem "starzenia" się oleju - zespołu czynników oddziałujących na olej znajdujący się w 

środowisku morskim, opisany szczegółowo w rozdziale 8.1 "Zachowanie się oleju w wodzie 

morskiej". 

W praktyce należy przyjąć, że w rezultacie incydentu zanieczyszczenia na morzu, olej prędzej, 

czy później znajdzie się na brzegu morskim. W bilansie masowym należy przyjąć, że do 50% 

oleju odparuje w ciągu pierwszych 24 godzin i jednocześnie w większości przypadków ropy 

surowej i jej produktów transportowanych z Federacji Rosyjskiej, po upływie około 4 godzin 

rozpocznie się proces emulsyfikacji oleju, który w ciągu 48 godzin stworzy mieszaninę o 

zawartości 50 - 80% wody. Dynamika tych dwóch procesów zależna jest od warunków 

atmosferycznych i właściwości oleju. Niższe temperatury i większe falowanie (intensyfikacja 

mieszania) potęgują emulsyfikację, hamując tym samym parowanie. Odwrotnie - wyższe 

temperatury i mniejsze falowanie przy udziale wiatru przyspieszają parowanie i opóźniają 

emulsyfikację. Zdarzyć się może również, że olej po wstępnej fazie parowania zacznie ulegać 

emulsyfikacji na skutek zmiany jego właściwości. 

Pamiętając również o innych procesach starzenia się oleju rysunek 8.1 na brzegu morskim 

otrzymujemy najczęściej niepalną emulsję o lepkości od kilku, do kilkuset tysięcy centy 

puazów, często zestalony na skutek podwyższenia się temperatury płynięcia powyżej 

temperatury otoczenia. Starzenie się oleju oraz jego reagowanie z sedymentem może 

powodować wzrost gęstości powyżej gęstości wody, więc możliwość zatapiania, a także 

wtórnej emisji na skutek dobowych/sezonowych różnic temperatur. 

8.2.1.3. Strategia przeciwdziałania 

W przypadku zanieczyszczenia środowiska morskiego olejem, niemal w każdym przypadku 

dochodzi również do zanieczyszczenia brzegu morskiego. Wynika to z faktu, że taktyka 

zwalczania zanieczyszczenia olejowego na morzu wymaga, aby akcja przeciwdziałania 

koncentrowała się na głównym obszarze, w którym zazwyczaj znajduje się 90 % 

zanieczyszczenia. Ponadto wiadomo, że mechaniczne metody zwalczania zanieczyszczeń 

olejowych mają szereg ograniczeń. Statystyki światowe określają skuteczność mechanicznego 

zbierania w granicach 12 - 17%, na M. Bałtyckim wskaźnik ten jest oczywiście dużo wyższy, 

niemniej jednak akcje przeprowadzone z 50% skutecznością ocenia się pozytywnie, 70 % to 

wynik bardzo dobry, a 80 % może być uznane za osiągnięcie nadzwyczajne.  

Skutki zanieczyszczenia brzegu morskiego są silnie zależne od właściwości środowiska 

naturalnego, jego wrażliwości na zanieczyszczenie oraz znaczenia, jako wartości przyrodniczej, 

kulturalnej lub ekonomicznej. Podobnie, jak w przypadku przeciwdziałania zanieczyszczeniu na 

morzu, bardzo duże znaczenie mają działania ratownicze na brzegu morskim. Polegają on 

głownie na ochronie linii brzegowej, zbieraniu zanieczyszczenia zanim znajdzie się ono na 

lądzie oraz gromadzeniu odpadów w sposób umożliwiający ich segregację i dalsze 

postępowanie, w celu ich usunięcia i następnie unieszkodliwienia. Możliwość prowadzenia 

akcji ratowniczej na brzegu morskim jest jednak silnie uwarunkowana czynnikami 

zewnętrznymi. Dotyczy to przede wszystkim wrażliwości środowiska przyrodniczego na 
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ingerencję powodowaną przez ludzi i sprzęt mechaniczny, a także warunków terenowych 

warunkujących dostęp do plaż z uwzględnieniem transportu sprzętu oraz składowania i 

transportu samych odpadów. Dlatego ważne jest, aby wszelkie formy reagowania na 

pojawienie się zanieczyszczenia i skażenie brzegu morskiego zostały starannie zaplanowane 

uprzednio. 

Pewnego rodzaju udogodnieniem dla akcji ratowniczej na brzegu jest fakt, że jest ona nieco 

odsunięta w czasie, a wyniku akcji prowadzonej na morzu bezpośrednio po zajściu incydentu 

zanieczyszczenia możliwe jest pozyskanie informacji na temat wielkości zanieczyszczenia, jego 

natury (właściwości oleju) oraz przypuszczalnych miejsc, w których zanieczyszczenie może 

pojawić się na brzegu. Dlatego jest bardzo ważne, aby już na etapie planowania 

przeciwdziałania doszło do współpracy pomiędzy morskimi, a lądowymi służbami 

ratowniczymi.  Przedstawiony na rysunku 8.3 schemat rozprzestrzeniania się rozlewu pokazuje, 

że pomiędzy obszarem zbierania rozlewu olejowego, a brzegiem morskim znajduje się obszar, 

w którym możliwe są działania w strefie przybrzeżnej pozwalające na: 

 ograniczeniu dryfu plamy olejowej, 

 korygowaniu kierunku dryfu plamy olejowej, 

 podjęcie innych działań z wykorzystaniem dyspersji mechaniczne i dyspersji 

chemicznej włącznie. 

Ponadto na samym brzegu możliwe jest podjęcie szeregu działań ochronnych polegających na 

osłonięciu (izolacji) linii brzegowej oraz kierowaniu zanieczyszczenia w miejsca, w których 

zagospodarowanie jest możliwe z przyrodniczego punktu widzenia i z uwzględnieniem logistki 

składowania i transportu odpadów. 

8.2.1.4. Odpady olejowe 

Olej zbierany w czasie akcji zwalczania zanieczyszczeń, szczególnie na brzegu morskim może 

zawierać zanieczyszczenia naturalne; trawa morska, glony i wodorosty, drewno, padłe ptaki i 

ssaki oraz zanieczyszczenia obce pochodzące z zaśmiecania środowiska morskiego; odpady z 

tworzyw sztucznych. W skrajnych przypadkach obejmujących poważne uszkodzenia statku(ów) 

z przewróceniem się, przełamaniem lub zatonięciem włącznie, ilość i zróżnicowanie odpadów 

może znacznie wzrosnąć obejmując wszelkiego rodzaju śmiecie statkowe, zanieczyszczony 

ładunek, towary w opakowaniach i opakowania, bądź ich fragmenty i wszystkie one z racji 

zanieczyszczenia olejem muszą być traktowane, jak odpady niebezpieczne. Niniejsze 

opracowanie dotyczy zagospodarowania odpadów olejowych, więc odpady powstające 

podczas zdarzeń na morzu, którym nie towarzyszy zanieczyszczenie olejem nie są omawiane. 

Należy jednak pamiętać, że rocznie w morzu znika od 2 do 10 tysięcy kontenerówxvxvi. Pusty 

kontener 20 stopowy może utrzymywać się na powierzchni wody przez dwa miesiące, 

kontener 40 stopowy przez 120 dni, a specyficzne ładunki o gęstości mniejszej niż gęstość 

wody nawet dłużej. Mniej więcej raz w tygodniu do portu w Gdańsku wpływają największe 

kontenerowce świata, które mogą przewozić 13 - 15 tysięcy kontenerów (Wypadki; MSC 

Napoli, MV Rena). 
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Zbieranie i wywóz odpadów zebranych na brzegu morskim jest bardzo skomplikowana ze 

względu na możliwe wariacje mieszanin odpadów, ich utrudnioną selekcję. Wymaga, więc to 

stosowania różnorodnych technik i właściwego wyboru w poszczególnych przypadkach. 

Dodatkowo po wylądowaniu oleju na brzegu pojawia się znacznie powiększona w masie i 

różnorodności ilość odpadów obejmująca; zaolejone piaski, żwiry, kamienie, roślinność 

przybrzeżną, a także w zależności od przyjętej taktyki przeciwdziałania olbrzymia ilość 

materiałów użytych do akcji ratowniczej obejmująca między innymi sorbenty naturalne (słoma, 

torf) oraz syntetyczne (tworzywa sztuczne), a także odzież ochronną, pozostałe środki ochrony 

osobistej jednorazowe i produkty dekontaminacji wyposażenia ochrony osobistej 

wielorazowego użytku. 

Rodzaj i ilość odpadów będzie zawsze zależna od rozmiaru zanieczyszczenia, umiejscowienia 

jego źródła i zastosowanych metod przeciwdziałania. Generalnie niezależnie od tego, czy 

źródło zanieczyszczenia znajduje się na morzu, czy na lądzie oraz tego, gdzie podejmowane 

zbieranie odpadów, generowane będą znaczne ilości materiałów niebezpiecznych w postaci 

płynnej i stałej. Jednakże dla potrzeb szacowania masy strumienia odpadów należy przyjąć, że 

te, zebrane na morzu będą stanowić pięciokrotną wartość pierwotnej ilości zanieczyszczenia. 

W przypadku odpadów gromadzonych na lądzie wskaźnik ten przeciętnie wynosi 10xvii, a w 

skrajnych przypadkach 15 (Dla incydentu ERIKA (1999) wskaźnik ten wyniósł prawie 13). 

Jest oczywiste, że zebrane odpady muszą być prawidłowo składowane, transportowane i 

zutylizowane z zamiarem minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania na 

środowisko. Następujący po akcji ratowniczej etap oczyszczania ostatecznego - przywracania 

równowagi w środowisku powinien mieć charakter odtworzeniowy i nie stanowić źródła 

długofalowych problemów środowiskowych. 

8.2.2.   Składowanie zebranego oleju i zaolejonych zanieczyszczeń 

Kompletny i w pełni funkcjonalny krajowy plan przeciwdziałania zanieczyszczeniom olejowym 

na morzu powinien obejmować również plany dla składowania zebranych materiałów 

niebezpiecznych. Problemy ze saldowaniem odpadów mogą, bowiem oddziaływać negatywnie 

na prowadzenie akcji ratowniczej. Brak wyznaczonych miejsc i sposobów składowania 

odpadów zbieranych na morzu skutkować będzie bezpośrednio na skuteczność i efektywność 

prowadzonej akcji, co w konsekwencji spowoduje, że większa ilość zanieczyszczenia znajdzie 

się na lądzie. Brak planów składowania odpadów podczas akcji prowadzonej na lądzie wpłynie 

w pewnym stopniu na jej skuteczność, ale przede wszystkim stanowić będzie poważne, 

potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Dlatego szczególnie na lądzie plany przeciwdziałania powinny uwzględniać sposób możliwość 

dostępu, bezpiecznego składowania i transportu w odniesieniu do poszczególnych odcinków 

chronionego wybrzeża. Dotyczy to tymczasowego składowania materiałów niebezpiecznych, 

zabezpieczenia przed wtórną emisją zanieczyszczenia, zabezpieczenia ludności przed 

toksycznymi i szkodliwymi oparami a także wyeliminowania zagrożenia pożarowego oraz 

minimalizacji wszelkich związanych ze składowaniem niedogodności. Dobrze zaplanowane i 

przygotowane składowisko tymczasowe powinno umożliwić przygotowanie dalszego 

zagospodarowania odpadów w sposób systematyczny. 
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8.2.2.1. Składowanie awaryjne 

Niezależnie od podejmowanych działań zanieczyszczenie może pojawić się na brzegu w miejscu 

trudno dostępnym tak, że transport odpadów do kolejnych miejsc składowania jest kłopotliwy i 

kosztowny. Składowanie awaryjne i tym samym organizacja stanowisk gromadzenia i zbierania 

zanieczyszczenia powinno, więc być podporządkowane potrzebom zarówno konkretnego 

chronionego miejsca, jak naturze samego zanieczyszczenia. W praktyce jest bardzo trudno 

wyznaczyć uprzednio konkretne miejsca w sposób inny, niż sprawdzenie, czy dane stanowisko 

odpowiada następującym kryteriom: 

 Miejsce działania znajduje się w pobliżu operacyjnych stanowisk gromadzenia i 

zabierania zanieczyszczeń, jednakże odległe lub umiejscowione w taki sposób, że 

powoduje to konflikt pomiędzy pierwotnymi działaniami ratowniczymi, a dalsza 

gospodarką odpadami. 

 Obszar umożliwia dość łatwy dostęp, zapewniony jest jednokierunkowy przepływ do 

rejonu działań (przewóz sprzętu) i na zewnątrz (transport posegregowanych 

materiałów niebezpiecznych) do miejsc dalszego lub ostatecznego składowania. 

 Rejon działania jest płaskim, łatwo dostępnym obszarem umożliwiającym efektywną, 

pełną segregację, odpowiednie składowanie oraz transport. 

Stanowisko składowania a2waryjnego powinno być umiejscowione w miejscu łatwo 

dostępnym, w jak najbliższej odległości od rejonu zanieczyszczenia, a nieutwardzone drogi i 

drogi przeznaczone dla lekkiego transportu należy wzmocnić, by nie uszkodzić nawierzchn 

8.2.2.2. Odpady płynne 

Stosunkowo prostym i tanim sposobem dla przechowywania odpadów płynnych jest kopanie 

dołów i uszczelnianie ich przy pomocy materiałów nieprzepuszczających olejów, np. folii PCV, 

polietylenu lub gumy olejoodpornej. Na podłożu kamienistym, przed wyłożeniem folii, dobrze 

jest przesypać wykopany otwór piaskiem, aby znajdujące się na spodzie ostre krawędzie 

kamieni nie przecięły izolacji. Najdogodniejszym kształtem dla zbiornika ziemnego jest długi 

wąski rów, łatwy do wykopania i wypełniania i opróżniania.  

Jeżeli warunki podłoża nie pozwalają na wykopanie dołów z powodu zbyt dużej spoistości 

gruntu lub zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, należy niezbędna do składowania 

zbiorniki wybudować poprzez wykonanie wałów ziemnych ze zgromadzonego na miejscu lub 

przywiezionego piasku i zastosowanie analogicznej izolacji. Wysokość wału nie powinna z 

reguły przekraczać 1 m. Przy konstruowaniu wyższych wałów niezbędna jest pewna wiedza 

inżynierska dotycząca wykorzystania najbardziej do tego celu nadającego się gruntu oraz ich 

właściwego zagęszczania. Wysokość składowanego słupa cieczy należy ograniczyć, aby nie 

nastąpiło uszkodzenie obwałowania na skutek ciśnienia hydrostatycznego. Ponadto trzeba 

pamiętać, że opady atmosferyczne spowodują wypełnianie zbiorników wodą. Woda podnosić 

będzie ciśnienie hydrostatyczne, z reguły cięższa osiada na dnie, co może doprowadzić do 

sytuacji, w której poziom lżejszego oleju przekroczy wysokość obwałowania i dojdzie do 

skażenia otoczenia. Aby tego uniknąć każdy z wybudowanych zbiorników musi mieć oznaczony 

maksymalny poziom napełnienia uwzględniający ewentualny deszcz. Dobrym rozwiązaniem 

jest wyposażenie zbiorników w systemy awaryjnego odpompowania wody z dna. Zasadą jest 
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stały dozór przy operacjach napełniania i opróżniania zbiornika oraz przeprowadzanie 

regularnych inspekcji pod katem trwałości konstrukcji i szczelności izolacji. 

Podczas operacji zbierania oleju z pomocą urządzeń próżniowych wraz z zanieczyszczeniem 

zbierane są stosunkowo duże ilości wody. Dzieje się tak szczególnie, gdy zalegająca w strefie 

przybrzeżnej jest cienka. Przed usunięciem mieszaniny wodno-olejowej ze zbiornika 

składowania awaryjnego i transportem do dalszego zagospodarowania należy wodę 

odseparować w maksymalnej ilości. Obniżenie zawartości wody w mieszaninie można osiągnąć 

poprzez powtórne umieszczenie urządzeń zbierających olej z powierzchni zbiorników, albo 

przepuszczenie wody odpompowywanej z dna zbiornika przez separator olejowy. 

Olej zebrany przez próżniowe urządzenia zbierające może zawierać duże ilości glonów i 

wodorostów oraz innych zanieczyszczeń stałych. Aby umożliwić wykorzystanie pomp 

transferowych w późniejszych operacjach przeładunkowych trzeba usunąć zanieczyszczenia 

stałe z cieczy. Osiągnąć to można w prosty sposób używając metalowej siatki o odpowiednim 

prześwicie umieszczonej poprzecznie do zbiornika wypełnionego olejem, w jednym jego końcu 

pomiędzy króćcem ssącym pompy, a pozostałą częścią zbiornika. 

Innym sposobem magazynowania odpadów płynnych są cysterny na podwoziach, cysterny 

kontenerowe oraz przenośne zbiorniki na stelażach, zbiorniki pneumatyczne i pływające 

zbiorniki pneumatyczne. 

8.2.2.3. Odpady półpłynne i stałe 

Odpady półpłynne i stałe mogą być gromadzone na ogrodzonych i oznakowanych hałdach 

osłoniętych obwałowaniem i izolacją gruntu. Obwałowanie może być naturalne w postaci 

niewysokiego nasypu lub sztuczne np. z wykorzystaniem pneumatycznych lub sorbentowych 

zapór przeciwolejowych osłoniętych dodatkowo folią. Na tak przygotowanym podłożu można 

umieść niewielkie pojemniki do składować różnych wstępnie segregowanych odpadów stałych 

i półpłynnych. Niezbędnym wyposażeniem każdej hałdy powinna być plandeka do osłony przed 

opadami atmosferycznymi. 

Zamykane pojemniki są dobre w przypadku niedużych ilości odpadów stałych. Dla gromadzenia 

większych ilości potrzebne są zbiorniki ziemne wykonane podobnie, jak dla przechowywania 

odpadów płynnych. Podłużny zbiornik o wymiarach 15 x 3 m. i głębokości 1,8 m. pozwala na 

składowanie 81 m3 odpadów. Takie wykopy można wykonać w miejscach nieznacznie 

odd3alonych, tam gdzie spoistość gruntu jest wystarczająca do zrobienia wykopu. Na plażach 

piaszczystych wykopy należy wzmocnić szalunkiem. Ważne jest, aby zapewnić bezpośredni 

dojazd dla ciężkiego transportu. Od strony morza tymczasowymi składowiskami odpadów 

mogą być barki, szalandy, duże zbiorniki pływające, pontony transportowe z umieszczonymi na 

ich pokładach pojemnikami. 

8.2.2.3.1. Wykorzystanie lagun 

Jedną z możliwych metod awaryjnego, a czasem nawet pośredniego składowania odpadów 

płynnych, półpłynnych oraz stałych jest wykorzystanie przybrzeżnych naturalnych zbiorników 

wodnych, bądź ich części. Ten kontrowersyjny sposób w drastyczny sposób zakłóca miejscowo 

środowisko naturalne, jednakże w pewnych okolicznościach (np. katastrofalny rozlew oleju) 

oraz przy spełnieniu szeregu warunków (laguna lub jej część jest szczelna i istnieje możliwość 
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odizolowana od środowiska zewnętrznego) może to być rozsądne rozwiązanie. Podjęcie decyzji 

o wykorzystaniu laguny, jako zbiornika odpadów jest trudne, szczególnie mając na uwadze, że 

w większości przypadków są to obszary chronione. Jednakże mając do wyboru możliwość 

skażenia setek kilometrów plaż, zniszczenia dziesiątek kilometrów kwadratowych wydm może 

się okazać, że finalny efekt szkodliwości oddziaływania na środowisko naturalne będzie 

najmniejszy, a koszty przywrócenia równowagi w zniszczonym rejonie, będą najniższe.  

8.2.2.4. Składowanie pośrednie 

W zależności od wielkości rozlewu olejowego i jego geograficznej lokalizacji może się zdarzyć, 

że pomiędzy awaryjnymi miejscami gromadzenia i sortowania odpadów olejowych, a 

zagospodarowaniem odpadów w miejscu ich ostatecznej utylizacji, będą musiały się znaleźć, 

pośrednie składowiska odpadów niebezpiecznych zorganizowane w oparciu o funkcjonujące 

lokalnie instytucje zajmujące się zagospodarowaniem odpadów. 

Odpady pojawiające się na składowiskach pośrednich są transportowane ze składowisk 

awaryjnych, powinny one być zminimalizowane oraz posegregowane. Od stopnia minimalizacji 

oraz segregacji zależy wielkość i koszt składowania materiałów niebezpiecznych na 

składowiskach pośrednich. Od składowisk pośrednich wymaga się, aby spełniały wymagania w 

zakresie ilości i kategorii odpadów, posiadały stosowne zezwolenia tak samo, jak w przypadku 

miejsc składowania ostatecznego, w których następuje ich utylizacja. Nie jest możliwe, 

zorganizowanie takiego składowiska w ciągu kilku dni po zaistnieniu zdarzenia skutkującego 

zanieczyszczeniem. Dlatego przedsięwzięcia takie należy przygotować uprzednio.  

8.2.2.5. Segregowanie odpadów 

Segregowanie odpadów już na bardzo wczesnym etapie polega na rozdzieleniu zebranego 

zanieczyszczenia na wyraźne strumienie, uniemożliwiające bezpośredni kontakt. Pozwala to na 

odseparowanie odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych, co ma decydujące znaczenie w 

sposobie ich zagospodarowania i uniemożliwia wtórną kontaminację. 

8.3. Transport odpadów 

Transport umożliwia przepływ strumieni odpadów gromadzonych w różnych miejscach i w 

zależności od tego wykorzystujemy: 

8.3.1.   Transport morski 

Małe tankowce, bunkierki, specjalistyczne statki do zwalczania zanieczyszczeń, barki, 

uszczelnione szalandy, duże zbiorniki pływające. 

8.3.2.   Transport lądowy 

Odpady płynne (np. oleje i emulsje o niedużej lepkości); zamknięte lub zakrywane zbiorniki, 

cysterny, cysterny próżniowe 
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Odpady półpłynne i stałe (np. emulsje dużej lepkości, piaski i kamienie zaolejone, śmiecie 

ogólne); zbiorniki otwarte z plandekami, wywrotki, kontenery do odpadów.. 

8.3.3.   Transport lądowy odpadów ciekłych 

Do transportu odpadów ciekłych można wykorzystać każdy pojazd posiadający zezwolenie na 

przewóz odpadów ciekłych węglowodorów. W sytuacji awaryjnej dopuszczalna będzie większa 

improwizacja, pozwalająca na wykorzystanie innych samochodów posiadających zbiorniki; 

cystern próżniowych (do wywozu szamba), cystern rolniczych. Pojazdy skrzyniowe i platformy 

można wykorzystać do przewozu olejów w beczkach, po zabezpieczeniu przed przelaniem się 

ich zawartości. To transportu po plażach przydatne są małe wywrotki i lżejsze pojazdy z 

oponami terenowymi. Należy unikać używania ciężkiego transportu z uwagi na utrudniony 

przejazd, możliwość zablokowania i drogi i duże prawdopodobieństwo wyrządzenia szkód 

środowisku naturalnemu na plażach i przyległych wydmach. Zorganizowany transport wymaga 

wprowadzenia odrębnych reguł bezpieczeństwa i nadzoru. Transport cieczy łatwopalnych i 

wybuchowych wymaga specjalistycznych pojazdów. 

8.3.4. Transport lądowy cieczy o wysokiej lepkości, emulsji, zaolejonych 

materiałów stałych i śmieci 

Do transportu odpadów stałych w zasadzie wykorzystać można każdy pojazd ciężarowy, należy 

jednak pamiętać o izolacji np. folią skrzyni ładunkowej, ponieważ na skutek nasłonecznienia 

lub dobowego wzrostu temperatury może się zdarzyć, że zestalony olej przejdzie w stan ciekły. 

Do transportu piasków, żwirów i kamieni zaolejonych i innych odpadów stałych można użyć 

grubościennych worków plastikowych o ciężarze wraz z napełnieniem nieprzekraczającym 25 

kg. Trzeba jednak pamiętać, że podczas składowania pośredniego lub ostatecznego worki to 

dodatkowy odpad niebezpieczny, dodatkowa operacja sortowania i konieczność 

zagospodarowania, kłopotliwego w utylizacji (wymaga najczęściej spalenia) odpadu. Dobrym 

rozwiązaniem jest wykorzystanie otwartych 200 l. beczek lub zwykłych plastikowych lub 

metalowych pojemników na śmiecie, trzeba jednak pamiętać o maksymalnych dopuszczalnych 

ciężarach umożliwiających manualne przeładunki. 

Do przewozu odpadów zaolejonych wymaga się od przewoźnika stosownych licencji. 

8.4. Techniki zagospodarowania odpadów 

8.4.1.   Odzysk naturalny 

Do transportu odpadów stałych w zasadzie wykorzystać można każdy pojazd ciężarowy, należy 

jednak pamiętać o izolacji np. folią skrzyni ładunkowej, ponieważ na skutek nasłonecznienia 

lub dobowego wzrostu temperatury może się zdarzyć, że zestalony olej przejdzie w stan ciekły. 

Do transportu piasków, żwirów i kamieni zaolejonych i innych odpadów stałych można użyć 

grubościennych worków plastikowych o ciężarze wraz z napełnieniem nieprzekraczającym 25 

kg. Trzeba jednak pamiętać, że podczas składowania pośredniego lub ostatecznego worki to 

dodatkowy odpad niebezpieczny, dodatkowa operacja sortowania i konieczność 
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zagospodarowania, kłopotliwego w utylizacji (wymaga najczęściej spalenia) odpadu. Dobrym 

rozwiązaniem jest wykorzystanie otwartych 200 l. beczek lub zwykłych plastikowych lub 

metalowych pojemników na śmiecie, trzeba jednak pamiętać o maksymalnych dopuszczalnych 

ciężarach umożliwiających manualne przeładunki. 

Do przewozu odpadów zaolejonych wymaga się od przewoźnika stosownych licencji. 

8.4.2.   Separacja mieszanin olej – woda 

8.4.2.1. Separacja grawitacyjna 

Większość oleju obecna w mieszaninie olej-woda może zostać zebrana powierzchniowo, pod 

warunkiem, że nie wytworzyła się emulsja. Aby nie dopuścić do emulsyfikacji należy unikać lub 

w znacznym stopniu ograniczyć operacje pompowania mieszanin, zanim nastąpi separacja 

grawitacyjna oleju i wody. Należy pozostawić mieszaninę w pierwotnych zbiornikach i 

następnie powierzchniowo zebrać olej przy pomocy zbieracza lub usunąć wodę zalegającą na 

dnie. Podobnie w cysternach transportowych, po "odstaniu się" mieszaniny używa się zaworów 

odwadniających celem odprowadzenia wody. Woda pod odseparowaniu oleju zmienia 

traktowana jest, jako woda zęzowa i po przepuszczeniu przez separator może być 

odprowadzona na zewnątrz. 

8.4.2.2. Separacja mieszanin olej – woda w miejscach oddalonych 

W miejscach oddalonych wskazane mogą być działania improwizowane, niezbędne do 

maksymalizacji zawartości oleju w mieszaninie - minimalizacji odpadu. Zgromadzona w 

zbiornikach ziemnych lub innych substancja olejowa ulega separacji. Możliwy jest, więc 

selektywny odzysk oleju. Do tego celu wykorzystuje się cysterny próżniowe lub małe zbieracze 

olejowe, które stanowić mogą wyposażenie cystern. Alternatywnie zastosować można 

prowizoryczne separatory wykorzystujące zasadę działania przegrody przelewowej. Dla 

obszarów szczególnie wrażliwych, dotkniętych poważnym skażeniem, ze względu na brak 

możliwości intensywnej ingerencji w środowisko (wykopy, prace ziemne itp.) zaleca się użycie 

kompaktowych urządzeń przenośnych. 

8.4.3. Rozbijanie emulsji 

Większość występujących typów ropy surowej oraz ich produktów w warunkach normalnych, 

po przedostaniu się do środowiska morskiego rozpływa się powierzchniowo. W tym też czasie 

rozpoczyna się parowanie lżejszych węglowodorów, składniki rozpuszczalne rozpuszczają się w 

wodzie, a niektóre cięższe związki organiczne rozpoczynają absorbcje wody morskiej. Wiatr i 

falowanie przyspieszają formowanie się emulsji wodno-olejowej i w niektórych przypadkach, w 

przeciągu kilku godzin powstaje czekoladowa emulsja (mus) o zawartości 50 – 80 % wody. 

Emulsje mogą stwarzać poważne problemy operacyjne i redukcja zawartości wody do 2% może 

okazać się konieczna z kilku powodów: 

 techniczno-operacyjnych – obniżenie lepkości ułatwia przechowywanie i operacje 

przeładunkowe, filtracje (usuwanie innych zanieczyszczeń), skraca czas akcji 

ratowniczej i czyni ja bardziej efektywną, 
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 prawidłowa gospodarka odpadami - redukcja masy i objętości odpadu, 

 recykling – odwodniony produkt starzenia się ropy w wodzie morskiej może być 

wykorzystany, jako surowiec petrochemiczny, w najgorszym razie, jako surowiec 

energetyczny.  

8.4.3.1. Emulsje niestabilne 

Emulsje niestabilne samoczynnie ulegają rozdzieleniu na dwie fazy i w efekcie końcowym 

następuje grawitacyjna separacja. Proces ten efektywnie wspierany jest poprzez podniesienie 

temperatury mieszaniny i tym samym redukcję lepkości. Duża lepkość utrudnia równomierne 

ogrzewanie. Wykorzystanie podgrzewania punktowego, np. z wykorzystaniem pary przegrzanej 

jest niebezpieczne ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w 

zbiorniku i jego uszkodzenie, jak również z uwagi na możliwość niekontrolowanego 

podniesienia temperatury mieszaniny powyżej jej temperatury zapłonu. Dlatego najlepsze 

rezultaty osiąga się poprzez cyrkulację i ogrzewanie mieszaniny w zewnętrznym wymienniku 

ciepła. Zapewnia to pełną kontrolę nad temperaturą, która optymalnie powinna wynosić 60 – 

660C i z uwagi na bezpieczeństwo nie przekraczać 800C. 

W warunkach polowych np. na plaży transport i posadowienie instalacji destabilizującej 

emulsje może okazać się niemożliwe, dlatego konieczny będzie transport mieszaniny do miejsc, 

w których odpowiednie urządzenia się znajdują lub mogą być posadowione. 

8.4.3.2. Emulsje stabilne 

Emulsje stabilne ropy surowej i produktów tworzące tzw. mus czekoladowy powstają w wyniku 

obecności pewnych grup węglowodorów, które powodują, że w określonych warunkach 

drobiny wody są powleczone cienkim, stabilną warstewką oleju. Ten tak zwany film olejowy 

musi zostać zniszczony, zanim rozpocznie się proces separacji. W warunkach normalnych 

proces de-emulsyfikacji może się rozpocząć na skutek podniesienia temperatury mieszaniny, w 

praktyce – w rafineriach osiąga się to poprzez dodatek substancji chemicznych powodujących 

obniżenie napięcia powierzchniowego wspomnianego filmu olejowego, obniżają lepkość 

mieszaniny i znacznie przyspieszają separację. Wyróżniamy de-emulsyfikatory uniwersalne, 

których koncentracja i efektywność może się różnić w zależności od typu oleju i wytworzonej 

emulsji, w tym jej wieku oraz de-emulsifikatory selektywnie dobierane, gwarantujące niższa 

koncentrację i wyższą skuteczność.  

Proces „starzenia się” emulsji powoduje wzrost jej lepkości i trwałości, dlatego de-

emulsyfikatory należy dodawać na jak wcześniejszym etapie postępowania z odpadami. 

Aplikacja preparatu skuteczna jest przy operacjach przepompowywania oleju ze zbiorników na 

składowiskach awaryjnych do cystern i cystern próżniowych. Do tego celu należy używać 

narzędzi umożliwiających precyzyjne dozowanie dodatku. Przeciętnie koncentracja de-

emulsyfikatora wynosi w granicach 250 – 5000 ppm. 

W przypadku prawidłowo przebiegającego procesu separacja emulsji powinna nastąpić w ciągu 

10 – 20 minut. Czas ten może się jednak wydłużyć z uwagi na: 

 niski stopień rozproszenia de-emulsyfikatora w emulsji - mało efektywne 

mieszanie 

 wysoką lepkość mieszaniny 
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 zbyt daleko posunięty proces starzenia się emulsji oraz jej silny stopień 

utlenienia 

Po rozdzieleniu emulsji odseparowana woda może zawierać około 1000 ppm oleju. W pewnych 

warunkach taka koncentracja może już pozwalać na odprowadzanie jej na zewnątrz - do 

środowiska, w innych - należy wodę oczyścić w separatorach olejowych do koncentracji 15(40) 

ppm. Decyzje w tej sprawie podejmuje się biorąc pod uwagę uwarunkowania operacyjne i 

wrażliwość środowiska przyrodniczego. 

8.4.4.   Techniki mycia 

8.4.4.1. Wypłukiwanie zimna wodą 

Prosta technika przemywania zimną wodą, pod ciśnieniem dużych ilości zaolejonych odpadów i 

odprowadzanie zaolejonej wody do zbiorników awaryjnych, skąd poprzez separację 

grawitacyjną i następnie separację mechaniczną może być usuwana do środowiska. Z punkty 

widzenia efektywności można uznać ja za średnio skuteczną.  

8.4.4.2. Wypłukiwanie gorąca wodą 

Technika używana do mycia ciśnieniowego kamieni, żwiru i piasku zanieczyszczonego olejem 

lub emulsją.  Do tego celu wykorzystać można standardowe instalacje obróbki kruszyw 

mineralnych wykorzystywane w żwirowniach, z zastrzeżeniem, że muszą być one wyposażone 

w izolację od podłoża uniemożliwiającą przedostanie się wód zaolejonych do gruntu oraz 

system separacji wód zaolejonych. 

Podobne rezultaty uzyskuje się poprzez moczenie mineralnych materiałów w podgrzewanej 

wodzie, przy jednoczesnej separacji oleju za pomocą flotacji powietrznej lub odwirowywania. 

W systemy takie wyposażone są specjalistyczne separatory fluidyzacyjne do oczyszczania 

surowców mineralnych, oferujące wydajność do jednej tony na godzinę. Przykładowo z piasku 

o zawartości 2 % oleju można odzyskać około 95 % zanieczyszczenia. Obecność dużej liczby 

innych zanieczyszczeń prowadzi do spadku wydajności, dlatego odpady mineralne należy 

oczyścić wstępnie.  

8.4.4.3. Para wodna 

Parę wodną pod wysokim ciśnieniem używa się do oczyszczania piasku. Urządzenia 

wyposażone w perforowany taśmociąg i kolektor oleju oraz kondensatu, który po 

odseparowaniu z resztek zanieczyszczeń olejowych kierowany jest do obiegu w układzie 

zamkniętym. Piaski mocno zanieczyszczone olejem miesza się z dyspergentami lub de-

emulsyfikatorami i podgrzewając można oczyścić je z oleju. Przy znacznym stopniu 

zanieczyszczenia piasku lub innych odpadów o niezbyt dużych rozmiarach mogą być one 

spalane w lokalnych spalarniach lub nawet zakładach energetyki cieplnej. Spalanie 

bezpośrednie lub w postaci dodatku do innych paliw jest możliwe przy zawartości oleju 

przeciętnie 30 % i więcej, jednakże najlepiej określić to w konsultacji z operatorem 

energetycznym. 
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8.4.4.4. Ekstrakcja rozpuszczalnikami 

Teoretycznie możliwe jest wykorzystanie rozpuszczalników organicznych, jako metody 

oczyszczania piasków, żwirów i kamieni. Jednakże powinny to być procesy przede wszystkim 

poprzedzone badaniami naukowymi, ściśle kontrolowane i prowadzone w układzie 

zamkniętym. Ilość i typ rozpuszczalnika, powstające produkty oraz odpady należy również 

badać, szczególnie pod katem ich aktywności biologicznej. 

8.5. Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów w wyznaczonych do tego 

celu urządzeniach odbiorczych 

W następstwie dużego zanieczyszczenia olejem problemem utylizacji odpadów powinny zająć 

się duże zakłady przemysłowe zajmujące się przeróbką odpadów niebezpiecznych. Rzadko 

jednak, kiedy zakłady takie znajdują się w pobliżu, dlatego należy szukać rozwiązań pośrednich. 

Przykładowo rafinerie naftowe mogą stać się potencjalnymi odbiorcami wytworzonych 

odpadów. Dotyczy to zarówno odpadów płynnych – olejów i mieszanin wodno-olejowych, jak 

również odpadów stałych np. piasków nawet o niewielkiej zawartości substancji 

zanieczyszczających. Rafinerie z reguły są dobrze przystosowane do odbioru i obróbki cieczy i 

raczej nie dysponują odpowiednim potencjałem pozwalającym na przetwarzanie odpadów 

stałych. Z kolei zakłady zajmujące się transportem i przeróbką kruszyw mogą przy 

odpowiedniej zachęcie stać się potencjalnymi odpadów stałych. Jest sprawą lokalnej 

administracji oraz wszystkich zainteresowanych stron, aby ustanowić płaszczyznę wzajemnego 

zrozumienia i współpracy pozwalającej na efektywne zagospodarowanie odpadów. Dotyczy to 

przede wszystkim zagadnień operacyjnych - możliwego do udostępnienia potencjału 

składowania i przetwarzania, logistyki transportu oraz spraw finansowych – prawidłowej 

alokacji kosztów i sposobu realizowania roszczeń. 

8.5.1.   Czysty olej i mieszaniny wodno – olejowe 

Niebędące emulsją i dające się pompować mieszaniny oleju i wody (ropa surowa oraz jej 

produkty), po zbadaniu, jakości, zgodności surowcowej i możliwości ich składowania mogą być 

kierowane bezpośrednio do zbiorników składowych rafinerii i następnie kierowane do 

odpowiednich procesów przeróbczych. Inną możliwą drogą zagospodarowania ciekłych 

odpadów olejowych są portowe systemy odbioru wód zęzowych oraz systemy odbioru wód 

balastowych, jeśli wyposażone są w odolejacze. Nowoczesne rafinerie wyposażone są w 

instalacje katalitycznego krakingu resztek po-olejowych (slop oil system). Jest to również dobra 

droga dla utylizacji odpadów olejowych, gdzie w większości przypadków rozwiązania wymagać 

może sposób transportu i dostępu do rafineryjnych zbiorników resztkowych oraz czasem zbyt 

wysokie stężenie szkodliwych dodatków np. chloru, który powoduje korozję i może zakłócać 

prace katalizatorów. 
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8.5.2.   Ropa surowa, która uległa procesom starzenia w wodzie morskiej 

Przy założeniu, że odpad daje się pompować – można kierować go bezpośrednio do rafinerii. 

Sprawą techniczną jest, czy dany zakład posiada zdolność przetwarzania surowców mieszanych 

i nie zakłóca to procesów technologicznych. 

8.5.3.   Oleje zawierające dyspergenty 

W sytuacji, w której gromadzony jest olej uprzednio poddawany dyspersji jest 

prawdopodobne, że będzie on ulegał emulsyfikacji lub też w pewnym stopniu blokował 

działanie środków de-emulsyfikujących. W każdym, indywidualnym przypadku olej zawierający 

środki dyspergujące należy poddać testom na skuteczność działania de-emulsyfikatorów. 

Doświadczenie pokazuje, że w niektórych rafineriach tak zanieczyszczone oleje łatwo 

poddawały się dalszej przeróbce, w innych nie. W przypadku negatywnych wyników testów 

olej zanieczyszczony może być użyty, jako surowiec energetyczny. 

8.5.4.   Stabilizacja zaolejonych odpadów 

Celem takiego postepowania z odpadami jest uzyskanie produktu, który z fizycznego i 

chemicznego punktu widzenia spełnia wymagania, jako materiał wypełniający lub surowiec do 

prac budowlanych, lub też może być pozostawiony na miejscu zachowując swoje stabilne 

właściwości. 

8.5.4.1. Duże ilości piasków zaolejonych 

Jeżeli istnieje możliwość wybudowania dróg na plaże zbieranie odpadów i ich utylizacja może 

się odbywać poza obszarem bezpośrednio dotkniętym skażeniem. Wykorzystując maszyny 

służące do produkcji mieszanek drogowych można zaolejone piaski mieszać z innym 

kruszywem oraz materiałami wiążącymi i w ten sposób uzyskać dobry produkt do 

wykorzystania, jako podsypka drogowa, w innych pracach konstrukcyjnych lub też, jako 

materiał do rekultywacji gruntów. Mieszanina piasków zaolejonych i materiałów wiążących jest 

bezpieczna, łatwa do przechowywania i transportu. 

8.5.4.2. Wykorzystanie wapna palonego 

Piaski zaolejone można mieszać z wapnem palonym zarówno w pobliżu brzegu, jak i w 

miejscach ich ostatecznej utylizacji. 

8.5.4.3. Postępowanie z piaskami zaolejonymi w pobliżu brzegu morskiego 

Zaolejone piaski zmieszane z wapnem np. w małych betoniarkach usypuje się w pryzmy o 

wysokości 20 – 30 cm. Do tego celu można wykorzystać również małą, rolniczą koparko-

spycharkę. Ilość wapna określa się na podstawie testów polowych, przeciętnie 5 – 20%. 

Źródłem wapna palonego może być zwyczajne wapno palone budowlane lub wapno z 

dodatkami; siarczanu glinu, fosfogipsów, albo wapna hydrofobowego zawierającego 98 % 

wapna palonego i 2 % kwasu oleinowego, który zapobiega desorpcji oleju i wtórnemu 

zanieczyszczeniu otoczenia. W sytuacji poważnego skażenia dużych obszarów nadmorskich i 
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konieczności transportu dużej masy odpadów do miejsc ich pośredniego lub ostatecznego 

składowania najlepsze jest wykorzystywanie samochodów do przewozu betonu, w których 

mieszanie zaolejonego gruntu z wapnem, bądź innym preparatem odbywa się podczas 

transportu. 

Wapnowanie zaolejonych piasków należy prowadzić z zachowaniem należytego 

bezpieczeństwa zapewniając ubranie i obuwie ochronne, rękawice oraz częściową ochroną 

dróg oddechowych (pylenie się wapna). Po wymieszaniu hałdę można zagęścić wykorzystując 

typowy sprzęt budowlany. Na potrzeby analizy ekonomicznej kosztów operacji należy brać pod 

uwagę koszt bezpośredni wapnowania uwzgledniający stopień zanieczyszczenia piasku, koszty 

składowania (wyłączenia obszaru z innego użytkowania) oraz koszty transportu i ostatecznej 

utylizacji zależne od stosownych wymagań. 

8.5.4.4. Wykorzystanie innych hydraulicznych materiałów wiążących 

Podobne, a nawet lepsze efekty do tych uzyskiwanych za pomocą wapna osiąga się poprzez 

zastosowanie innych specjalistycznych produktów wykorzystywanych do stabilizacji odpadów, 

szczególnie niebezpiecznych. Ich skład chemiczny kryje się za nazwą handlową, ale nazwy 

produktów CHEMFIX, PETRIFIX mówią same za siebie. Stabilizacja może się odbywać w 

stacjonarnych lub przenośnych instalacjach, w których do reaktora z mieszalnikiem dodawane 

są w postaci rozdrobnionej zanieczyszczony grunt oraz odpowiedni do stopnia i rodzaju 

skażenia preparat. Metoda, jakkolwiek skuteczna jest znacznie droższa od wapnowania, a 

koszty bezpośrednio zależą od rodzaju preparatu, jego zużycia oraz czasu pracy instalacji. 

8.5.4.5. Dodatki żelujące 

Jest to technika pozwalająca na zamianę ciekłego odpadu na substancję o właściwościach żelu 

(galarety). Konieczność użycia jej podyktowana może być w następujących przypadkach: 

 Zminimalizowanie lub zapobieżenie emisji niebezpiecznej substancji z uszkodzonego 

zbiornika statku znajdującego się w niebezpieczeństwie. 

 Stworzenie pewnego rodzaju bariery otaczającej plamę olejową, poprzez utwardzenie 

jej zewnętrznych – obwodowych krawędzi i uzyskanie w ten sposób w miarę trwałego 

kołnierza, który będzie się stopniowo powiększał w miarę zestalania się kolejnych 

porcji rozpływającego się oleju. 

 Zestalenie dryfującego w kierunku brzegu oleju celem ułatwienia jego zatrzymania 

 Czyszczenia miejsc szczególnie trudno dostępnych, lub szczególnie wrażliwych skąd 

zestalony odpad, mniej toksyczny mógłby być łatwiej transportowany. 

Trzy pierwsze z wymienionych metod ma raczej ograniczone zastosowanie, ponieważ na dzień 

dzisiejszy substancje żelujące stwarzają szereg praktycznych i ekonomicznych problemów. 

Przyszłe, masowe i gwarantujące skuteczność użycie uwarunkowane jest, zatem, pojawieniem 

się nowych generacji substancji żelujących. Natomiast wykorzystanie metody z użyciem 

niedużych ilości preparatów jest możliwe w ostatnim z wymienionych powyżej przypadków. 

Uzyskiwane w ten sposób żele mogą być z powrotem upłynniane poprzez podgrzanie ich do 

temperatury około 600C, a ponieważ substancje żelujące są rozpuszczalne w wodzie, jej 

obecność powoduj, że nie dochodzi do powtórnego zestalania cieczy. 
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Od nowych generacji substancji żelujących wymaga się, aby powtórne upłynnianie 

następowało stosunkowo łatwo, zaś same preparaty nie stwarzały problemów 

środowiskowych. Ewentualne użycie substancji żelującej powinno być oparte na systemie 

certyfikacji produktów oraz stosownych zezwoleniach do ich wykorzystania w każdym 

konkretnym przypadku. Procedury certyfikacji oraz wydawania zezwoleń powinny być ujęte w 

Krajowym Planie. 

8.6. Ostateczne zagospodarowanie odpadów 

Zarówno planowanie, jak i prowadzone w trybie awaryjnym postępowanie z odpadami 

powinny uwzględniać wszystkie dostępne metody zagospodarowania odpadów, obejmując; 

odzysk bezpośredni oleju, jego przetwarzanie w celu odzyskania wartości handlowej, 

wykorzystanie, jako surowca energetycznego, spalanie pozwalające na odzysk energii cieplnej, 

biologiczną degradację oraz trwałą stabilizację itp. Raczej należy unikać przyjmowania 

wyłącznie jednej techniki, dlatego, że najlepsze rezultaty uzyskuje się przez stosowanie szeregu 

komplementarnych metod, równolegle, bądź sekwencyjnie. Naczelnym celem powinno być 

odzyskanie oleju, a wybór metody destrukcji odpadu (np. spalanie miejscowe) powinien być 

dokonywany w ostateczności. 

W praktyce dostępne są następujące metody postępowania z odpadami olejowymi: 

 rekultywacja z wykorzystaniem biodegradacji, w której odpady olejowe są mieszane 

z gruntem w celu przyspieszenia tlenowego rozkładu substancji niebezpiecznych. 

 składowanie na składowiskach odpadów – zaolejone odpady mieszane są z innymi 

odpadami (komunalnymi, przemysłowymi) i składowane na dostępnych, aktywnie 

wykorzystywanych składowiskach odpadów. 

 zakopywanie – odpady olejowe składowane w mogilnikach, specjalnie 

przygotowanych wykopach, szybach nieużywanych kopalni itp. i następnie 

zasypywane.  

 bioremediacja. 

 spalanie miejscowe. 

 termiczna destrukcja związków szkodliwych. 

Wykorzystanie każdej z metod zagospodarowania odpadów ma swoje uwarunkowania, w 

zależności od ich charakterystyki, pory roku, oraz warunków miejsca składowania. W pierwszej 

kolejności pod uwagę bierze się: 

 dostępność terenu.  

 możliwość wykorzystania istniejących składowisk.  

 warunki umożliwiające uzyskanie stosownego zezwolenia na składowanie 

niebezpiecznych odpadów. 
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 obowiązujący status prawny (plany gospodarki odpadami, plany 

zagospodarowania przestrzennego) oraz funkcjonujące praktyki 

zagospodarowania odpadów. 

 przeciętne warunki atmosferyczne. 

 z kolei charakterystyka odpadów zależna jest silnie od typu oleju, miejsca 

incydentu, miejsca i sposobu gromadzenia odpadów oraz innych. Podstawowymi 

parametrami ważnymi dla racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania metod 

zagospodarowania są: 

 rozkład wielkości (rozmiarów) zgromadzonych odpadów stałych. 

 bidegradowalność poszczególnych składników. 

 zawartość - stopień zanieczyszczenia olejem. 

8.6.1. Wybór miejsca składowania 

Nieodwołalnie zdecydowana większość odpadów olejowych musi być składowana i 

zagospodarowana na lądzie. Dlatego wybór właściwego miejsca składowania odpadów jest 

zadaniem kluczowym dla ich efektywnego zagospodarowania. Powinno być to, zatem 

najważniejszym elementem planu zagospodarowania odpadów, ponieważ właściwy wybór 

miejsca wymaga racjonalnego i wymagającego czasu postępowania. 

Podstawowymi problemami, z jakimi może spotkać się lokalna administracja w przypadku 

niewłaściwego wyboru miejsca składowania są: 

 Problemy ochrony środowiska w tym: 

 migracja oleju do otoczenia, zanieczyszczenie gruntu 

 skażenie wód gruntowych i podziemnych, 

 powierzchniowe wypłukiwanie oleju i zanieczyszczonych odpadów, w skutek 

opadów deszczu, 

 wymywanie składowiska na skutek powodzi i podtopień 

 długofalowe, szkodliwe oddziaływanie na roślinność.  

 Problemy operacyjne, w tym dostępność całorocznych dróg dojazdowych, 

możliwość ich budowy oraz posadowienia konstrukcji przemysłowych. 

 Problemy społeczne, instytucjonalne i prawne obejmujące; uzyskiwanie zgód i 

zezwoleń, reakcja lokalnej społeczności, zaangażowanie grup ochrony środowiska, 

nacisk medialny, a także brak środków materialnych oraz czasu na odpowiednie 

zabezpieczenie terenu. 

Aby uniknąć tych problemów bardzo pożądane jest, aby zawczasu sporządzić listy 

alternatywnych składowisk, które ewentualnie mogłoby być wykorzystane dla składowania 

niebezpiecznych odpadów olejowych i stać się w konsekwencji elementem planu 

zagospodarowania odpadów powstałych na skutek zanieczyszczeń olejowych na morzu. 

Minimalny, wymagany dla ww. celu zakres informacji powinien obejmować: 
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 Mapę okolicy pokazująca wszystkie możliwe miejsca składowania oraz główne drogi 

dojazdowe 

 Listę kontaktową instytucji związanych z gospodarka odpadami oraz organów 

administracyjnych zarządzających tą gospodarką, ochroną środowiska oraz ochroną 

zasobów wodnych. 

 Listę kontaktowa właścicieli (użytkowników) gruntów oraz listę właścicieli 

(użytkowników) gruntów przyległych, do których dostęp mógłby być wymagany. 

 Listę instytucji – firm zajmujących się transportem niebezpiecznych odpadów 

 Listę firm, w których posiadaniu znajduje się ciężki sprzęt; budowlany, transportowy 

itp., możliwy do wykorzystania w przypadku konieczności zagospodarowania dużej 

liczby niebezpiecznych odpadów. 

Mając w posiadaniu uprzednio przygotowane wykazy miejsc składowania oraz inne ww. dane, 

w przypadku aktualnej potrzeby lub w sytuacji nadzwyczajnej, wymagającej nagłej lokalizacji 

składowiska, należy wykorzystać bardzo podobne procedury lokalizacyjne: 

 Identyfikacja istniejącego, potencjalnego miejsca składowania; 

 identyfikacja wolnego miejsca, 

 wykorzystanie map, zwiadu lotniczego lub lądowego, 

 konsultacje z największymi posiadaczami gruntów. 

 Określenie własności terenu 

 w celu ustalenia obiektywnych trudności związanych z wykorzystaniem terenu, 

 dla określenia warunków umowy, 

 w celu określenia, czy tereny publiczne będą preferowane. 

 Zebranie podstawowych informacji o terenie. 

 Określenie kryteriów ochrony środowiska. 

 Ocena każdego z wybranych miejsc pod katem możliwości wykorzystania 

 Dokonanie wyboru jednego lub dwóch miejsc do wykorzystania. 

8.6.1.1. Lokalizacja potencjalnych miejsc składowania 

W pierwszym przybliżeniu, wstępny wybór potencjalnych miejsc składowania powinien być 

dokonywany w skali krajowej lub co najmniej województwa. Wykorzystać należy mapy 

poglądowe w dużej skali z naniesioną siecią głównych dróg, lokalizacją szkół, obszarów 

mieszkalnych, siecią wodną, określeniem zlewisk, topografii terenu oraz innych ważnych 

informacji o wykorzystaniu terenu. 

W pierwszym rzędzie należy ustalić możliwość wykorzystania istniejących; gminnych, miejskich 

składowisk odpadów, w tym ustalić możliwość rozbudowy danego składowiska lub zmiany 

(rozszerzenia) możliwości składowania pod kątem ilości oraz kategorii odpadów, w 

szczególności odpadów niebezpiecznych. 

Jednakże wykorzystanie lokalnych składowisk odpadów może okazać się niemożliwe lub 

logicznie nieuzasadnione z szeregu powodów: 
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 miejsce składowania jest zbyt odległe od miejsca pierwotnego gromadzenia odpadów. 

 miejsce jest nieakceptowalne z powodu słabego dostępu drogowego 

 miejsce jest niemożliwe do wykorzystania, jako składowisko odpadów 

niebezpiecznych. 

W związku z powyższym konieczne jest dalsze postępowanie, w wyniku, którego będzie 

możliwe wyłonienie, co najmniej dwóch potencjalnych miejsc na składowanie odpadów 

niebezpiecznych. 

Niezbędny jest kontakt z głównymi instytucjami i/lub osobami zarządzającymi gruntami, w 

których posiadaniu znajdują się będące w obszarze zainteresowania obszary potencjalnej 

lokalizacji składowisk. Również instytucje lub administracja związana z planowaniem 

przestrzennym lub zatwierdzaniem planów zagospodarowania poszczególnych rejonów 

podległych im terytorialnie powinny być pomocne w wynajdowaniu potrzebnych składowisk. 

Każdy wolny, niezagospodarowany obszar gruntu znajdujący się w pobliżu miejsca awaryjnego 

gromadzenia odpadów powinien być brany pod uwagę. Prowadząc rozeznanie możliwości 

składowania odpadów niebezpiecznych należy uświadomić właścicieli i zarządców terenów, że 

prowadzona jest wstępna kwalifikacja kilkunastu – kilkudziesięciu potencjalnych miejsc, z 

których wyłonione zostaną najwyżej dwie, najlepsze lokalizacje. W zależności od wielkości 

danego obszaru administracyjnego objętego planem prawdopodobne jest, że zakwalifikowanie 

trzech do sześciu stanowisk składowania odpadów olejowych pochodzących z awarii na morzu, 

będzie wystarczające. 

8.6.1.2. Obszary lądowe potencjalnie przydatne dla awaryjnego, pośredniego i 

ostatecznego składowania odpadów olejowych 

• grunty państwowe, będące własnością skarbu państwa 

• grunty gminne, powiatowe. 

• obszary parków narodowych 

• obszary wojskowe 

• obszary administrowane przez Agencję Mienia Wojskowego 

• obszary administrowane przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa  

• rejony zajęte pod przyszłe projekty inwestycyjne (budowa dróg, autostrad) 

• składy państwowe o znaczeniu obronnym (w kategoriach obrony cywilnej) 

• składy lokalne – gminne, powiatowe (bazy sprzętu, paliw itp.)  

• istniejące składowiska odpadów (aktywne i nieaktywne) 

• obszary administrowane przez porty 

• obszary leśne. 

8.6.1.3. Grunty prywatne 

• obszary będące własnością lub w zarządzie firm naftowych 
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• obszary rolnicze 

• grunty będące własnością lub w zarządzie przedsiębiorstw górniczych, 

budowlanych, energetycznych itp. 

• składowiska odpadów przemysłowych 

• tereny będące własnością lub znajdujące się w zarządzie zakładów wykonujących 

usługi komunalne. 

8.6.2.   Kryteria wyboru miejsca 

O wyborze miejsca decydują w zasadzie cztery podstawowe kryteria selekcji. Każdy poważny 

problem pojawiający się w związku z jakimkolwiek z wymienionych poniżej kryteriów z reguły 

stanowi przyczynę odrzucenia danej lokalizacji. 

8.6.2.1. Kryterium kompatybilności użytkownika 

Każdy obszar brany pod uwagę, jako składowisko odpadów musi spełniać kryterium 

kompatybilności użytkowania. Miejsca przeznaczone pod rekreację, zamieszkanie lub 

specyficzne wykorzystanie do celów przemysłowych może być niezgodne z uwagi na zapylenie, 

hałas lub zapach generowany podczas składowania, sortowania lub innego sposobu 

zagospodarowania odpadów. Zakopywanie odpadów może zmienić formację terenu, która 

uniemożliwia późniejsze wykorzystanie, jako parku lub obszaru przyrodniczego o charakterze 

ochronnym itp. Te wszystkie aspekty powinny być brane pod uwagę i konfrontowane z 

potrzebą niemal natychmiastowego przemieszczania i składowania awaryjnego 

niebezpiecznych odpadów szczególnie, gdy zagraża to skuteczności akcji zwalczania 

zanieczyszczeń olejowych prowadzonej na brzegu morskim. W przypadku, gdy dane miejsce 

umożliwia składowanie lub zakopywanie, a hałas, zapach i zapylenie są tolerowalne, możliwe 

jest czasowe wykorzystanie terenu choćby na niedługi okres. Nawet tereny pod użytki rolne nie 

powinny być dyskwalifikowane tak długo, jak w aspektach ochrony środowiska i zdrowia 

publicznego, wymagane standardy, nie są naruszane 

8.6.2.2. Jakość wody 

Olej jest substancją potencjalnie zanieczyszczającą środowisko. W zakresie ochrony wód jest to 

szczególnie ważne, dlatego w ocenie przydatności miejsca na składowisko odpadów należy 

dokonać właściwej oceny różnorodnych czynników fizycznych, w celu określenia wrażliwości 

otoczenia na potencjalne zanieczyszczenie. Pod uwagę bierze się następujące czynniki: 

 charakterystykę gruntu 

 podziemną hydrologię 

 warunki geologiczne 

 parametry powierzchni, jak topografia terenu, wody powierzchniowe, roślinność 

 Ponadto należy uwzględnić czynniki klimatyczne; opady, przeważające temperatury otoczenia, 

wilgotność, siłę i kierunki wiatrów, które mają wpływ na właściwości otoczenia polegające na 
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zdolności do przyjmowania odpadów olejowych. Analiza ww. czynników pozwala na szybkie 

wyeliminowanie wielu branych pod uwagę potencjalnych miejsc składowania. 

8.6.2.3. Lokalizacja miejsca składowania w odniesieniu do miejsca zdarzenia 

Jednym z podstawowych kryteriów wyboru lub akceptacji miejsca składowania jest jego 

fizyczne położenie w stosunku do miejsca, w którym odpady są generowane lub awaryjnie 

składowane. Transport odpadów z tych miejsc do składowisk tymczasowych lub ostatecznych 

może stanowić bardzo ważną – często największą część całego przedsięwzięcia i związanych z 

tym kosztów. Dlatego szczególnie miejsca pośredniego składowania powinny być lokalizowane 

tak blisko, jak tylko jest to możliwe. Lokalizacja wybranych miejsc gromadzenia odpadów 

olejowych na brzegu morskim wynika z warunków hydrologicznych i ukształtowania linii 

brzegowej oraz zastosowanych technik działania na morzu, koncepcji ochrony brzegu 

podyktowanej przesłankami logistycznymi (transport ludzi i sprzętu). Lokalizacja pośredniego 

miejsca składowania odpadów jest również istotną przesłanką logistyczną. Miejsca 

potencjalnie związane z awaryjnym gromadzenia odpadów powinny być wyraźnie wskazane na 

mapach, a miejsca pośredniego lub ostatecznego składowania zdefiniowane według 

następujących kryteriów: 

 obszary składowania olejów (np. zespoły zbiorników, zbiorniki ziemne, laguny) 

 instalacje i obiekty służące do transportu oleju (np. rurociągi, stacje pośrednie 

składowania ropy naftowej, składy paliw, stacje przeładunkowe, bocznice kolejowe, 

główne drogi) 

 główni odbiorcy produktów naftowych (stacje przeładunkowe, elektrownie i 

elektrociepłownie, duże zakłady przemysłowe). 

 obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie olejem (wybrzeża klifowe, mokradła, 

ujścia rzek i przejścia do jezior przybrzeżnych, akwakultury itp.) 

8.6.2.4. Dostęp do miejsca składowania 

Drogi dojazdowe istniejące powinny umożliwiać całoroczny transport ciężkimi pojazdami. Jeśli 

ich brak, należy wykonać tymczasowe konstrukcje z wykorzystaniem żwiru, płyt betonowych 

bądź specjalistycznych płyt drogowych typu wojskowego (np. maty desantowe). 

Drogi dojazdowe do istniejących składowisk odpadów z reguły posiadają konstrukcję 

umożliwiającą transport ciężki wszelkie typu odpadów. Jednakże należy przypuszczać, że 

większość potencjalnych (planowanych) miejsc składowania nie będzie miała wymaganego 

dojazdu. Drogi istniejące lub prowizoryczne przeznaczone do transportu odpadów 

niebezpiecznych powinny spełniać następujące kryteria: 

 szerokość pomiędzy 3, a 6 metrów, w zależności od wymagań masy przewożonych 

odpadów 

 spadek, nachylenie drogi nie więcej niż 7 %, szczególnie w przypadku, gdy wypełnione 

odpadami samochody będą miały jechać pod górę. 

 nośność drogi – umożliwiająca transport ciężaru w granicach 32.000 kg. 
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Z reguły nie jest konieczna budowa nowej drogi do improwizowanych planowanych na 

wypadek awarii składowisk odpadów. Jednakże plany budowy takich dróg powinny być ujęte w 

planach zagospodarowania odpadów olejowych pochodzących z katastrof morskich, ponieważ 

będzie się to wiązało z nadzwyczajną intensyfikacją działań kryzysowych. 

8.6.2.5. Czynności planowe dotyczące ustaleń lokalizacyjnych w odniesieniu do 

właścicieli gruntów 

Po uzgodnieniu wskazań lokalizacyjnych dla planowanych składowisk odpadów olejowych, w 

celu możliwości pozyskania miejsca, konieczne jest przeprowadzenie negocjacji z właścicielami 

lub administratorami gruntów. Warunki udostępnienia terenów pod składowiska uzyskane 

podczas negocjacji powinny obejmować następujące uzgodnienia: 

 procedury uzyskania dostępu do przedmiotowej lokalizacji. 

 sposób powiadamiania, wyrażenia intencji odnośnie woli przejęcia/przekazania gruntu 

do celów składowania. 

 podział odpowiedzialności w zakresie uzyskania zezwoleń, stosownych opłat itp. 

 podział odpowiedzialności w zakresie czynności operacyjnych; zabezpieczenie, 

ochrona, czyszczenie, obsługa itp. 

 odpowiedzialność za monitoring w trakcie składowania, w trakcie likwidacji 

składowiska i po jego zakończeniu. 

Wykorzystanie miejsca, które nie jest aktualnie składowiskiem odpadów może wymagać nawet 

opracowania, wspólnie z właścicielem dedykowanego planu działania. Plan taki może 

obejmować; czas składowania, operat oddziaływania składowiska na środowisko, środki 

związane z ochroną wód i środowiska oraz plany likwidacji składowiska łącznie z 

monitoringiem. Jakkolwiek zakup wskazanych terenów nie jest konieczny, jednakże stosowne 

opłaty dzierżawne powinny zostać uzgodnione w trakcie negocjacji.  

Wykorzystanie istniejącego składowiska odpadów jest znacznie prostsze, szczególnie, jeśli 

dopuszczone jest ono do składowania odpadów olejowych. W takim przypadku może być 

konieczne rozszerzenie zezwoleń w odniesieniu do masy składowanych odpadów oraz czasu 

ich składowania. Czasem niewielkie czynności adaptacyjne na istniejącym składowisku mogą 

pozwolić na rozszerzenie możliwości składowania w odniesieniu do typu odpadu. Warunki 

wykorzystania istniejącego składowiska do przechowywania odpadów olejowych 

pochodzących z katastrof morskich powinny obejmować również przewidywane opłaty i 

łącznie z procedurą wykorzystania stać się elementem planu. 

8.7. Chemia odpadów olejowych: fizyczne i chemiczne oddziaływanie 

oleju i gruntu 

Efektywne usunięcie wielu składników substancji olejowych może zostać osiągnięte poprzez 

intensyfikację parowania oraz długoterminową migracje oleju w gruncie. Obniżenie się masy 
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substancji olejowej w gruncie jest zależne od prężności par substancji olejowych oraz 

miejscowego, cząsteczkowego ciśnienia tlenu.   

Można wyróżnić cztery podstawowe czynniki warunkujące potencjalną migrację 

zanieczyszczenia olejowego w masie odpadu: 

 zawartość czystego oleju 

 zawartość wody 

 skład chemiczny 

 stopień biodegradowalności stałych odpadów i/lub sorbentów. 

Generalnie, im większa jest zawartość oleju w odpadzie, tym większe jest 

prawdopodobieństwo, że substancje olejowe samoistnie zostaną usunięte - w pewnym okresie 

czasu lub bezpośrednio po rozpoczęciu składowania. Odpady zawierające relatywnie mniejsze 

stężenia oleju mają tendencję do zatrzymywania migracji oleju na powierzchni wegetacyjnej 

gleby, skał lub innego zanieczyszczonego podłoża. Węglowodory posiadające dużą prężność 

par, jak np. propan ulegną odparowaniu zanim rozpoczną się procesy migracji do wewnątrz 

podłoża lub proces utleniania. Jednakże węglowodory o niższych prężnościach par, jak np. 

oleje ciężkie, oleje resztkowe, smary, parafiny i wysokocząsteczkowe asfalteny mogą migrować 

lub ulegać oksydacji, zanim odparują. 

Intensywność parowania zwiększa się na skutek przemieszczania odpadów, mieszania w masie, 

ale jest zależna od składu chemicznego oleju. Pary węglowodorów na skutek parowania 

przedostają się do atmosfery i ich zachowanie w powietrzu jest również zależne od właściwości 

fizyko-chemicznych. W efekcie końcowym wszystkie węglowodory lotne ulegają utlenieniu, 

jednakże związki proste, nasycone utleniają się wolniej i mogą utrzymywać się nierozłożone 

nawet przez dłuższy okres czasu. Wiele związków aromatycznych ulega gwałtownemu 

rozkładowi fotochemicznemu w obecności ozonu, związków azotu i promieniowania UV. 

Produkty tych reakcji są identyczne z typowym składem tzw. smogu powstającego w ośrodkach 

skupisk miejskich i przemysłowych. 

8.7.1.  Biodegradacja 

Biodegradacja jest procesem metabolicznego rozkładu substancji organicznych przez różnego 

rodzaju mikroorganizmy wymagającym obecności tlenu, składników odżywczych, wody oraz 

specyficznych warunków fizyko-chemicznych, jak np. temperatura oraz pH. Populacje 

mikroorganizmów w takim środowisku (wilgotny grunt lub woda morska) rozrastają się 

gwałtownie. Ocenia się, że typowy olej rozlany na gruncie, w optymalnych warunkach ulega 

rozkładowi w czasie jednego, najwyżej dwóch lat. W konsekwencji może być opłacalne 

zaangażowanie mikroorganizmów w proces biodegradacji. W chwili obecnej znane są setki 

gatunków drożdży, bakterii i promieniowców (Actinobacteria) wspomagających biodegradację. 

Jako proces naturalny biodegradacja posiada wiele zalet z niewielka liczbą efektów ubocznych: 

 metoda jest relatywnie niedroga i wymaga niskiego wkładu energetycznego 

 może być prowadzone bez specjalistycznego wyposażenia 
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 może być wykorzystana dla skażonych gruntów, piasków pozostałości roślinnych i 

zwierzęcych 

wady biodegradacji są następujące: 

 proces jest zależny od stopnia natlenienia i temperatury 

 obecność toksycznych składników, wyczerpanie zasobów tlenu lub brak składników 

odżywczych wstrzymuje akcję mikrobiologiczną 

 metoda wymaga dużych powierzchni składowania na długi okres czasu. 

 nie jest odzyskiwana potencjalna energia zawarta w substancjach olejowych (możliwa 

do odzyskania w procesie spalania). jedyną wartością dodana jest wzrost substancji 

odżywczych (humusu) w oczyszczanym podłożu. 

wytycznexviii MPCU 1995 określają, że decyzja o zastosowaniu bioremediacji powinna 

zostać podjęta w oparciu o następujące przesłanki; 

 obserwowana jest obecność zanieczyszczenia olejowego i nie jest prowadzone dalsze 

przetwarzanie odpadu. nie ma warunków umożliwiających naturalną dyspersję. 

 biodegradowalność oleju. oleje o dużej zawartości asfaltenów i żywic ulegają 

biodegradacji bardzo wolno. taka odporność dotyczy również związków pcb, 

pestycydów i polimerów syntetycznych i wiąże się z faktem, że procesy biodegradacji 

jest niezależny od obecności związków odżywczych. natomiast oleje zawierające 

związki alifatyczne i aromatyczne ulegają biodegradacji stosunkowo szybko, ale proces 

zależny jest od obecności biogenów. 

 naturalna obecność substancji odżywczych na brzegu morskim. aby osiągnąć 

maksymalny stopień biodegradacji na granicy faz woda – sedyment koncentracja 

biogenów (azotanów) powinna wynosić 1,5 mg/l. 

 wymagana, optymalna koncentracja związków fosforu powinna stanowić 10 % 

koncentracji azotanów, a stężenie tlenu w granicach 2 mg/l. 

 typ podłoża na linii brzegowej. uważa się, że biodegradacja może być efektywna dla 

piasków i żwirów, a także dla podłoża zawierającego drobne kamienie. 

 stopień penetracji. Olej zalegający grubą warstwa na brzegu ulega jedynie nieznacznej 

biodegradacji. 

8.7.1.1. Biodegradacja w fazie ciekłej 

Stopień utlenienia oleju przez mikroorganizmy zależny jest od obecności tlenu i substancji 

odżywczych (azotany, fosforany i związki potasu), a także temperatury, pH oraz stopnia 

rozproszenia oleju w wodzie. Mikroorganizmom żyjącym w wodzie łatwiej jest zaatakować 

substancję olejową rozproszoną na maksymalnie dużej powierzchni. Samo działanie 

mikroorganizmów jest raczej bardzo selektywne, dlatego najlepsze efekty biodegradacji osiąga 

się, jeśli w wodzie obecne są kultury mieszane. W praktyce możliwe jest szczepienie 

mieszanymi i wzbogaconymi substancjami biogenicznymi (np. siarczan amonu) 

mikroorganizmami mieszaniny wodno-olejowej. Takie opryski plam olejowych unoszących się 

na powierzchni wody mogą być prowadzone z użyciem transportu lotniczego lub bezpośrednio 
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ze statków. Badania w tym zakresie prowadzone były z powodzeniem w zakresie temperatur 

10 – 300C (Kator  1971) z wykorzystaniem bakterii mezofilnych, dla temperatur niższych (-1 – 

50C) najlepsze rezultaty osiągnięto przy zastosowaniu mikroorganizmów kriofilnych (Robertson 

et al 1973, Zobell 1973, Atlas 1974). 

W związku z tym, że biodegradacja zależna jest od obecności związków odżywczych – 

rozpuszczalnych źródeł azotu, potasu i fosforu proces, mimo sczepiania kulturami 

mikroorganizmów może być nieefektywny w czystych wodach morskich. Dlatego w tym 

przypadku można wykorzystać oleofilne nawozy sztuczne. W pobliżu miejsc gromadzenia oleju 

można wykopać płytkie sadzawki i umieszczać w nich płynne i stałe odpady olejowe, 

odpowiednio dozować wodę w celu upłynnienia zawartości. Zbiornik może być napowietrzany 

sztucznie dostarczając potrzebny tlen oraz wspomagając mieszanie. 

8.7.1.2. Rekultywacja gruntu z wykorzystaniem bioremediacji 

Zanieczyszczone piaski i gleba mogą być rozsypywane na specjalnie do tego celu 

przygotowanych terenach. Jako technika tlenowego rozkładu związków organicznych jest 

zapewne bardziej efektywna od beztlenowego składowania. 

Stopień degradacji oleju jest największy w klimacie ciepłym, ze średnim opadem i niezbyt 

silnymi wiatrami. Degradacja może nawet się zatrzymać, jeśli temperatury otoczenia spadną 

poniżej 00C. ważnym warunkiem podtrzymania biodegradacji jest również odpowiednia 

wilgotność, dlatego w porze suchej należy składowisko nawilżać. 

8.7.2.   Wybór miejsca składowania 

Farma rekultywacyjna wymaga odpowiedniego niezbyt drogiego terenu położonego w 

rozsądnej odległości. Z reguły najpoważniejszym problemem zagospodarowania odpadów 

olejowych tą metodą jest właśnie pozyskanie terenu. Dlatego ważne jest uprzednie 

planowanie. Przy wyborze miejsca należy ustalić, czy nie wystąpią zagrożenia dotyczące 

ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Przepuszczalność gruntów musi być 

odpowiednio niska, albo grunt należy odpowiednio izolować. 

Generalnie farmy rekultywacyjne nie powinny być zakładane na terenie, którego nachylenie 

wynosi więcej, niż 6 %. W miejscach o nachyleniu pomiędzy 4, a 6 %, należy wybudować rowy 

opaskowe przechwytujące wody opadowe, albo umieścić cały obszar farmy w basenie 

odpływowym. Wszelkiego typu doliny, kaniony, rynny nie powinny być akceptowalne. 

Substancje olejowe są zagrożeniem, dla jakości wody, jednakże efektywnie prowadzona 

rekultywacja prowadzi do degradacji związków organicznych w przeciągu kilku lat lub nawet 

szybciej. 

8.7.3.   Wybór miejsca składowania 

Farma rekultywacyjna wymaga odpowiedniego niezbyt drogiego terenu położonego w 

rozsądnej odległości. Z reguły najpoważniejszym problemem zagospodarowania odpadów 

olejowych tą metodą jest właśnie pozyskanie terenu. Dlatego ważne jest uprzednie 

planowanie. Przy wyborze miejsca należy ustalić, czy nie wystąpią zagrożenia dotyczące 
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ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Przepuszczalność gruntów musi być 

odpowiednio niska, albo grunt należy odpowiednio izolować. 

Generalnie farmy rekultywacyjne nie powinny być zakładane na terenie, którego nachylenie 

wynosi więcej, niż 6 %. W miejscach o nachyleniu pomiędzy 4, a 6 %, należy wybudować rowy 

opaskowe przechwytujące wody opadowe, albo umieścić cały obszar farmy w basenie 

odpływowym. Wszelkiego typu doliny, kaniony, rynny nie powinny być akceptowalne. 

Substancje olejowe są zagrożeniem, dla jakości wody, jednakże efektywnie prowadzona 

rekultywacja prowadzi do degradacji związków organicznych w przeciągu kilku lat lub nawet 

szybciej 

8.7.3.1. Wymagania dla lokalizacji farmy rekultywacyjnej 

Wybór terenów pod przyszłe farmy rekultywacyjne dla odpadów olejowych powinien 

uwzględniać następujące czynniki: 

 głębokość rozprzestrzeniania się 

 klimat lokalny 

 koncentracja oleju w odpadach 

 rodzaj odpadu 

 właściwości oleju 

 ilość oleju 

 rodzaj i ilość sprzętu wykorzystywanego 

Przewidywany obszar terenu niezbędny dla zagospodarowania odpadów olejowych oblicza się 

poprzez założenie, że w klimacie umiarkowanym, dla 1 litra rozlanego oleju niezbędna będzie 

powierzchnia gruntu w granicach 0,43 – 0,70 m2 (przeciętnie 0,56 m2), i miąższości (głębokość 

warstwy) 10 cm. Wymagana powierzchnia rekultywacji odpadów rośnie, więc wraz z ilością 

rozlanego oleju (jego koncentracją w zagospodarowanym odpadzie) i maleje wraz z wzrostem 

miąższości oraz dla klimatów cieplejszych i bardziej wilgotnych. 

8.7.3.2. Przygotowanie terenu pod farmę rekultywacyjną 

Jest oczywiste, że tereny pod przyszła rekultywacje należy uprzednio przygotować. Cykl 

przygotowań powinien obejmować: 

• budowę (przygotowanie, adaptację) dróg dojazdowych. Odcinki dróg dojazdowych do 

farmy powinny umożliwiać komunikację pomiędzy drogami głównymi, a przynajmniej 

jednym końcem farmy. Przewozy obejmować będą zarówno transport sprzętu, jak i 

odpadów. Należy, wiec zapewnić odpowiednią szerokość oraz nawierzchnię wymaganą 

dla ciężkich pojazdów. W rejonach podmokłych lub dużych opadów powinno się 

zabezpieczyć materiał np. żwir do natychmiastowej naprawy drogi. Dostępne powinny 

tez być płyty betonowe i/lub maty typu wojskowego. Możliwym rozwiązaniem jest 

podział dróg dojazdowych na sekcje, np. transportu ciężkiego z miejscami przeładunku 

na transport lżejszy 
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 klasyfikacja odpadów, usuwanie głazów, kamieni i roślinności. Rekultywacja polegająca 

na wykorzystaniu biodegradacji wymaga pewnego doboru odpadów pod kątem 

wielkości pojedynczych elementów. Najlepiej, gdy odpad jest mieszaniną drobnych 

cząsteczek np. gleby, piasku i innych zanieczyszczeń o wielkości nieprzekraczającej 

średnicy 15 cm. Większe, niż 15 cm średnicy elementy utrudniają przeładunki oraz 

mieszanie w trakcie rekultywacji. Dlatego wszelkie skały, kamienie i inne twarde 

materiały (np. kawałki drewna, gęste krzewy) o średnicach większych należy usunąć. 

Dotyczy to zarówno przywiezionego odpadu, jak i terenu przygotowywanego pod farmę. 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w odniesieniu do przygotowywanego terenu, 

elementy nieprzydatne lub przeszkadzające rekultywacji, nie będą stanowić odpadu 

niebezpiecznego, w przeciwieństwie do przywiezionych zaolejonych odpadów. Obecne 

w mieszaninie zanieczyszczone trawy morskie, liście itp. łatwo poddające się 

rozdrobnieniu i mieszaniu można pozostawić. Wysegregowany odpad nienadający się do 

rekultywacji można rekultywować oddzielnie lub poddać innym zabiegom 

zagospodarowania odpadów. W tym monecie można przywołać jedną z podstawowych 

zasad zagospodarowania odpadów. Powtórna segregacja zaolejonych odpadów – 

należałoby jej uniknąć w ogóle, jednakże im lepiej zostanie ona przeprowadzona w 

momencie gromadzenia odpadów na brzegu morskim, tym łatwiej będzie przygotować 

dana mieszaninę w miejscu jej rekultywacji. 

Teren pod przyszłą rekultywacje należy wyprofilować nadając mu spadek w granicach 1 

– 2 %. 

 spulchnianie gleby. Powierzchnię gruntu należy spulchnić używając do tego celu 

typowych narzędzi; kultywatorów, bron lub pługów. Głębokość spulchniania zależy od 

lokalnych warunków klimatycznych, dla klimatu umiarkowanego wynosi 5 – 10 cm, dla 

klimatów cieplejszych zaleca się 20 – 35 cm. 

 przygotowanie gruntu; drenaż, rowy opaskowe i kolektory. Przed rozpoczęciem 

rekultywacji należy przeprowadzić wszelkie prace ziemne - wykopać rowy, opaski i 

kolektory odpływowe, odpowiednio je uszczelnić, a także ułożyć drenaż – najlepiej 

metalowe rynny z blachy falistej.  Drenaż kierunkowy powinien pozwalać na uzyskanie 

połączeń poszczególnych rowów z kolektorem odpływowym. 

Miejsca gromadzenia się zanieczyszczonych wód opadowych – kolektory należy 

zabezpieczyć przed przelaniem oraz odpowiednio izolować grunt. Na obszarze farmy 

powinno znajdować się również miejsce odizolowane od otoczenia, w którym 

gromadzony może być zanieczyszczony sprzęt, narzędzia itp. W przypadku dużej 

przesiąkliwości gruntu cały obszar farmy rekultywacyjnej należy zabezpieczyć 

geomembraną.  

 dodatki: większość gruntów rolniczych zawiera wystarczająca ilość składników 

odżywczych oraz wilgotność, które sprawiają, że rozmnaża się odpowiednia liczba 

obecnych zazwyczaj w glebie mikroorganizmów rozkładających węglowodory. Jednakże 

obecność nutrientów z reguły jest znacznie niższa w gruntach już wykorzystywanych do 

biodegradacji olejów, w porównaniu np. do gleby użytkowanej rolniczo. Wynika to z 

faktu wysokiego współczynnika stosunku atomów węgla do atomów azotu (C/N), w 

związku z dodawaniem węglowodorów i znacznym obniżeniem zawartości azotu. 
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Ponadto gleby takie są z reguły ubogie w fosfor. Dlatego dodatek rozpuszczalnych 

związków azotu (w postaci azotanu amonu) oraz fosforu (np. superfosfat) jest konieczny 

dla optymalnego prowadzenia procesu biodegradacji. Ponadto należy zapewnić 

właściwą – optymalną kwasowość gleby - pH, wynosząca odpowiednio 6,8 – 7,2. Zarodki 

mikroorganizmów przyspieszające biodegradacje są dostępne w sprzedaży. 

Aby określić właściwe poziom azotu, fosforu oraz innych odpowiednich parametrów 

gruntu należy z miejsca prowadzenia biodegradacji pobrać reprezentatywne próbki, o 

odpowiedniej miąższości (głębokość 0 – 30 cm). Kwaśność (pH) gruntu, obecność azotu 

ogółem (azotanów bądź azotanu amonu), związków organicznych i rozpuszczalnych 

związków fosforu należy badać wg standardowych metod badawczych gleby. Tak zwany 

status odżywczy gruntu osiąga się przez odpowiednie nawożenie. Generalnie dodatek 56 

– 90 kg/hektar/rok azotu i fosforu powinien zapewnić właściwe warunki dla 

biodegradacji. 

Jeśli gleba jest bardzo kwaśna, pierwszym krokiem powinna być neutralizacja pH. Azot i 

fosfor powinno dodawać się do gruntu w momencie, gdy jest on stosunkowo suchy tak, 

aby pierwiastki te dobrze wymieszały się w całej objętości. Cały obszar (hałdę) 

poddawanego biodegradacji gruntu powinno się intensywnie napowietrzać poprzez 

spulchnianie (tradycyjne metody wymienione wyżej), które powoduje wzrost 

mikrobiologicznej aktywności, zapobiega denitryfikacji i miejscowej koncentracji metali 

ciężkich (np. magnezu i żelaza). 

 kiedy należy przygotować farmę rekultywacyjną? W zasadzie przygotowania powinno się 

rozpocząć po podjęciu decyzji wskazującej biodegradację, jako metodę 

zagospodarowania odpadu olejowego. Jednakże aspekt logistyczny – np. drogi 

dojazdowe lub inne związane ze wskazaniem lokalizacyjnym sprawiają, że dobrze jest 

część działań zaplanować uprzednio. 

8.7.3.3. Proces zagospodarowania odpadów na farmie rekultywacyjnej 

Wyróżnić można pięć podstawowych etapów prowadzenia procesów biodegradacji na farmie 

rekultywacyjnej: 

 przyjmowanie odpadu 

 mieszanie odpadu z gruntem i rozmieszczenie na hałdzie 

 oczyszczanie terenu farmy 

 okresowa rekultywacja miejsca 

 przywrócenie terenu do oryginalnego środowiska 

8.7.3.4. Przyjmowanie i składowanie odpadów 

Odpady przywożone na farmę rekultywacyjna mogą być albo bezpośrednio rozsypywane na 

miejscu, albo składowane wstępnie przed ich późniejszym właściwym mieszaniem i 

rozsypywaniem. Działanie bezpośrednie ma tę zaletę, że unika się podwójnego przeładunku, 

ale czasem może okazać się konieczne dla właściwej segregacji, lub też np. z powodu 
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niewystarczającej powierzchni do rekultywacji całości – zbyt dużej partii przywiezionych 

odpadów. 

Jest zrozumiałe, że odpad powinien być składowany jak najbliżej obszaru, na którym będzie 

prowadzona rekultywacja z zapewnieniem dostępu dla całego, wykorzystywanego podczas 

rekultywacji sprzętu. Jeśli ilość odpadu jest nieduża, może on być składowany krytych 

pojemnikach lub kontenerach, kubłach na śmiecie, beczkach o pojemności 200 l lub 

nieprzesiąkliwych workach. Jeśli ilość odpadu jest duża, należy składować go na 

nieprzesiąkliwych matach z obwałowaniem ziemnym i przykryciem, (aby zapobiec 

wypłukiwaniu szkodliwych zanieczyszczeń). Jeśli odpady są bardzo wilgotne - półpłynne, a 

grunt, na który są składowane porowaty, należy wówczas wykonać izolację w postaci 

nieprzesiąkliwych glin lub iłów, albo umieścić membrany syntetyczne, które jednak nie są z 

reguły odporne na uszkodzenia mechaniczne (transport, przeładunki) i w zasadzie trudno 

przypuszczać, aby mogły one być powtórnie użyte. 

Membrany wykonane z polimerów są bardzo dobrym, potencjalnym środkiem 

zabezpieczającym, z wyjątkiem tych materiałów, które nie są olejoodporne. Przykładowo folie 

neoprenowe oferują bezpieczny okres użytkowania przez okres, co najmniej jednego roku, 

podczas gdy folie PCW lub polietylenowe mogą być użytkowane nie dłużej, niż jeden miesiąc, 

po który to czasie tracą swoje właściwości izolacyjne. Większość folii ulega pod wpływem 

węglowodorów degradacji (ulegają pęcznieniu, twardnieniu lub rozpuszczeniu). Podobnie 

zachowują się gumy (asfaltowe, butylowe i etylenowo-propylenowe), więc nie zaleca się ich 

wykorzystywania do celów izolacji składowisk. 

Wykorzystanie delikatnych, syntetycznych membran wymaga przygotowania podłoża i 

usunięcia ostrych korzeni, kamieni itp., Jeśli odpady zawierają elementy ostre, mogące 

uszkodzić membranę, to folię dodatkowo należy przysypać ziemią. Folie zazwyczaj dostarczane 

są w postaci dużych rolek, rozwijane układa się na podłożu. Miejsca połączeń klei się lub 

zgrzewa. Cała operacja wykonywania izolacji powinna być prowadzona zgodnie z zaleceniami 

producenta poszczególnych folii.  

8.7.3.5. Rozmieszczenie odpadu na farmie rekultywacyjnej 

Odpad należy rozprowadzić równomiernie na całym obszarze farmy warstwą o grubości od 2 – 

10 cm. Jeśli w odpadzie znajdują się elementy o dużych średnicach – do 15 cm rozprowadzenie 

będzie nierównomierne, lecz następujące później operacje mieszania pozwolą na uzyskanie 

odpowiedniego dla potrzeb biodegradacji stopnia jednorodności. 

Duże, przekraczające średnicę 15 cm elementy odpadów należy usunąć, bo zakłóci to w istotny 

sposób przebieg biodegradacji. 

Jeżeli to możliwe warstwa odpadu powinna być poddana procesowi starzenia przez okres od 

kilku dni do kilku tygodni. Odpad w tym czasie obsycha i przestaje być kleisty. Czas starzenia 

zależny jest od klimatu – im cieplej i bardziej sucho, tym starzenie przebiega szybciej. 

Obserwacje i ocena organoleptyczna wilgotności i kleistości odpadu pozwalają na wybór 

momentu, w którym można rozpocząć mieszanie odpadu z gruntem. Należy pamiętać, aby 

odpad przed mieszaniem był odpowiednio suchy i dlatego nie zaleca się wykonywania tego 

bezpośrednio po opadach deszczu. Na tym etapie postępowania z odpadami są one 

szczególnie niebezpieczne dla ptaków i innych zwierząt. Dobrze jest wykorzystać każdą z 
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dostępnych metod odstraszania fauny, a jeżeli to jest nieskuteczne mieszanie odpadu z 

gruntem trzeba wykonać odpowiednio szybciej. 

Jest zrozumiałe, że proces starzenia się podlega monitoringowi i szczególnie ważna w tym 

czasie jest dozór nad prawidłowym funkcjonowaniem zabezpieczeń przed przedostaniem się 

substancji olejowych do środowiska naturalnego (stan izolacji, rowy opaskowe, drenaż i 

kolektory wód opadowych). 

8.7.3.6. Rozsypywanie i mieszanie z gruntem 

Po zestarzeniu się odpady należy mieszać z gleba wykorzystując do tego celu pługi, brony, 

kultywatory i tym podobne narzędzia rolnicze. W operacji mieszania gleba wraz z odpadami 

musi być rozdrobniona i napowietrzona w celu uzyskania maksymalnej aktywności 

biologicznej. Wysoka efektywność procesu biodegradacji uzyskuje się właśnie poprzez 

intensywne prace ziemne z wykorzystaniem najlepszego dostępnego sprzętu rolniczego. Reszta 

jest zależna od właściwości lokalnej gleby, warunków atmosferycznych i klimatu w ogóle. 

Mieszanie należy powtarzać cyklicznie po raz kolejny w odstępach jednomiesięcznych przez 

okres pierwszych dwóch lat i następnie kwartalnie. Głębokość mieszania zależna jest 

warunków lokalnych 5 – 10 cm w klimacie (porze) chłodniejszym i 20 – 35 cm w klimacie 

(porze) n cieplejszym. Jeżeli chodzi o strukturę gleby, to te ziarniste mogą być mieszane głębiej, 

gleby ilasto – piaszczyste powinno mieszać się płyciej. 

Procedury mieszania, napowietrzania mieszaniny odpadów z gruntem są identyczne z 

czynnościami podejmowanymi podczas normalnej uprawy ziemi, z wykorzystaniem tego 

samego sprzętu. 

Ocenę odpowiedniego stopnia wymieszania uzyskuje się wizualnie. Olej w mieszaninie nie 

powinien być widoczny – rozpoznawalny, jako olej. Nie powinny być widoczne kałuże wody lub 

oleju. Z reguły osiąga się to po dwukrotnym przejściu narzędzi mieszających przez farmę, 

czasem jednak z powodów właściwości gruntu lub odpadu trzeba będzie przejechać farmę 

nawet pięciokrotnie. Właściwą kwasowość (pH nieco powyżej 6,5) mieszaniny uzyskuje się 

poprzez nawożenie wapnem. Nawozy – mocznik lub fosforan amonu należy dodawać w 

proporcjach; 10 części azotu - na 1 część fosforu – na 100 części oleju. Praktycznym 

ograniczeniem ilości dodawanego lub poddawanego rekultywacji zanieczyszczenia olejowego 

(zawartości oleju) jest obserwacja, która pokazuje, że mieszanina staje się tak rozmiękczona, że 

ciężki sprzęt rolniczy nie nadaje się do użytku. Mniejsze stężenia oleju powodują, że większe 

ilości zaolejonego odpadu mogą być poddane rekultywacji. 

8.7.3.7. Oczyszczanie miejsca rekultywacji 

Jest to normalna procedura związana z zagospodarowaniem odpadów i należy jaw wykonać 

właściwie. Wszelkie śmiecie i odpady olejowe zrekultywowane powinny zostać zasypane, a 

wszelkie ślady obecności oleju lub związane z jego zagospodarowywaniem należy usunąć. 

Miejsce rekultywacji może zostać użyte ponownie, dlatego nie wymaga się żadnych 

dodatkowych prac związanych z oczyszczaniem terenu farmy. Intensywnemu czyszczeniu 

(dekontaminacji) z wykorzystaniem pary wodnej, wody gorącej i środków myjących należy 

natomiast poddać cały wykorzystywany sprzęt mechaniczny i narzędzia. 
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Likwidacja farmy rekultywacyjnej w części lub całkowicie wymaga wykonania szeregu prac 

ziemnych, plantowania oraz wykonania odpowiednich zasiewów, aby zabezpieczyć glebę przed 

erozją. Należy zapewnić, aby zasiewy nie obejmowały roślinności, której produkty mogłoby 

stać się produktami konsumpcyjnymi. Przywracanie równowagi w środowisku powinno się 

odbywać zgodnie z planem rekultywacji terenu, w oparciu o stosowne przepisy prawne 

regulujące to zagadnienie.  

8.7.3.8. Ochrona środowiska naturalnego 

Wybór miejsca pod farmę rekultywacyjną musi zostać dokonany zgodnie z prawem ochrony 

środowiska. Rekultywacje z wykorzystaniem materiałów wiążących i odpadów podawanych 

biodegradacji należy stosować w zgodzie z najlepszą dostępną technologią i w zgodzie z 

najlepszą stosowaną praktyką. Obszar farmy oraz jej otoczenia należy poddać stałemu 

monitoringowi z poborem próbek gruntu, odwiertów, badaniem wód powierzchniowych i 

głębinowych włącznie. Testom należy poddać również produkty rekultywacji w celu ustalenia, 

czy proces rozkładu węglowodorów jest całkowity i ostateczny.  

8.7.3.9. Potencjalne problemy 

Samozapłon odpadów – śmieci olejowych. Jakkolwiek samozapłon odpadów jest mało 

prawdopodobny, należy taką okoliczność brać pod uwagę. Należy również brać pod uwagę 

możliwość celowego wzniecenia pożaru. Im dłużej odpady przebywają na wolnym powietrzu, 

tym zawartość części lotnych decydujących o samozapłonie jest coraz niższa.  Ponadto z uwagi 

na charakter zachodzących procesów biodegradacji występuje niedobór tlenu. Dlatego 

spontaniczna reakcja zapłonu w praktyce się nie zdarza. Niemniej jednak należy, szczególnie w 

początkowym okresie zadbać o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zapewnić 

wykorzystanie sprzętu wyposażonego w łapacze iskier oraz opracować plany ochrony 

przeciwpożarowej obiektu obejmujące również podstawowy sprzęt ppoż. na miejscu. 

8.7.4.   Wykorzystanie odpadów jako paliwa 

Wymagania w odniesieniu do paliw są generalnie rygorystyczne i jednoznaczne czynnikami 

ograniczającymi wykorzystanie odpadów olejowych mogą być: 

 bezpieczeństwo – odpady mogą zawierać lotne związki organiczne i stwarzać 

zagrożenie wybuchowe 

 korozja – odpady olejowe mogą zawierać wodę morska z dużą ilością chloru 

 obecność niepożądanych części stałych. 

Obecność dużych ilości wody w znacznym stopniu zmniejsza wartość opałową odpadu do 

sytuacji, w której odpad olejowy przestaje być palny i do inicjacji zapłonu potrzebny jest 

dodatek, czasem nawet znaczny paliwa. Podobnie jest w przypadku półpłynnych lub 

zestalonych odpadów i zagospodarowanie ich, jako paliwo wymaga szeregu procesów 

wstępnych i dodatkowych kosztów. Wybór odpowiednich technologii lub metod postępowania 

z odpadami jest bardzo istotny. Przykładowo wykorzystanie de-emulsyfikatorów może 

spowodować, że uzyskany odwodniony olej nie będzie wymagał dodatku paliwa do 

podtrzymania procesu spalania.  
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Procesy wysokotemperaturowe – piroliza lub zgazowanie może być wykorzystana do konwersji 

pozostałości olejowych na gazy użyteczne, akceptowalne z punktu widzenia ochrony 

środowiska.  Takie spalarnie pirolityczne są technicznie dostępne i wykorzystują następujące 

procesy: 

 spalanie – reaktory fluidyzacyjne 

 piece obrotowe z wtórnym spalaniem 

 piece wirowe 

 piece wielokomorowe 

Wybór typu spalarni zależy od wsadu, który ma być użyty. Np. spalarnie fluidyzacyjne oferują 

techniczna zdolność przeróbki odpadów zawierających 50 % węglowodorów, 40 % wody i 10 % 

zanieczyszczeń stałych, podczas, gdy piece obrotowe mogą być wykorzystane do spalania 

odpadów zwierających 70 – 80 % części stałych. 

Przenośne spalarnie i specjalnie do tego celu budowane instalacje mogą być umieszczane w 

pobliżu miejsc składowania. Koszty zagospodarowania rozkładają się w ten sposób, że koszt 

przetwarzania jest wyższy, natomiast koszty transportu są niższe.  

Generalnie przygotowanie odpadów zaolejonych do spalania nie wymaga dodatkowych 

nakładów uwzględniających odwodnienie, usuwanie śmieci i niepożądanych elementów 

stałych. 

8.7.5.   Zakopywanie odpadów 

Zakopywanie wysortowanych odpadów olejowych z reguły wymaga wykonywania lub 

wykorzystania istniejących wykopów. W niektórych przypadkach może to być również hałda 

przysypana warstwami ziemi i wykorzystująca jedynie niewielki wykop lub zagłębienie terenu. 

Zakopywanie (zasypywanie) powyżej poziomu gruntu możliwe jest w przypadku, gdy nie jest 

możliwy wyciek szkodliwego odpadu do otoczenia. Alternatywnie stosuje się również metodę 

warstwowego zasypywania kolejnych warstw odpadów i gruntu.  

Z punktu widzenia ochrony środowiska zakopywanie odpadu niebezpiecznego może być 

stosowane w przypadku: 

 niedużego skażenia odpadów olejem  

 koszty transportu odpadu lub i koszt dalszego zagospodarowania przekraczają 

możliwości finansowe zainteresowanych stron 

 odpowiednie składowiska odpadów nie mogą być w danym czasie znalezione lub 

wykorzystane 

 rozważane zakopanie odpadów, ze względu na umiejscowienie nie stwarza obecnie 

i w przyszłości poważnych problemów dla lokalnej społeczności lub środowiska 

naturalnego. 

W praktyce zakopanie odpadu jest metodą polegającą na odsunięciu problemu jego 

zagospodarowania w czasie, jakkolwiek zakopany odpad ulega pewnej, stopniowej degradacji. 

W konsekwencji metoda ta podwyższa całkowity koszt zagospodarowania odpadów i może być 
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stosowana z powodów operacyjnych (brak dogodnych składowisk), finansowych (brak środków 

w budżecie) lub prawnych (np. trwają spory sadowe odnośnie wysokości roszczeń i 

odszkodowań). 

Możliwość składowania zaolejonych piasków na plażach powyżej strefy oddziaływania pływów 

lub fal morskich, w miejscach odludnych, na wydmach ma jednak sporo zalet. Jest tanie, 

stosunkowo proste i szybkie. Podstawowym przeciwskazaniem jest potencjalna migracja 

toksycznych zanieczyszczeń, długoterminowe zaleganie niebezpiecznych substancji, możliwość 

przedostania się zanieczyszczenia do wód gruntowych i szkodliwe odziaływanie dla miejscowej 

fauny i flory. Badania przeprowadzone (Daniels et al., 1995) pokazują, że mikrobiologiczna 

dekompozycja substancji olejowych zaczyna się bardzo prędko, a wydmy posiadają naturalne 

systemy obronne wspomagające rozkład. Wydaje się, ze najmniej szkodliwe dla wydm jest 

nieznaczne przyspanie ich zaolejonymi piaskami i niecelowe jest zakładanie w tym miejscu 

składowisk, bądź budowa przejazdów dla ciężkiego transportu. Najbardziej szkodliwe dla wydm 

jest nawet czasowe usuniecie roślinności, co prowadzi do erozji gruntu, a ponowne zasiedlanie 

jest długotrwałe i trudne. Nieduże ilości zanieczyszczonego piasku w pewnym stopniu 

oddziałują szkodliwie na roślinność, jednakże w konsekwencji efekty szkodliwego 

oddziaływania są mniejsze. 

Zakopywanie pociąga za sobą konieczność lepszego przygotowania terenu i dłuższego bardziej 

zaawansowanego monitorowania otoczenia, ale eliminuje wymagane operacji 

rekultywacyjnych czynności periodycznego mieszania, konieczności okresowego lub 

permanentnego użycia sprzętu (dekontaminacja). Ryzyko przedostania się zanieczyszczenia do 

otoczenie musi być wyeliminowane poprzez wykonanie nieprzepuszczalnych warstw lub użycie 

środków wiążących. Decyzja o wyborze metody zakopywania bądź innej powinna być 

podyktowana względami uciążliwości dla otoczenia, ochrony środowiska i w końcu 

ekonomicznymi. 

8.7.5.1. Wymagania dla terenu 

Wymagania dla terenu pod składowisko sortowanych odpadów są następujące: 

 ilość (objętość) odpadów wymagających składowania 

 głębokość i powierzchnia składowania – wykonania niezbędnego wykopu. 

 techniczna specyfikacja metody zakopywania. 

Charakterystyka terenu i jego morfologia pozwalają w niektórych przypadkach na wykonanie 

wykopów w pobliżu, w objętości odpowiedniej do zgromadzonych i posortowanych odpadów. 

W innych sytuacjach odpady mogą być obwałowane i przysypane warstwą ziemi, lecz wtedy 

należy określić maksymalną wysokość budowanych hałd. Będzie to konieczne z uwagi na 

obowiązujące przepisy zagospodarowania terenu oraz walory widokowe. 

8.7.6.   Przygotowanie terenu pod wykop (hałdę) 

8.7.6.1. Drogi dojazdowe i kontrola systemów drenażowych 

Należy określić wymagania odnośnie objętości i masy przewożonych materiałów, sprzętu 

transportowego i rozładowczego, stanowisk załadunku i wyładunku, placów manewrowych itp. 

Doświadczenie pokazuje, że powinno się maksymalnie skracać długość dróg transportowych. 
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Przygotowanie miejsca pod składowanie powinno być poprzedzone starannym zaplanowaniem 

systemu regulacji kontroli drenażu składowiska. Powinien on zapewniać przede wszystkim 

ochronę przed powierzchniowym wypłukiwaniem zanieczyszczeń do otoczenia oraz zapewniać 

izolację przed przenikaniem zanieczyszczenia i wód opadowych do wód gruntowych i 

otoczenia. Mając na uwadze długie okresy składowania izolacja musi być wykonana starannie z 

wykorzystaniem asfaltów lub betonów hydrotechnicznych, a drenaż kierunkowy zapewniać 

kierowanie nawet dużych strumieni wód do kolektorów. 

8.7.6.2. Wykonywanie wykopów 

Zakopywanie odpadów najlepiej prowadzić w uprzednio przygotowanych wykopach. Wykopy 

nie mogą sięgać swą głębokością poniżej poziomu wód gruntowych lub warstw gruntu 

przepuszczalnego. Umiejscowienie wykopu powinno umożliwiać dogodny transport bez 

powodowania istotnych szkód w środowisku naturalnym. 

8.7.6.3. Przygotowanie gruntu w wykopie 

Generalnie zakopywanie odpadów nie wymaga specjalnego przygotowania podłoża. Czasem 

jednak, gdy charakterystyka gruntu uniemożliwia bezpośredni kontakt z odpadem podłoże 

musi być przygotowane odpowiednio. Do tego celu mogą być wykorzystane na przykład 

specjalne folie izolacyjne, papy itp. przysypane następnie warstwą ziemi. Przy doborze 

materiałów izolacyjnych powinno się brać pod uwagę warunki hydrogeologiczne np. zmienne 

ciśnienie hydrostatyczne wód gruntowych. 

8.7.6.4. Przekazywanie odpadów do składowania 

Transfer odpadów zaolejonych pomiędzy miejscem ich bezpośredniego gromadzenia, a 

składowiskiem może wymagać dodatkowych zabiegów. Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, 

w której samochody ciężarowe/wywrotki przewożą i usypują odpady bezpośrednio w 

przygotowanych wykopach. W praktyce może okazać się, że transfer będzie bardziej 

kombinowany i dodatkowo wymagane być mogą operacje przeładunkowe, transport pośredni 

itp. Biorąc powyższe pod uwagę należy pamiętać, że dobra lokalizacja składowisk i 

odpowiednie przygotowanie dróg transportowych, dobór sprzętu i organizacja ruchu mają 

bardzo istotne znaczenie. Każda, bowiem dodatkowa operacja przeładunku, konieczność 

dodatkowego transportu wydłuża czas prowadzonych operacji, podwyższa koszty i stwarza 

dodatkowe zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

8.7.6.5. Usypywanie i układanie warstwowe odpadów 

Zazwyczaj najlepiej jest usypywać bezpośrednio odpady w warstwach o objętości adekwatnej 

do wykonanego wykopu, sposobu ich przykrycia, ale również od warunków, ograniczeń 

topograficznych. Każdą z warstw odpadu należy odpowiednio zagęścić i następnie przykryć 

pośrednią warstwą gruntu również zagęszczonego. Utwardzanie poszczególnych warstw 

podnosi stopień wykorzystania wykopu, a także zapobiega sytuacjom, w których sprzęt może 

ulec uwięzieniu bądź zatopieniu w niezagęszczonej masie. 

Głębokość każdej z pojedynczych warstw zależy od uziarnienia odpadu. Przykładowo dla 

piasków zaolejonych i zaolejonej trawy morskiej warstwa może mieć grubość około 30 – 60 cm. 

Odpady w postaci dużych zaolejonych krzewów lub innych dużych odpadów pływających mogą 
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być układane w warstwach grubszych. Miąższość pośredniej warstwy gruntu ustala się w ten 

sposób, że po usypaniu i zagęszczeniu pozwala ona na pracę sprzętu na jej powierzchni. Jest 

zrozumiale, że przy usypywaniu i układaniu warstwowym należy brać pod uwagę opady 

atmosferyczne. 

8.7.6.6. Niezbędny sprzęt i wyposażenie 

Do wykonania prac ziemnych i transportu oraz przeładunków dużych ilości odpadów niezbędny 

jest ciężki sprzęt transportowy. Dobór typu, ilości i czasu pracy sprzętu zależny jest od 

wymogów odnośnie ilości zagospodarowanego odpadu, ukształtowania i typu wybrzeża, 

warunków topograficznych i możliwości technicznych i organizacyjnych instytucji biorących 

udział w akcji. Przydatne są duże koparko-spycharki, ładowarki buldożery, zgarniarki, dźwigi z 

osprzętem chwytakowym oraz wywrotki na podwoziach terenowych. Dobrym rozwiązaniem 

jest wykorzystanie sprzętu rolniczego – traktorów, przyczep samowyładowczych, ładowaczy 

itp. Istotne jest, aby ten sam sprzęt służący do wykonania wykopu mógł być wykorzystany do 

załadunku, transportu i zasypania wykopu. 

Dla elementów ponadgabarytowych może być potrzebny specjalistyczny sprzęt chwytaki, duże 

ładowarki itp. 

8.7.6.7. Personel 

Liczebność i zadania personelu zaangażowanego w akcję usuwania zanieczyszczeń i 

zagospodarowania powstałych odpadów będzie zależna oczywiście od ilości rozlanego i 

zgromadzonego na brzegu oleju i towarzyszących mu odpadów. Dla wybranej techniki 

zakopywania liczba ludzi zależeć będzie od stopnia wykorzystania metody (% wskaźnik odpadu 

kierowanego do zakopywania). Od personelu wymagać będzie się realizacji następujących 

zadań: 

 koordynacja działań obejmujących kierowanie akcją, pomiar – szacowanie ilości 

odpadów, użycie odpowiednich technik zagospodarowania odpadów, koordynacja 

przeładunków i ruchu pojazdów. 

 nadzór i wykonywanie wyładunku odpadów i umiejscowienie ich w miejscu 

składowania z wykorzystaniem sprzętu samo rozładowczego i rozładunku 

mechanicznego oraz ewentualnie ręcznego. 

 operatorzy sprzętu ciężkiego do za i rozładunku oraz transportu odpadów, a także 

układania warstw odpad/grunt i zagęszczania ich. 

8.7.6.8. Czyszczenie składowiska 

Postępowanie przy czyszczeniu składowisk, na których prowadzone było zagospodarowanie 

odpadów metodą zasypywania jest w zasadzie podobne do czyszczenia stanowisk, na których 

lokalizuje się farmy rekultywacyjne. Wszelkie ślady działalności związanej z 

zagospodarowaniem odpadów muszą być usunięte. Miejsce dawnego składowania odpadów 

powinno być przekazane do użytkowanie w stanie kompletnego przywrócenia równowagi w 

środowisku. 

 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

160 

8.7.6.9. Ostateczne przykrycie (zasypanie) składowanych odpadów i 

przywrócenie roślinności 

Ostatnia warstwa gruntu, którą zasypuje się hałdowane warstwowo odpady może pochodzić z 

ziemi odłożonej podczas tworzenia wykopu innych warstw gleby znajdujących się w pobliżu lub 

przywieziona z zewnątrz. Preferowane są grunty o małej przesiąkliwości i porowatości tak, aby 

zatrzymać infiltrację wody pochodzącej z opadów. Wierzchnia warstwa nasypu powinna być 

starannie zagęszczona, a jej powierzchnia wyprofilowana spadziście pod kątem 3 – 4 % 

dodatkowo obniżającym infiltrację. Grunty o spadku pod kątami nachylenia powyżej 4 % mają 

tendencję do samoistnej erozji – mogą po prostu spłynąć. Miąższość wierzchniej warstwy 

wahać się może w granicach 60 – 120 cm. 

Na wierzchniej warstwie gruntu skrywającego hałdę powinno się zasiać trawę, aby podnieść 

odporność warstwy na erozję i nadać jej walory estetyczne. Trawy na zasiewy powierzchniowe 

powinny spełniać następujące warunki: 

 szybkie, niemal natychmiastowe kiełkowanie 

 tworzyć szczepy wieloletnich bylin 

 charakteryzować się szybkim wzrostem. 

Zasiewy należy chronić aż do uzyskania pełni wzrostu. Nie należy stosować upraw o 

charakterze spożywczym. 

Zakopywanie wysortowanych odpadów olejowych może w pewnych okolicznościach stwarzać 

problemy dotyczące zanieczyszczenia (skażenia) okolicznych gruntów i wód powierzchniowych. 

Możliwe jest też osuwanie się gruntu i odsłonięcie skażonych warstw hałdowanego odpadu.  

8.8. Monitoring środowiska naturalnego 

8.8.1.   Potencjalne problemy związane z ochroną środowiska naturalnego 

Zagospodarowanie odpadów związanych z usuwaniem zanieczyszczeń olejowych w 

następstwie katastrof morskich może stwarzać rozliczne problemy dla środowiska naturalnego. 

Można się spodziewać, że całkowita degradacja odpadów może sięgać nawet setek lat lub 

nawet więcej w miejscach, gdzie odpady zostały zakopane. Minimalne okresy całkowitej 

degradacji sięgać będą kilku do kilkunastu lat w przypadku stosowania napowietrzania i 

wspomaganej biogenami biodegradacji. Częstym przypadkiem jest migracja skażenia lub 

zanieczyszczenie wtórne wskutek nieumiejętnego postępowania z odpadami, późniejszych 

działań człowieka lub nawet niedających się przewidzieć powodów naturalnych np. katastrofy 

naturalne; powodzie, osuwanie się gruntu, ruchy tektoniczne itp.  

Zarówno krótko, jak i długoterminowe problemy z związane z zanieczyszczeniem środowiska 

muszą w przypadku katastrofy na morzu i incydentu zanieczyszczenia zostać wyraźnie 

zdefiniowane, a przystający do skali zagrożeń plan monitorowania środowiska jednoznacznie 

sformułowany. Wczesne rozpoznanie potencjalnych problemów i dobór właściwych rozwiązań 

podniesie w znacznym stopniu skuteczność programu monitorowania. 
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Możliwymi potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego mogą być: 

 powierzchniowe wymywanie zaolejonych odpadów 

 powierzchniowe osiadanie skażonych gruntów i gromadzenie się w powstałych 

nieckach skażonych wód opadowych 

 zanieczyszczenie wód gruntowych poprzez; 

 infiltrację wód gruntowych do warstw odpadów, 

 przenikanie skażenia z odpadu w kierunku wód gruntowych. 

 opóźnioną biodegradacje na farmach rekultywacyjnych. 

8.8.1.1. Powierzchniowe wymywanie zaolejonych odpadów 

Z przypadkiem tego typu możemy mieć do czynienia w przypadku źle funkcjonującej 

(nieodpowiednio eksploatowanej i źle zabezpieczonej) farmy rekultywacyjnej. 

Prawdopodobieństwo zdarzenia jest największe, gdy dochodzi do intensywnego nawilżenia 

mieszanego w celu napowietrzenia odpadu. Również w przypadku zakopywania lub 

stabilizowanego przy pomocy materiałów wiążących odpadu, jeśli powierzchnia hałd, na 

których składowane są odpady niebezpieczne nie jest wystarczająco szczelna. 

8.8.1.2. Powierzchniowe osiadanie gruntów i gromadzenie się wód opadowych 

Zróżnicowane umiejscowienie zakopywanych odpadów na składowisku lub w miejscu 

przygotowanym do tego celu prowizorycznie może w pewnych okolicznościach prowadzić do 

niekorzystnych zdarzeń polegających na uszkodzeniu systemu odwodnienia – drenażu hałdy. 

Użycie ciężkiego sprzętu do zagęszczania warstw gruntu i odpadów powoduje, że w przekroju 

hałdy pojawiają się naprężenia mogą, więc powstawać szczeliny, przez które dostawać się 

będzie woda opadowa tworząc skażone rozlewiska. 

8.8.1.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych 

Przenikanie wód zaolejonych i skażonych do wód gruntowych jest poważnym problemem, z 

którym można się spotkać w większości przypadków składowania odpadów olejowych. Wody 

powierzchniowe (opadowe) mogą infiltrować warstwy skażonego odpadu, wypłukiwać 

rozpuszczalne związki szkodliwe i przez nieszczelne podłoże przesiąkać do warstw wód 

gruntowych. Jakkolwiek woda skażona podczas przenikania poddawana jest filtracji, to jednak 

pewna część szkodliwych związków na pewno przedostanie się do wód gruntowych. 

Mniejsze prawdopodobne zagrożenia mogą występować, jeśli wody powierzchniowe infiltrują 

składowiska odpadów sanitarnych i zakopanych odpadów zaolejonych. Zmiany poziomu wód 

gruntowych na przestrzeni dziesiątek lat są prawdopodobne na skutek zmian klimatycznych i 

działalności człowieka. Charakterystyka basenu wód gruntowych może ulec zmianie na 

przestrzeni czasu również na skutek hydrostatycznego pionowego przenikania tych wód do 

gruntów zalegających powyżej i poniżej warstw wodonośnych. 
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8.8.1.4. Opóźniona biodegradacja oleju w farmach rekultywacyjnych 

Obserwacje mieszanin zanieczyszczeń olejowych i gruntów prowadzone na farmach 

rekultywacyjnych pokazują, że degradacja może przebiegać wolniej, niż uprzednio zakładano. 

To opóźnienie może wiec wpływać niekorzystnie na plany zagospodarowania odpadów. 

8.8.2.   Zanieczyszczona, skażona roślinność 

Roślinność porastająca składowiska odpadów niebezpiecznych, w czasie, gdy nie nastąpił w 

nich całkowity rozkład substancji organicznych może być źródłem pokarmu dla zwierząt i ludzi. 

Na przestrzeni upływającego czasu coraz trudniej jest zachować i dobrze rozpowszechniać 

informacje o składowanych odpadach. Dlatego miejsca te powinny być monitorowane. 

Najlepszym jednak rozwiązaniem jest wysiewanie w tych miejscach roślinności, która w 

żadnym przypadku nie może stać się źródłem pokarmu i wówczas monitoring staje się zbędny. 

W zależności od przyjętych na drodze negocjacji ustaleń odnośnie użytkowania przejętych na 

potrzeby składowisk odpadów terenów odpowiedzialność za prowadzenie monitoringu 

spoczywać może na instytucji odpowiedzialnej za koordynacje gospodarki odpadami, 

właścicielu – administratorze terenu lub kombinacją tych dwóch rozwiązań. 

8.8.3.   Rozwój programów monitoringu 

Formę i zakres programów monitoringu środowiska naturalnego należy opracowywać dla 

każdego przypadku zanieczyszczenia i każdego miejsca skażenia, składowania odpadów 

oddzielnie. Zależność ta odnosi się również do typu przyjętej metody zagospodarowania 

odpadów, warunków hydrologicznych i geologicznych. W programach monitoringu należy 

uwzględnić wszelkie lokalne wymagania odnośnie obwiązujących przepisów dotyczących 

jakości wody, ochrony środowiska i warunków zagospodarowania odpadów. Bezwzględnie 

monitoring musi obejmować rutynowe badania okolicznych wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz mieszanin składowanych odpadów olejowych z gruntami zarówno na 

składowiskach, na których odpady są zakopywane, stabilizowane przy pomocy materiałów 

wiążących lub poddawanych biodegradacji na farmach rekultywacyjnych. Głębokość 

odwiertów, częstotliwość, sposób i liczba pobieranych próbek powinna odpowiadać 

standardom określonym przez upoważnione instytucje, w zależności od panujących warunków 

hydrologicznych i geologicznych. Z reguły uważa się, że z każdego nowo otworzonego 

składowiska próbki powinny być pobierane, co najmniej kilka razy rocznie na przestrzeni 

pierwszych dwóch lub trzech lat po rozpoczęciu eksploatacji tak, aby każde przeniknięcie 

zanieczyszczenia do środowiska mogło zostać zauważone.  Każda farma rekultywacyjna 

wymaga, co najmniej jednego krótkoterminowego kilkuletniego programu monitoringu, kiedy 

obecne w zanieczyszczonych odpadach węglowodory ulegają biodegradacji. Dłuższych 

programów badawczych wymagają w istocie składowiska, w których przeprowadzona 

zakopywanie odpadów, bądź stabilizację z wykorzystaniem materiałów wiążących. 

8.8.4.   Wymagane badania laboratoryjne 

Podstawowym celem programów monitorowania środowiska naturalnego jest sprawdzenie, w 

jakim stopniu zgromadzone odpady oddziaływają na środowisko. Dlatego próbki gruntu i wody 
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należy poddawać analizom chemicznym z zamiarem ustalenia obecności zanieczyszczeń, o 

których wiemy, że obecne są w składowanych odpadach. Również istotne jest ustalenie 

obecności i koncentracji związków chemicznych mogących być produktami dekompozycji. 

Zaleca się prowadzenie badań laboratoryjnych w następującym, minimalnym zakresie: 

 pH 

 obecność kwasów organicznych 

 koncentracja oleju 

 stężenie organicznych związków azotu 

 stężenie fosforanów 

 obecność i koncentracja ołowiu 

 stężenie żelaza 

 stężenie chlorków 

 aktywność biologiczna (ogólna bądź heterogeniczna obecność bakterii tlenowych) 

 obecność i koncentracja rozpuszczalnych węglowodorów 

 zawartość procentowa frakcji oleju wagowo; parafiny, związki aromatyczne, 

węglowodory polarne 

 analiza BTEX – obecność benzenu, toluenu, ksylenu i etylobenzenu. 

Dodatkowo próbki gruntu powinny być badane na: 

 wilgotność 

 przepuszczalność 

 rozkład uziarnienia 

Zaleca się, aby badania pH, zawartości oleju i kwasów organicznych były badaniami 

rutynowymi wszelkich programów monitorowania. Wiadomo, że rozpuszczalność większości 

elementów, w szczególności metali śladowych jest mocno związana z pH.  Środowisko mocno 

kwaśne powoduje wzrost rozpuszczalności szkodliwych metali (kadm, chrom, nikiel, cynk), co 

zwiększa migrację tych pierwiastków w glebie i przenikania do środowiska wodnego. Z kolei 

środowisko obojętne sprzyja rozwojowi bakterii tlenowych. 

Dane o zawartości oleju wskazują na stopień biodegradacji odpadów. Zwiększenie koncentracji 

kwasów organicznych może sugerować fakt, że dekompozycja oleju w masie odpadów jest 

niekompletna. Duże stężenia kwasów organicznych są szkodliwe dla roślin i ryb. 
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8.8.5.   Eliminowanie (naprawa) problemów dotyczących ochrony środowiska 

Programy monitorowania środowiska są nastawione na wczesne wykrywanie jakiegokolwiek 

skażenia spowodowanego zagospodarowaniem odpadów. Reakcja na wykrycie skażenia 

powinna mieć dwa podstawowe cele: 

 Naprawę spowodowanych szkód w środowisku 

 Zapobieżenie powstawaniu dalszych szkód 

8.8.5.1. Zanieczyszczenia wód gruntowych 

Wykrycie skażenia wód gruntowych wymaga odnalezienia źródła, z którego pochodzi 

zanieczyszczenie oraz określenia jego charakterystyki, w tym; rozmiaru szkód. Podejście takie 

pozwala na ocenę oddziaływania zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu. 

Wody gruntowe z miejsc, w których składowane są odpady olejowe mogą ulec 

zanieczyszczeniu z wielu powodów, a przyczyny powodujące skażenie mogą działać oddzielnie 

lub łącznie: 

 Przesiąkanie wód powierzchniowych i infiltracja zaolejonych odpadów i/lub 

 Drenaż płynów obecnych w odpadach samoistny i/lub 

 Wymywanie szkodliwych substancji obecnych w odpadach poprzez wody gruntowe. 

8.8.5.2. Infiltracja pionowa 

Jak już wspomniano pionowa infiltracja wód powierzchniowych (opadowych) może przesiąkać 

przez warstwy odpadów i wymuszać transport zanieczyszczenia poza obszar składowiska – do 

wód gruntowych. Systemy odwodnienia i drenażowe składowisk odpadów powinny 

minimalizować ryzyko przenikania i infiltracji odpadów. Dodatkową ochronę pełnić powinno 

również właściwe zagęszczenie i profilowanie powierzchni składowiska oraz zasiewy. Wszystkie 

te problemy powinny być rozwiązane poprzez efektywny plan zagospodarowania odpadów i 

odpowiednia konstrukcję składowiska. 

Infiltracja może również być spowodowana przez tworzenie się skupisk wody w zagłębieniach 

powierzchni składowiska wytworzonych na skutek powstawania naprężeń podczas 

warstwowego usypywania hałdy odpadów. Zjawisko to eliminuje się poprzez prawidłowe 3 – 4 

% nachylenie gruntu, nałożenie dodatkowego pokrycia glebą oraz zasiewy roślinności 

charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem transpiracji. Wszelkie szczeliny na powierzchni 

pokrywy gruntowej należy natychmiast zasypywać i uszczelniać. Czasem niezbędne jest 

wysypanie dodatkowej sprowadzone z zewnątrz warstwy gruntu o większej spoistości. 

Ochrona antyerozyjna składowiska jest bardzo ważnym zagadnieniem. 

8.8.5.3. Wypłukiwanie oleju i szkodliwych produktów jego degradacji 

Zanieczyszczenie wód gruntowych może być również spowodowane wypłukiwaniem 

szkodliwej zawartości obecnej w masie składowanych odpadów. Ochroną przed takimi 

zdarzeniami jest wykonywanie dodatkowych rowów, bądź wałów opaskowych, budowa 
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większych – awaryjnych kolektorów odpływ i podejmowanie wszelkich innych działań w celu 

niedopuszczenia do przeniknięcia skażonych wód do wód powierzchniowych i gruntowych. 

W każdym przypadku zanieczyszczenia wód gruntowych należy uruchomić postępowanie 

zmierzające do naprawy szkód, w sposób właściwy dla każdego konkretnego przypadku. W 

ostateczności zawsze jest możliwe odpompowywanie wód gruntowych i poddawanie ich 

dekontaminacji. Realizacja tak dużego zamierzenia wymaga jednak rozległych badań odnośnie 

natury, umiejscowienia i rozmiarów skażenia, znajomości hydrologii wód gruntowych oraz 

środków pozwalających na przeprowadzenie oczyszczania. Znacznie tańszym sposobem będzie 

zawsze prawidłowe i bezpieczne umiejscowienie i konstrukcja składowiska. 

8.8.5.4. Infiltracja wód gruntowych do masy składowanych odpadów 

Zanieczyszczenie wód gruntowych może być również spowodowane infiltracja wody gruntowej 

do warstw składowanych odpadów. Dzieje się tak za przyczyną lokalnych zmian w poziomie 

wód gruntowych, duże opady powodzie, podtopienia, wykonywanie dużych prac ziemnych w 

pobliżu. Reakcją na takie zjawisko może być na krótka metę lokalne odpompowywanie wód 

gruntowych obniżające ich poziom. Pewnym rozwiązaniem jest również konstrukcja 

dodatkowych systemów odwodnienia składowiska – rowów odwodnieniowych i w końcu 

położenie dodatkowego zewnętrznego drenażu. 

W przypadku, gdy wszelkie podjęte działania nie będą skuteczne, a zanieczyszczenie wód 

gruntowych jest nieuchronne i groźne w skutkach, jedynym rozwiązaniem może być demontaż 

składowiska, jego rozkopanie i konstrukcja dodatkowych uszczelnień albo też likwidacja 

składowiska i przeniesienie odpadów w inne miejsce.  

8.8.5.5. Zanieczyszczenie wody 

Powierzchniowe wymywanie zaolejonego materiału ze składowiska stwarza jeszcze jeden 

potencjalny problem dla środowiska naturalnego. Takie wymywanie może być 

powstrzymywane przez konstruowanie specjalnych odstojników, wanien gruntowych i 

kolektorów w miejscu gromadzenia wód powierzchniowych. Zanieczyszczona woda może być 

zawracana stopniowo i równomiernie rozprowadzana na powierzchni składowiska, jeśli 

warunki pozwalają na to i stopień odparowania powierzchniowego jest wyższy niż wtórne 

spływanie i ewentualna penetracja hałd.  

Z reguły kontakt wód powierzchniowych z materiałem szkodliwym obecnym w odpadach 

spowodowany jest erozją warstwy gleby ochronnej (nawierzchniowej). W tym przypadku 

najwłaściwszą reakcją jest naprawa nawierzchni poprzez jej uzupełnienie lub wymianę. Należy 

pamiętać, że grunt nawierzchniowy jest również skażony i tym samym powiększa ilość 

składowanego odpadu.  

Ważnym elementem eliminowania negatywnego oddziaływania wód powierzchniowych na 

składowisko jest wykonanie prac ziemnych zabezpieczających przed napływem nadmiaru tych 

wód. Wszelkiego rodzaju rowy odwodnieniowe, opaskowe w znacznym stopniu redukować 

mogą ilość wody. Jest to znacznie bardziej opłacalne niż gromadzenie i następnie utylizacja 

zebranych wód skażonych. 
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8.8.5.6. Spowolniona degradacja oleju w farmach rekultywacyjnych 

Spowolnienie biodegradacji stwarza poważne problemy z punktu widzenia zagospodarowania 

odpadów oraz ochrony środowiska. Dłuższy czas degradacji węglowodorów, to dłuższy czas 

oddziaływania niebezpiecznych substancji na środowisko. Wiadomo, że częstsze mieszanie, 

napowietrzanie oraz odżywianie gleby przyspiesza procesy degradacji mikrobiologicznej. 

Istotną pomocą może być również zasiedlanie farmy nowymi, bardziej efektywnymi kulturami 

mikroorganizmów. 
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9. ANALIZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI 
I ODSZKODOWANIAMI 

9.1. Analiza obowiązujących uregulowań prawnych 

9.1.1.   Wstęp 

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń, niezależnie od tego, czy odbywa się na morzu, czy na 

brzegu morskim może przekształcić się w długotrwałą i kosztowną akcję przeciwdziałania. W 

początkowej fazie akcji ratowniczej każdy z jej uczestników  ponosi koszty we własnym 

zakresie. Rozdział niniejszy opisuje, w jakich przypadkach i w jaki sposób służby ratownicze 

mogą w późniejszym terminie domagać się zwrotu poniesionych kosztów. 

W wielu przypadkach zanieczyszczenie morza powoduje szkody. Mogą to być szkody 

materialne wyrządzone mieniu lub środowisku. Mogą to być również szkody powodujące 

utratę korzyści wynikających z pogorszenia stanu środowiska  naturalnego. W załączniku 

przedstawione są podstawy prawne umożliwiające uzyskanie odszkodowań z tego tytułu. 

To, w jaki sposób i kto może ubiegać się o zwrot kosztów i odszkodowanie zależne jest od 

źródła, z którego pochodzi zanieczyszczenie oraz jego rodzaju: 

 Jeżeli zanieczyszczenie spowodowane jest przez olej41 przewożony przez tankowiec42 

zwrot kosztów i odszkodowanie podlega postanowieniom  międzynarodowych 

konwencji CLC43 i FUND44, a w zasadzie protokołom 

 Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany 

Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 

zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.45 

 Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany 

Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu 

Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.46 

                                                           
41

 W tym przypadku olej definiowany jest jako trwały węglowodorowy olej mineralny, taki jak ropa 
naftowa, paliwo olejowe, ciężki olej dieslowy, jeżeli przewożony jest na pokładzie statku. W znaczeniu 
tej definicji olejami nie są paliwa lotnicze i benzyny. 

42
 Konwencje używają pojęcia statek i jest to w tym przypadku każdy statek morski i każde 

jakiegokolwiek rodzaju urządzenie skonstruowane lub przystosowane do przewozu oleju luzem, które 
uznane jest tylko w przypadku, gdy aktualnie przewozi olej luzem w postaci ładunku i podczas podróży 
następującej po takim przewozie, chyba że udowodni się, iż na statku nie ma pozostałości po przewozie 
olejów luzem. 

43
 Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 

zanieczyszczeniem olejami. 

44
 Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody 

Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami. 

45
 (Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz. 1526 

46
 Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz. 1539 
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 Jeżeli zanieczyszczenie spowodowane jest przez olej przewożony przez inne statki w 

postaci paliwa bunkrowego odszkodowanie może podlegać postanowieniom 

Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności za szkody spowodowane 

zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi 2001 (Konwencja Bunkrowa 2001)47. Szerzej 

zagadnienia związane z tą konwencją omówione są w podrozdziale 9.1.3. 

 Jeżeli źródłem zanieczyszczenia jest inna substancja szkodliwa, zwrot kosztów i 

ewentualne odszkodowania wynikają z przepisów Ustawy o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki, Ustawy Kodeks morski oraz ogólnych przepisów 

prawa o odpowiedzialności cywilnej. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności 

i odszkodowaniach za szkody związane z przewozem morskim substancji 

niebezpiecznych i szkodliwych 2010 (Konwencja HNS 2010) do chwili obecnej nie 

weszła jeszcze w życie.   

 Jeżeli zanieczyszczenie spowodowane jest przez olej lub inną substancję szkodliwą, w 

wyniku działalności przemysłowej instalacji przybrzeżnej, zwrot kosztów i ewentualne 

odszkodowania wynikają z przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki oraz ogólnych przepisów prawa o odpowiedzialności cywilnej lub 

ewentualnie przepisów umowy licencyjnej. 

 Jeżeli nie jest znane źródło pochodzenia zanieczyszczenia wszelkie roszczenia 

zawieszone są do momentu ustalenia sprawcy i w tym przypadku tryb postępowania 

jest zgodny z punktami, jak wyżej. W innym przypadku źródłem finansowania roszczeń 

jest skarb państwa. 

9.1.2.   Zanieczyszczenie spowodowane przez oleje przewożone przez tankowce 

Sprawy roszczeń i zwrotu kosztów i odszkodowań regulowane są przez następujące 

międzynarodowe konwencje: 

 Konwencja CLC 1992 – Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w 

sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane zanieczyszczeniem olejami sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 

1969 r.48 nazywana dalej Konwencją o odpowiedzialności cywilnej. 

 Konwencja FUND 1992 – Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w 

sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego 

Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 

sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r49. 

 Protokół o Dodatkowym Funduszu (Supplementary Fund Protocol), który został 

przyjęty w 2003 r. i wszedł w życie w 2005 r. Wprowadza wypłaty dodatkowych 

odszkodowań. Opłaty do Dodatkowego Funduszu są podobne do tych związanych z 

                                                           
47

 Dz. U. z 2008 nr 148, poz. 939 

48
 Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz. 1526 (tekst Protokołu i konwencji), poz. 1527 (oświadczenie rządowe z 

dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu). 

49
 Dz. U. z 2001 r. nr 136, poz. 1529 (tekst Protokołu i konwencji), poz. 1530 oświadczenie rządowe z 

dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu). 
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Konwencją FUND 1992, ale wnoszą je państwa importujące ropę w ilości powyżej 1 

mln ton.50   

 Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzona w 

Londynie, 19 listopada 1976 r.51, nazywana dalej Konwencją o ograniczeniu 

odpowiedzialności 

Finansowy schemat działania ww. konwencji przedstawiony jest na rysunku 9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9.1. Schemat działania w zakresie finansowym 

Tak, jak jest to pokazane na schemacie, konwencje międzynarodowe tworzą dwupoziomowy 

system kompensacji szkód, w którym właściciel tankowca powodującego zanieczyszczenie jest 

odpowiedzialny za odszkodowania w pierwszej kolejności i w którym odbiorca oleju ogólnie 

                                                           
50

 Polska nie jest stroną Protokołu Dodatkowego 

51
 Dz. U. z 1986 r. nr 35, poz. 175. 

UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM ODSZKODOWAŃ 

 

 

 

 

PODSTAWOWY POZIOM ODSZKODOWAŃ 

ŹRÓDŁO FINANSÓW KTO PŁACI 

Właściciel tankowca 

(strona prawnie 

odpowiadająca) 

       CLC 1992 

Międzynarodowa konwencja o 

odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane zanieczyszczeniem olejami 

Instytucja 
Ubezpieczająca 

Kluby P & I 

IOPC FUND 

Międzynarodowy Fundusz 

Odszkodowań 1992 

FUND 1992 
Międzynarodowa konwencja o utworzeniu 

Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za 

Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem 

Olejami 

Dodatkowy Protokół FUND 2003 
Supplementary FUND 

Protokół podnoszący wysokość maksymalnego 

odszkodowania do wysokość 750 mln SDR. 

(Polska nie podpisała ww. protokołu) 

Odbiorcy oleju 
przewożonego drogą morską 

w ilości powyżej 150.000 ton 
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wspiera ten system na wypadek, gdyby limit odpowiedzialności właściciela statku został 

przekroczony. Należy zauważyć, że w przypadku incydentu, zarówno operator dzierżawiący 

statek, jak i właściciel ładunku nie ponoszą odpowiedzialności. 

9.1.2.1. Poziom pierwszy kompensacji – właściciel tankowca i jego 
Stowarzyszenie Asekuracji i Odszkodowań (Klub P & I) 

Zakres działania Konwencji CLC 1992 obejmuje szkody zanieczyszczenia na obszarze 

terytorium, morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ) Państwa Strony 

Konwencji. Bandera i narodowość właściciela statku nie mają w tym przypadku znaczenia. 

Ponieważ zanieczyszczenie dotyczy trwałych olejów (w postaci ładunku lub paliwa 

bunkrowego) konwencja może mieć zastosowanie do tankowców załadowanych i 

niezaładowanych (chyba, że się udowodni, iż nie zawierają śladów oleju w zbiornikach 

ładunkowych) 

Konwencja CLC 1992 oparta jest na zasadzie pełnej odpowiedzialności. Oznacza to, że 

właściciel tankowca jest odpowiedzialny niezależnie od tego, czy jest sprawcą incydentu. Od 

zasady tej jest kilka odstępstw, np., jeśli szkoda jest następstwem działań wojennych,  akcji 

terrorystycznych, naturalnej klęski żywiołowej, lub też w wypadku, gdy incydent został 

spowodowany zaniedbaniem władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nawigacji. W 

rezultacie osoby mające roszczenia otrzymują odszkodowanie  bezpośrednio, bez potrzeby 

dłuższych i kosztownych sporów. 

Ograniczenia odpowiedzialności właściciela tankowca związane są z limitami  finansowymi, 

które są zależne od tonażu statku. W przypadku udowodnienia przed  sądem, że incydent i 

jego następstwa są wynikiem celowej działalności właściciela statku, jego rażących błędów i 

zaniedbań, może on być pozbawiony prawa do limitu finansowego. 

Roszczenia za szkody spowodowane zanieczyszczeniem mogą być wnoszone wyłącznie w 

stosunku do zarejestrowanego właściciela tankowca lub jego instytucji  ubezpieczeniowej.  

Konwencja zabrania wnoszenia roszczeń przeciwko obsłudze statku lub agentom działającym w 

imieniu właściciela, załodze, pilotowi, zarządcy lub operatorowi. Żadna z osób biorąca udział w 

akcji ratowniczej, w tym również akcji zwalczania zanieczyszczeń nie może być pociągnięta do 

odpowiedzialności, co jest istotnym zabezpieczeniem dla służb ratowniczych. Mając na uwadze 

konieczność refinansowania technicznie uzasadnionych kosztów użycia środków służących do 

likwidacji skutków zanieczyszczeń, Konwencja CLC 1992 powinna wspierać natychmiastowe 

działania ratownicze. 

W celu zabezpieczenia ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z Konwencji CLC  1992 

właściciela tankowców o ładowności powyżej 2.000 ton są zobowiązani do posiadania 

ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego. Statki te muszą posiadać na pokładzie 

dokument potwierdzający ważność ww. zabezpieczenia. Większość właścicieli tankowców 

realizuje powyższe ubezpieczenie za  pośrednictwem klubu P & I. Zgodnie z konwencją 

roszczenia w stosunku do właściciela statku mogą być  kierowane bezpośrednio do instytucji 

ubezpieczeniowej lub innej odpowiedzialnej za zabezpieczenie finansowe. 

Kluby P & I są stowarzyszeniami non-profit, które ubezpieczają swoich klientów w szerokim 

zakresie odpowiedzialności cywilnej, w tym również odpowiedzialności za zanieczyszczenia 
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olejami. Chociaż pojedynczy klub P & I bierze na siebie  odpowiedzialność początkowego 

zabezpieczenia roszczeń, ideą współpracy jest, by rozszerzyć tę odpowiedzialność pomiędzy 

duże kluby, które są członkami stowarzyszeń  międzynarodowych. Im większe jest to 

stowarzyszenie, im wyżej notowane jest na światowych rynkach, tym lepiej. Ma to znaczenie w 

przypadku bardzo wysokich  odszkodowań, sięgających 1 miliarda USD, np. w przypadku 

utraty limitów  odpowiedzialności. Każdy z klubów P & I prowadzi całodobowy serwis 

specjalistyczny. Dostęp lokalny uzyskuje się poprzez światową sieć agencji. 

W sprawach o roszczenia odszkodowawcze dochodzone na podstawie przepisów wynikających 

z Konwencji CLC wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy w Gdańsku52. 

W odniesieniu do roszczeń wymienionych powyżej właściciel statku lub osoba dająca 

zabezpieczenie może skorzystać z ograniczenia odpowiedzialności, jeżeli w postępowaniu 

sądowym zostanie ustanowiony fundusz ograniczenia odpowiedzialności, zgodnie z art. V 

Konwencji o odpowiedzialności cywilnej. 

Właściciel lub osoba dająca zabezpieczenie finansowe ponosi koszty procesu związanego z 

dochodzeniem roszczenia podlegającego ograniczeniu i odpowiada za odsetki od tego 

roszczenia ponad granicę odpowiedzialności określoną zgodnie z Konwencją o  ograniczeniu 

odpowiedzialności cywilnej. Jednakże, jeżeli fundusz ograniczenia odpowiedzialności zostanie 

utworzony przez złożenie do sądu odpowiedniej sumy pieniężnej, to składający nie odpowiada 

za odsetki powstałe po złożeniu tej sumy. 

Do postępowania w sprawach o ustanowienie funduszu ograniczenia odpowiedzialności na 

podstawie Konwencji o odpowiedzialności cywilnej i o podział tego funduszu stosuje  się 

przepisy działu I, tytułu IX, Kodeksu Morskiego. 

Na wniosek osoby tworzącej fundusz lub każdego z wierzycieli sąd wezwie do udziału  w 

postępowaniu Międzynarodowy Fundusz IOPC 1992. 

Orzeczenia wydane na podstawie Konwencji o odpowiedzialności cywilnej są  wykonywane w 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. X Konwencji o odpowiedzialności cywilnej), przy zastosowaniu 

odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć: 

 Oryginał orzeczenia lub urzędowo poświadczony odpis orzeczenia, a także 

poświadczone w ten sam sposób tłumaczenie na język polski; 

 Oświadczenie właściwych organów państwa siedziby sądu, który wydał orzeczenie, że 

zostało ono wydane na podstawie Konwencji o odpowiedzialności cywilnej oraz że jest 

ono wykonalne w tym państwie 

 

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do orzeczeń wydanych na podstawie 

Międzynarodowej konwencji o Utworzeniu Międzynarodowego Funduszu  Odszkodowań 

za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejowymi. 

                                                           
52

 Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. 
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9.1.2.2. Drugi poziom kompensacji – Fundusz IOPC 1992 

Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Zanieczyszczenie Olejem 1992 (IOPC) jest 

odpowiedzialny za zarządzanie systemem kompensacji w ramach Międzynarodowej konwencji 

FUND 1992. Stając się Państwem Stroną tej konwencji automatycznie zostaje się członkiem 

IOPC. Sekretariat funduszu znajduje się w Londynie. 

Dodatkowa kompensacja w ramach Konwencji FUND 1992 jest możliwa w przypadku,  gdy 

roszczenia przekraczają limit odpowiedzialności cywilnej właściciela tankowca,  określony 

Konwencją CLC 1992. W obu konwencjach obowiązują identyczne definicje statku i 

zanieczyszczenia. W niektórych przypadkach Fundusz IOPC może przejąć całkowitą 

odpowiedzialność, np., gdy nie jest możliwe zidentyfikowanie właściciela tankowca, jest on 

nieubezpieczony, niewypłacalny lub w przypadku, gdy właściciel jest uwolniony od 

odpowiedzialności za odszkodowania w myśl przepisów Konwencji CLC  1992, niemających 

zastosowania w Konwencji FUND 1992. Fundusz nie wypłaca odszkodowań państwom, które 

nie są członkiem IOPC, lub zanieczyszczenie jest wynikiem działań wojennych, spowodowane 

przez okręt wojenny. 

Z  roszczeniem do Funduszu można wystąpić, gdy nie zostało ono zaspokojone na podstawie 

Konwencji o odpowiedzialności cywilnej, ponieważ: 

 nie istnieje odpowiedzialność za szkodę w myśl Konwencji o odpowiedzialności 

cywilnej (art. 272, § 1); 

 właściciel statku lub jego gwarant jest niezdolny do wypełniania w całości swego 

zobowiązania; 

 wysokość odszkodowania przekracza granice odpowiedzialności właściciela 

statku53. 

Opłaty do Funduszu IOPC, w ramach członkostwa są wnoszone przez te instytucje prywatne i 

publiczne, które otrzymują rocznie, drogą morską, więcej niż 150.000 ton oleju. Przewozy 

wewnętrzne importowanego oleju wzdłuż wybrzeża (redystrybucja) również podlegają 

opłatom. Powyższe opłaty kalkulowane są w ten sposób, by ich roczna wielkość odpowiadała 

faktycznym i przypuszczalnym kosztom kompensacji i administracji Funduszu. Co roku 

Sekretariat IOPC przelicza te koszty w stosunku do sumy ilości oleju importowanego przez 

Państwa Strony Konwencji. Następnie ten koszt jednostkowy jest mnożony przez wielkość 

importu poszczególnych instytucji i obciąża je opłatą kontrybucyjną. Tak, więc wielkość opłat 

jest zmienna i stanowi  pewnego rodzaju odzwierciedlenie opłat kompensacyjnych 

ponoszonych w latach  poprzednich. 

Minister Finansów składa Międzynarodowemu Funduszowi coroczne sprawozdanie o ilości 

przewiezionego drogą morską oleju54. 

 

 

                                                           
53

 Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. 

54
 Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. 
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9.1.2.3. Zatwierdzanie i zaspokajanie roszczeń 

Dyrektor Funduszu IOPC jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach wypłat 

odszkodowań do wysokości wyrażonej w SDR55, nieprzekraczającej 2,5  miliona SDR (ok. 3,5 

miliona USD). Wyższe wypłaty wymagają zatwierdzenia przez Komitet Wykonawczy Funduszu. 

W niektórych przypadkach, np., gdy poszkodowani z różnych powodów mogliby odczuwać 

nadmierne straty, Dyrektor Funduszu może wypłacić odszkodowania zaliczkowo, przed 

uznaniem roszczeń. 

9.1.2.4. Współpraca w ramach konwencji 

Roszczenia w sprawie odszkodowań w ramach Konwencji CLC 1992 powinny być kierowane 

przeciwko właścicielowi tankowca lub bezpośrednio do jego klubu P & I. Aby otrzymać 

odszkodowanie od IOPC, składający roszczenie powinni kierować je do  Sekretariatu. 

Jakkolwiek kompetentne organa władzy (administracja morska), powinny kierować 

zawiadomienia pisemne o istnieniu roszczeń, zarówno do właściciela  (ubezpieczyciela) statku 

oraz Sekretariatu IOPC, nie ma konieczności przesyłania kompletnej dokumentacji do obu ww. 

instytucji. 

9.1.2.5. Współpraca klubów P & I oraz Funduszu IOPC 

Fundusz IOPC podejmuje swoje działania w państwie członkowskim na bardzo  wczesnym 

etapie, w każdej sytuacji, w której jest o to proszony. Z reguły obie instytucje  razem (Kluby P 

& I oraz IOPC) pojawiają się na miejscu zdarzenia, w celu oszacowania szkód oraz, by mieć 

wgląd w rozwój akcji przeciwdziałania. 

W przypadkach na mniejszą skalę składający roszczenia kierowani są bezpośrednio do 

lokalnych biur przedstawicielskich klubów P & I. W przypadku poważniejszego  incydentu 

zainteresowany klub P & I oraz Fundusz IOPC mogą powołać wspólne biuro roszczeń. 

Informacje o utworzeniu takich biur z reguły ogłaszane są w środkach  masowego przekazu. 

We wszystkich przypadkach, niezależnie od stopnia zaangażowania klubu P & I oraz Funduszu 

IOPC, obie te instytucje podejmują wszelkie kroki, by zaspakajać roszczenia szybko i 

bezpośrednio, szczególnie w stosunku do najbardziej poszkodowanych. Problemy mogą 

pojawiać się w momencie, gdy dostarczone wnioski nie mogą być rozpatrywane z uwagi na 

niedostateczną formę prezentacji, braki w dokumentacji lub też, gdy prędko okazuje się, że 

zostaną przekroczone limity odszkodowań. W tym ostatnim przypadku odszkodowania mogą 

być wypłacane w niepełnej wysokości, do czasu wyjaśnienia wszystkich roszczeń. Podobnie w 

przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń przekracza limity obu funduszy, odszkodowania 

wypłacane są proporcjonalnie. 

Kluby P & I oraz Fundusz IOPC z reguły wspierają się za pomocą doradców technicznych i 

ekspertów. Najczęściej są to ludzie spośród personelu ITOPF. Osoby te  posiadają praktyczną 

wiedzę i doświadczenie wynikające z udziału w ponad 500 incydentach, w 85 krajach świata. 

Ich podstawową rolą jest udzielanie praktycznych wskazówek i pomoc wszystkim 

zaangażowanym w akcji przeciwdziałania, w celu uzyskania wzajemnego porozumienia w 

                                                           
55

 SDR – Specjalne Prawa Ciągnienia – jednostka monetarna uznawana przez Międzynarodowy Fundusz 
Monetarny. 
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zakresie efektywności stosowania technicznie  uzasadnionych środków zwalczania 

zanieczyszczeń i likwidacji ich skutków. Zadaniem doradców jest również ułatwianie w realizacji 

odszkodowań, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez IOPC. ITOPF jest zawsze 

angażowany w  szacowanie wartości podejmowanych środków technicznych, będących częścią 

roszczeń oraz wyceny ewentualnych szkód. Jednakże ostateczną decyzję o realizacji 

odszkodowań  podejmują właściwy klub P & I oraz IOPC. 

Przybliżona, maksymalna wysokość odszkodowań przedstawiona jest w tabeli 9.2. 

Tabela 9.2. Przybliżona, maksymalna wysokość odszkodowań  

Tonaż brutto CLC 1992 (mln SDR) FUND 1992 (mln SDR) FUND 2003 (mln SDR) 

5.000 4,510 203 750 

50.000 32,905 203 750 

100.000 64,455 203 750 

100.000 89,770 203 750 

150.000 89,770 203 750 

9.1.2.6. Zakres odszkodowań – dopuszczalne roszczenia 

Roszczenia podlegające kompensacji muszą być zgodne z wymaganiami Konwencji CLC 1992 i 

Konwencji FUND 1992 i Supplementary FUND 2003. W szczególności powinny być zgodne z 

zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Państwa Strony obu konwencji. Są one zebrane w 

Podręczniku o Roszczeniach do Funduszu FUND 1992. Podręcznik dostępny jest na  stronie 

internetowej www.iopcfund.org. 

Zgodnie z wytycznymi niniejszego podręcznika roszczenia wynikające ze szkód  powodowanych 

zanieczyszczeniem można zaliczyć do następujących kategorii: 

 środki przeciwdziałania z uwzględnieniem usuwania skutków zanieczyszczeń 

 szkody materialne 

 straty ekonomiczne 

 przywrócenie (odbudowa) stanu środowiska naturalnego. 

 

Roszczenia wynikające z zastosowania środków przeciwdziałania mogą obejmować  koszty 

operacji przeciwdziałania z uwzględnieniem użycia sprzętu takie, jak: 

 koszty awaryjnego rozładunku 

 koszty usuwania zanieczyszczeń z powierzchni morza, na wodach przybrzeżnych i 

brzegu morskim, użycie zapór, zbieraczy, innego specjalistycznego sprzętu oraz koszty 

robocizny 

 koszty transportu zebranego oleju, wszelkich odpadów oraz koszty ich utylizacji 

http://www.iopcfund.org/
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 wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia wykorzystywanego sprzętu łącznie z 

wymianą na nowy (po uwzględnieniu amortyzacji) oraz inne szkody powstałe podczas 

wykorzystywania środków przeciwdziałania.  

Wszelkie ww. koszty, jako podstawa roszczeń, są szacowane wg obiektywnych  kryteriów. Fakt, 

że instytucje publiczne zastosowały szereg środków przeciwdziałania  nie oznacza, iż środki te 

i związane z nimi koszty są uzasadnione z punktu widzenia konwencji. Uzasadnione użycie 

środków jest generalnie interpretowane, jako takie, które zgodnie z opinią ekspertów miało 

zastosowanie w odpowiednim miejscu i czasie oraz prawdopodobnie doprowadziło do 

zapobieżenia lub redukcji zanieczyszczenia. Z kolei fakt, że zastosowane środki 

przeciwdziałania okazały się nieskuteczne, a podjęta decyzja niesłuszna, nie powoduje 

automatycznego odrzucenia roszczeń. Natomiast roszczenie może być odrzucone w przypadku, 

gdy wiadomo było, że zastosowane środki będą nieskuteczne, a mimo to je podjęto tylko po to, 

by wykazać się jakąkolwiek aktywnością. W tym przypadku, mimo że akcja przeciwdziałania 

była uzasadniona z punktu widzenia opinii społecznej, zastosowanie środków było 

nieuzasadnione. 

Większość stosowanych metod zwalczania zanieczyszczeń jest powszechnie znana. Granica 

pomiędzy użyciem uzasadnionym, a nieuzasadnionym jest nie zawsze jasna, nawet po 

szczegółowej analizie technicznej. Niemniej jednak użycie poszczególnych metod 

przeciwdziałania może być ocenione z technicznego punktu widzenia już na samym początku 

akcji ratowniczej, choćby w relacji do zmian zachodzących w  substancji olejowej. Bardzo 

ważne jest, by wszelkie działania były monitorowane  przez wytrenowany personel. W 

momencie, gdy okazuje się, że dana metoda jest nieskuteczna lub powoduje więcej szkód niż 

korzyści, powinno się jej zaprzestać. 

9.1.2.7. Szkody materialne 

Ta kategoria roszczeń może obejmować np. koszty czyszczenia sieci rybackich, obiektów 

hodowlanych, łodzi sportowych oraz instalacji poboru wody przemysłowej. W przypadku 

znacznego zabrudzenia sieci itp., kiedy efektywne czyszczenie jest niemożliwe, może być 

zasądzona ich wymiana na nowe, z uwzględnieniem wartości amortyzacji. 

9.1.2.8. Straty ekonomiczne 

Zanieczyszczenie może powodować straty ekonomiczne, jak np. ograniczenie połowów, 

zahamowanie ruchu turystycznego. Może to być związane bezpośrednio ze szkodami 

materialnymi lub być ograniczone wyłącznie do czystej straty ekonomicznej. W pierwszym 

przypadku jest np. brak możliwości połowów na skutek zanieczyszczenia statku rybackiego, w 

drugim - ten sam rybak przykładowo nie może opuścić portu, bo może to spowodować 

zanieczyszczenie statku i sprzętu. 

Roszczenia związane z czystą stratą ekonomiczną są uznawane tylko w przypadku, gdy  straty 

te lub szkody powstają w wyniku zanieczyszczenia olejem. Punktem wyjściowym jest fakt, że 

zanieczyszczenie, a nie incydent sam w sobie stanowią podstawę odszkodowań. Kwalifikacja 

roszczeń musi obejmować geograficzne i ekonomiczne  sąsiedztwo zanieczyszczenia i doznanej 

szkody bądź straty. W rachunku bierze się również pod uwagę pułap odszkodowań, do którego 

składający roszczenia może dochodzić swych praw. 
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W szeregu przypadków, jako roszczenie może być uznane podjęcie szczególnych środków dla 

obniżenia czystej straty ekonomicznej. Tak np. koszty kampanii marketingowej w celu 

zneutralizowania negatywnych efektów zanieczyszczenia mogą być uznane za uzasadnione. 

Jakkolwiek wszelkie koszty powinny być uzasadnione i  proporcjonalne do straty, którą 

kompensują, wszelkie podobne działania mogą być brane pod uwagę, w celu uzasadnienia 

powodzenia. 

9.1.2.9. Przywrócenie (odbudowa) stanu środowiska naturalnego 

W niektórych przypadkach możliwe jest przyspieszenie procesów zmierzających do 

przywrócenia pierwotnego stanu środowiska naturalnego, który to stan został naruszony 

wskutek zanieczyszczenia olejem. W tym celu stosowane są różnego rodzaju środki, które 

mogą stanowić koszt uzasadniony, będący podstawą roszczeń. Wymagane jest jednak, by 

spełniały one szereg kryteriów, przede wszystkim związanych z technicznym i ekonomicznym 

uzasadnieniem ich użycia. Ważne jest też, aby osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci 

rzeczywistego przyspieszenia zmian. W dodatku ww. roszczenia będą kompensowane, jeśli 

składający je, przedstawi analizę finansową wykazującą jednoczesne zmniejszenie strat 

ekonomicznych. Roszczenia oparte na abstrakcyjnych obliczeniach, z użyciem teoretycznych 

modeli nie będą rozpatrywane.  

Do uznania roszczeń związanych z kosztami odbudowy środowiska naturalnego wymagane 

mogą być studia określające naturę i rozmiar szkód w środowisku oraz czy ewentualnie 

podejmowane środki zaradcze są konieczne. Profesjonalna analiza naukowa i ekonomiczna 

może w konsekwencji prowadzić do wniosku, że powstała w środowisku szkoda jest niezgodna 

z definicją szkody spowodowanej przez zanieczyszczenie, określoną w Konwencji CLC 1992. 

9.1.2.10. Dokumentacja roszczeń 

To, jak prędko roszczenia mogą być uznane, zależne jest głównie od tego, ile czasu zajmie 

składającemu roszczenia przedstawienie klubowi P & I oraz IOPC, dokumentów 

umożliwiających przeprowadzenie analizy. Z tego powodu ważnym zadaniem wszystkich 

uczestników każdej akcji przeciwdziałania jest dokumentowanie przebiegu danej akcji. Zakres 

działań, ich czas i miejsce oraz koszty z tym działaniem związane stanowić będzie podstawę 

przyszłych roszczeń. 

Jest bardzo ważne, by dokumentacja finansowa była zgodna merytorycznie z podejmowanymi 

decyzjami operacyjnymi, zarówno w skali ogólnej, jaki i w przypadku każdego działania 

jednostkowego. Prawidłowo prowadzona dokumentacja powinna zawierać w kolejności: 

 protokół ze spotkania operacyjnego, na którym zapadają decyzje; 

 dane o używanych środkach; 

 dane o liczbie personelu; 

 dane o obiektach, instalacjach i zużytych materiałach. 

Dla każdego dużego odcinka akcji ratowniczej należy kompletować raporty dzienne 

informujące o rozwoju sytuacji, o wykorzystaniu sprzętu, ludzi i zużytych materiałach. 
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W przypadku szkody spowodowanej zanieczyszczeniem olejowym dyrektor urzędu morskiego, 

na żądanie poszkodowanego, jest zobowiązany stwierdzić zaistnienie wypadku i udostępnić 

dokumentację tej szkody56.  

9.1.2.11. Sposób prezentacji roszczeń 

Każdy, kto został poszkodowany na skutek zanieczyszczenia, poniósł koszty związane z jego 

usuwaniem lub likwidacją skutków, na terenie państwa, które jest Stroną konwencji CLC 1992 i 

FUND 1992 może przedłożyć roszczenie o odszkodowanie. Mogą to być zarówno osoby 

prywatne, osoby prawne - spółki, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, w tym również 

władze lokalne, rządowe i samorządowe oraz agencje. 

Należy wziąć pod uwagę, że roszczenia objęte konwencjami ograniczone są limitem czasowym 

ich przedkładania. Dlatego należy je składać tak prędko, jak tylko to możliwe. Jeżeli z jakiegoś 

powodu nie można złożyć roszczeń bezpośrednio po incydencie należy powiadomić klub P & I 

oraz IOPC o zamiarze przedłożenia ich w późniejszym terminie. Prawo do roszczeń zostaje 

przedawnione w przypadku, gdy wniosek przeciwko klubowi P & I oraz IOPC, nie zostanie 

złożony do sądu w terminie trzech lat od daty incydentu. Szereg szkód może zostać 

oszacowana dopiero po upływie dłuższego czasu. W tym przypadku działania sądowe muszą 

zostać podjęte w terminie sześciu lat od daty incydentu. W każdym przypadku zalecana jest 

obsługa prawna. 

Zarówno klub P & I, jak i IOPC zawsze dążą do rozstrzygnięcia roszczeń i odszkodowań na 

drodze polubownej. Wymienione powyżej działania prawne są ostateczną instancją 

rozstrzygającą. Podejmowane są w momencie, w którym strony nie mogą dojść do 

porozumienia. 

Roszczenia należy prezentować w sposób jasny i zwięzły. Powinny one zawierać wystarczającą 

ilość szczegółów opartych na faktach, pozwalającą na analizę i podjęcie stosownej decyzji. Do 

każdego roszczenia powinna być załączona faktura lub inne dokumenty finansowe. Dobrze jest 

załączyć dowody w postaci zdjęć i nagrań video. Jeżeli jest to konieczne należy również 

dołączyć wyniki niezbędnych analiz. 

Aby uniknąć kłopotów związanych z dokumentowaniem i przedkładaniem roszczeń najlepiej 

jest natychmiast powiadomić klub P & I oraz IOPC i poprosić o pomoc w tym zakresie. 

We wszystkich opisanych sprawach przydatne mogą być następujące adresy: 

International Oil Pollution Compensation Fund 1992 

Portland House, Stag Place, London SW1E 5PN, United Kingdom 

Tel. ++44 (0) 20 7592 7100 

Fax. ++44 (0) 20 7952 7111 

Email. info@iopcfund.org  WEB www.iopcfund.org 

 

                                                           
56

 Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. 

mailto:info@iopcfund.org
http://www.iopcfund.org/
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International Maritime Organization 

4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom 

Tel. ++44 (0) 20 7735 7611 

Fax. ++44 (0) 20 7587 3210 

Email. info@imo.org WEB www.imo.org 

 

International Tanker Owner Pollution Federation Limited 

1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1HQ 

Tel: +44 (0)20 7566 6999 

Emergency Tel: +44 (0)870 428 6901 (24hr) 

Fax: +44 (0)20 7566 6950 

Email. central@itopf.com WEB www.itopf.com 

9.1.3.   Zanieczyszczenia olejowe powodowane przez inne statki  

Konwencje CLC 1992, FUND 1992 i Supplementary FUND 2003 dotyczą zanieczyszczeń 

powodowanych przez olej, przewożony przez tankowce. W przypadku rozlewu olejowego 

spowodowanego przez statek niebędący tankowcem zastosowanie mają przepisy Konwencji 

Bunkrowej (oleju przewożonego, jako paliwo statku). 

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 

zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (International Convention on Civil Liability for Bunkier 

Pollution Damage) – Konwencja Bunkrowa, została przyjęta 23 marca 2001 r. pod auspicjami 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego, 

natychmiastowego oraz efektywnego odszkodowania za szkody spowodowane 

zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. Konwencja Bunkrowa jest uzupełnieniem 

ratyfikowanej przez Polskę wraz z protokołami Międzynarodowej konwencji o 

odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami – Konwencji 

CLC oraz Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu 

Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami – Konwencji FUND, 

również ratyfikowanej przez Polskę wraz z protokołami. Powyższe Konwencje nie regulują 

jednak spraw związanych z zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi. Konwencje CLC i FUND 

wraz z niniejszą Konwencją tworzą mechanizm zapewniający, że odpowiednie odszkodowanie 

zostanie wypłacone za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami. Konwencja 

Bunkrowa ma na celu zapewnienie rekompensaty osobom, które poniosły straty 

spowodowane zanieczyszczeniami powstałymi na skutek wycieku lub wypuszczenia oleju 

bunkrowego ze statku. 

Należy również zauważyć, że przedmiotowa Konwencja pozostaje w ścisłym związku z 

Międzynarodową Konwencją o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie 

mailto:info@imo.org
http://www.imo.org/
mailto:central@itopf.com
http://www.itopf.com/
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(Konwencja LLMC) z 1979 r., której Polska jest stroną. Konwencja Bunkrowa wprowadza, 

bowiem ograniczenie kwoty obowiązkowego ubezpieczenia właściciela/czarterującego statek, 

które nie może być wyższe od kwoty obliczonej zgodnie z postanowieniami Konwencji LLMC.  

Przyjęcie Konwencji Bunkrowej zapewni kompleksową regulację zagadnień związanych ze 

szkodą spowodowaną zanieczyszczeniami olejami. 

Konwencja Bunkrowa przewiduje szereg definicji, między innymi wprowadza definicje oleju 

bunkrowego, którym jest każdy węglowodorowy olej mineralny, łącznie z olejem smarowym, 

używany lub który ma być używany, jako paliwo lub napęd statku oraz wszelkie pozostałości 

takiego oleju. Zasięg terytorialny Konwencji Bunkrowej jest podobny do zasięgu 

obowiązywania Konwencji CLC i FUND w wersji z 1992 r. i obejmuje wszelkie szkody 

spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego na terytorium Państwa – Strony, 

łącznie z morzem terytorialnym oraz szkody powstałe w wyłącznej strefie ekonomicznej 

Państwa – Strony, utworzonej zgodnie z prawem międzynarodowym lub gdy Państwo – Strona 

nie ustanowiło takiej strefy, na obszarze przyległym do morza terytorialnego tego Państwa, 

wyznaczonym zgodnie z prawem międzynarodowym oraz rozciągającym się na odległość nie 

większą niż 200 mil morskich od linii podstawowej, od której mierzona jest szerokość morza 

terytorialnego. Niniejsza Konwencja ma również zastosowanie do środków zapobiegawczych 

przedsięwziętych w celu zapobiegnięcia takiej szkodzie lub jej zniesienia. Konwencja Bunkrowa 

przewiduje szereg wyłączeń, z których każde Państwo – Strona może skorzystać. Państwo – 

Strona może między innymi zadecydować o stosowaniu postanowień Konwencji w stosunku do 

swoich okrętów wojennych, okrętów pomocniczych marynarki wojennej lub innych statków 

będących własnością Państwa lub eksploatowanych przez Państwo i używanych czasowo 

wyłącznie w rządowej służbie niehandlowej. W takim przypadku istnieje obowiązek 

powiadomienia o tym Sekretarza Generalnego, z wyszczególnieniem warunków i zastrzeżeń 

dotyczących takiego zastosowania.  

Najważniejszą definicją w Konwencji Bunkrowej jest pojęcie szkody spowodowanej 

zanieczyszczeniem, która oznacza stratę lub szkodę spowodowaną poza statkiem przez 

zanieczyszczenie powstałe na skutek wycieku lub wypuszczenia oleju bunkrowego ze statku, 

gdziekolwiek taki wyciek lub wypuszczenie może nastąpić, z zastrzeżeniem, że odszkodowanie 

za pogorszenie stanu środowiska, z wyjątkiem odszkodowania za utratę korzyści wynikłą z tego 

pogorszenia, zostanie ograniczone do pokrycia kosztów środków przedsięwziętych lub które 

mają zostać przedsięwzięte, w rozsądnym zakresie, w celu przywrócenia pierwotnego stanu 

oraz koszty środków zapobiegawczych oraz dalszych strat lub szkód spowodowanych użyciem 

środków zapobiegawczych.  

Konwencja Bunkrowa dotyczy odpowiedzialności wobec osób trzecich, a więc 

odpowiedzialności powstającej poza stosunkiem umownym. Przedmiotowa Konwencja 

przewiduje odpowiedzialność właściciela statku. Za szkody spowodowane zanieczyszczeniem 

olejem bunkrowym znajdującym się na pokładzie lub pochodzącym ze statku odpowiada ten, 

kto w momencie wypadku jest właścicielem statku, z zastrzeżeniem, że jeśli wypadek składa się 

z serii wydarzeń mających to samo źródło, odpowiedzialność spoczywa na właścicielu od 

momentu, gdy pierwsze wydarzenie miało miejsce. Istnieją jednak następujące wyłączenia 

powyższej odpowiedzialności. Na właścicielu statku nie będzie spoczywać żadna 

odpowiedzialność, jeżeli udowodni, że szkoda powstała na skutek działań wojennych, aktów 

agresji, wojny domowej, powstania albo na skutek wyjątkowego, nieuniknionego i 
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niemożliwego do przezwyciężenia zjawiska naturalnego, lub szkoda została w całości 

spowodowana działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej, które miało na celu spowodowanie 

szkody, lub szkoda została w całości spowodowana zaniedbaniem lub innym czynem 

bezprawnym jakiegokolwiek Rządu lub innej władzy odpowiedzialnej za konserwację świateł 

lub innych urządzeń wspomagających nawigację przy wykonywaniu tych funkcji. Właściciel 

może również zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z odpowiedzialności wobec osoby, 

która poniosła szkody, jeżeli udowodni, że szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powstała 

częściowo lub w całości na skutek działania lub zaniechania, które miały na celu spowodowanie 

szkody przez tę osobę lub na skutek zaniedbania ze strony tej osoby.  

Konwencja Bunkrowa wprowadza obowiązek ubezpieczenia lub posiadania innego 

zabezpieczenia finansowego, jak gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej, 

pokrywającego odpowiedzialność zarejestrowanego właściciela za szkody spowodowane 

zanieczyszczeniem do wysokości limitów odpowiedzialności ustalonych zgodnie z 

obowiązującym w tej dziedzinie prawem krajowym lub międzynarodowym, dla każdego statku 

o tonażu brutto przekraczającym 1.000 ton, zarejestrowanego w Państwie-Stronie, jednakże 

kwota ta nie może przekraczać kwoty obliczonej zgodnie z Konwencją o ograniczeniu 

odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., z późniejszymi poprawkami.  Na mocy art. 7 

ust. 2 Konwencji, Państwo – Strona wydaje certyfikat zaświadczający, że ubezpieczenie lub 

inne zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej jest w mocy zgodnie z przepisami 

Konwencji Bunkrowej. W przypadku statku zarejestrowanego w którymś z Państw-Stron 

certyfikat taki będzie wydany lub poświadczony przez właściwą władzę Państwa rejestracji 

statku. W przypadku statku niezarejestrowanego w żadnym z Państw – Stron certyfikat może 

zostać wydany przez właściwą władzę któregokolwiek z Państw – Stron. Obowiązkowy 

certyfikat ubezpieczenia, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej 

Konwencji, powinien znajdować się na statku, a jego kopia ma być złożona władzom, które 

prowadzą rejestr okrętowy lub gdy statek nie jest zarejestrowany w Państwie – Stronie, 

władzom Państwa wystawiającego lub poświadczającego certyfikat. Państwo rejestracji statku 

określa warunki wystawiania i ważności obowiązkowego certyfikatu ubezpieczenia.  

Obowiązkiem Państw – Stron Konwencji Bunkrowej jest zapewnienie, aby jego sądy miały 

jurysdykcję niezbędną do rozpoznawania powództw o odszkodowanie zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Konwencji. Konwencja w art. 9 i 10 reguluje zagadnienia z zakresu 

jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych, a kwestie te zostały częściowo 

odmiennie uregulowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2002 z dnia 22 grudnia 2000 r. w 

sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 

cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 12 z 16.01.2001), w związku z powyższym Wspólnota 

dysponuje wyłączną kompetencją w tym zakresie. W odniesieniu do Danii, wyłączonej z 

zakresu obowiązywania rozporządzenia, analogiczne zasady ustanawia Konwencja Bunkrowa. 

Kwestie uregulowane w pozostałych postanowieniach Konwencji, w szczególności dotyczące 

zasad odpowiedzialności za szkody związane z przewozem morskim substancji niebezpiecznych 

i szkodliwych, pozostają w kompetencji państw członkowskich. W związku z powyższym 

konieczne jest złożenie przez Rzeczpospolitą Polską, przy ratyfikacji Konwencji, deklaracji, w 

której Polska zobowiązuje się, że orzeczenia sądowe w sprawach objętych Konwencją, w 

przypadku wydania przez sąd państwa członkowskiego, są uznawane i wykonywane w Polsce 

zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi w tej kwestii. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że Konwencja Bunkrowa nakłada na państwa podobne 

obowiązki jak ratyfikowane przez Polskę Konwencje CLC i FUND. Podmiotami zobowiązanymi 

do wypłaty odszkodowań są właściciele statków. Państwo nie ponosi odpowiedzialności za 

szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi znajdującymi się na pokładzie 

lub pochodzącymi ze statku. Najważniejsze z obowiązków nałożonych na państwo, to 

obowiązki administracyjne związane z wydawaniem certyfikatów ubezpieczenia lub innego 

zabezpieczenia finansowego oraz obowiązki polegające na zapewnieniu jurysdykcji sądów w 

sprawach wynikających z Konwencji. W tym zakresie Polska ma doświadczenie, ponieważ 

podobne obowiązki nakłada Konwencja CLC i FUND. Należy podkreślić, że ratyfikacja Konwencji 

Bunkrowej pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia stosownych zmian w Kodeksie 

morskim oraz wydania aktów wykonawczych.  

Rada Unii Europejskiej w decyzji 2002/762/EC z dnia 19 września 2002 r. wezwała państwa 

członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wdrożenia Konwencji 

Bunkrowej do prawa wewnętrznego, jeśli to możliwe przed dniem 30 lipca 2006 r. Ratyfikacja 

Konwencji Bunkrowej była szczególnie ważna ze względu na interes Wspólnoty Europejskiej i 

jej państw członkowskich, z uwagi na fakt, że stwarza lepsze możliwości dochodzenia 

odszkodowań za zanieczyszczenie spowodowane olejami bunkrowymi, od osób za nie 

odpowiedzialnych. Konwencja Bunkrowa stworzyła warunki do wprowadzenia niezbędnych 

regulacji w prawie wewnętrznym, które umożliwią egzekwowanie jej postanowień na 

obszarach podlegających jurysdykcji polskiej, a tym samym zapewnia ochronę własnych 

interesów. Wprowadzenie do polskiego prawa wewnętrznego przepisów przedmiotowej 

Konwencji pozwoliło uregulować w sposób kompleksowy problem odszkodowań i 

odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami. Konwencja zapewniła 

odpowiednie, niezwłoczne i efektywne wynagrodzenia szkód powstałych w wyniku 

zanieczyszczenia środowiska morskiego. 

Zgodnie z postanowieniami Konwencji odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkody 

spowodowanej zanieczyszczeniem olejem bunkrowym, znajdującym się na pokładzie lub 

pochodzącym ze statku, ponosi właściciel statku. Zatem Konwencja dotyczy 

właścicieli/czarterujących statek.   

Rada Ministrów może zadecydować, czy postanowienia Konwencji stosowane będą również 

wobec okrętów wojennych, okrętów pomocniczych marynarki wojennej oraz innych statków 

będących własnością państwa lub eksploatowanych przez państwo i używanych czasowo 

wyłącznie w rządowej służbie niehandlowej.  Konwencja Bunkrowa dotyczy również szerokiego 

kręgu osób fizycznych i prawnych związanych z gospodarką morską lub zamieszkujących 

wybrzeża. W przypadku katastrofy wynikiem, której będzie szkoda ekologiczna, osoby 

poszkodowane będą mogły domagać się odszkodowania. Tak, więc, gdy w wyniku rozlewu 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych zanieczyszczone zostaną wybrzeża, wówczas osoby 

czerpiące zyski z gospodarki morskiej i turystyki, które utracą swój zarobek (rybacy, nadmorscy 

hotelarze, sklepikarze, restauratorzy) będą mogły uzyskać stosowną rekompensatę.  W jeszcze 

szerszym pojęciu niniejsza Konwencja dotyczy wszystkich, którym nie jest obojętny stan 

środowiska naturalnego. Reżim odpowiedzialności wprowadzony w omawianej Konwencji 

wpłynie, bowiem na poprawę jakości środowiska oraz zwiększy bezpieczeństwo ekologiczne.   
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Wyciąg z Kodeksu Morskiego57  

DZIAŁ III 

Zanieczyszczenie ze statków  

Rozdział 1 Zanieczyszczenia różne  

Art. 265. Z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 1a i 2, armator odpowiada za szkodę wyrządzoną 

komukolwiek zanieczyszczeniem pochodzącym ze statku w związku z przewozem ładunków, 

eksploatacją statku lub zatapianiem w morzu odpadów i innych substancji. 

Art. 266. § 1. Armator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała wskutek siły 

wyższej, wyłącznej winy umyślnej osoby trzeciej albo wadliwego działania lub zaniechania 

organów odpowiedzialnych za utrzymanie świateł lub innych urządzeń nawigacyjnych. § 2. 

Jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej poszkodowanego, odpowiedzialność armatora w 

stosunku do tej osoby jest wyłączona; w razie rażącego niedbalstwa poszkodowanego 

odpowiedzialność armatora może być wyłączona w całości lub odpowiedniej części. 

Art. 267. Jeżeli szkoda została wyrządzona zanieczyszczeniem pochodzącym z dwóch lub więcej 

statków, ich armatorzy odpowiadają solidarnie za szkodę. 

Art. 268. § 1. Przez szkodę wyrządzoną zanieczyszczeniem rozumie się szkodę wyrządzoną 

działaniem substancji zanieczyszczających, jak również celowym użyciem środków 

zapobiegawczych zastosowanych po zdarzeniu powodującym zanieczyszczenie. 

§ 2. Naprawienie szkody wyrządzonej zanieczyszczeniem obejmuje straty poniesione przez 

poszkodowanego oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiło zanieczyszczenie 

środowiska. Naprawienie szkody obejmuje również zwrot kosztu środków zapobiegawczych, o 

których mowa w § 1, oraz niezbędnych wydatków i nakładów, które zostały lub będą 

poniesione w celu przywrócenia środowiska do stanu sprzed zanieczyszczenia. 

Art. 269. Nie można wyłączyć ani ograniczyć z góry odpowiedzialności określonej w art. 265–

268. 

Art. 270. Każdy, kto w celu zapobieżenia szkodzie w środowisku, spowodowanej 

zanieczyszczeniem ze statku, poniósł niezbędne wydatki, może żądać ich zwrotu od armatora, 

który odpowiada za zanieczyszczenie. 

Art. 271. § 1. Organ administracji morskiej może żądać od armatora, który odpowiada za 

zanieczyszczenie środowiska, przywrócenia tego środowiska do stanu sprzed zanieczyszczenia. 

§ 2. Gdyby przywrócenie środowiska morskiego do stanu sprzed zanieczyszczenia było dla 

armatora niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on zwolnić się z tego obowiązku przez 

zwrot niezbędnych kosztów i nakładów, które zostały lub będą musiały być w tym celu 

poniesione przez organ administracji morskiej lub osoby trzecie. 

ROZDZIAŁ 1a, Zanieczyszczenia olejami bunkrowymi 

Art. 271a. § 1. Do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną zanieczyszczeniem olejem 

bunkrowym znajdującym się na pokładzie statku lub pochodzącym ze statku stosuje się 

                                                           
57

 Dz. U. 2001 r. nr 138 poz 1545 (tekst jednolity opracowany na pod Dz. U 2013 r. poz. 758, 1014, z 2014 
r. poz. 1554) 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

184 

postanowienia Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjętej przez Międzynarodową 

Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 148, poz. 939), 

zwanej dalej „Konwencją bunkrową”, wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w 

życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we 

właściwy sposób. 

§ 2. Użyte w przepisach niniejszego rozdziału określenia: „statek”, „właściciel statku”, „olej 

bunkrowy”, „środki zapobiegawcze”, „szkoda spowodowana zanieczyszczeniem”, „państwo 

rejestracji statku”, „tonaż brutto” – odpowiadają znaczeniu, jakie im nadano w Konwencji 

bunkrowej. § 3. Przepisy, o których mowa w § 1, mają również zastosowanie do statków, które 

nie są zarejestrowane w żadnym z państw-stron Konwencji bunkrowej ani nie podnoszą 

bandery któregokolwiek z tych państw, jeżeli: 1) szkoda spowodowana zanieczyszczeniem 

powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej 

Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zastosowano środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia szkodzie, 

o której mowa w pkt 1, lub jej zmniejszenia. 

Art. 271b. § 1. Właściciel statku o polskiej przynależności, o tonażu brutto przekraczającym 

1000 ton, jest obowiązany posiadać zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkodę 

spowodowaną zanieczyszczeniem, stwierdzone odpowiednim certyfikatem. § 2. Certyfikat 

wydaje lub poświadcza dyrektor urzędu morskiego, na wniosek właściciela statku. § 3. 

Certyfikat wydaje się w języku polskim i angielskim. § 4. Certyfikat jest wydawany na okres, na 

jaki zostało ustanowione zabezpieczenie finansowe. Jeżeli zabezpieczenie finansowe utraciło 

ważność przed upływem okresu, na jaki zostało ustanowione, właściciel statku jest obowiązany 

powiadomić o tym dyrektora urzędu morskiego, który wydał lub poświadczył certyfikat. § 5. 

Certyfikat traci ważność w przypadku utraty ważności zabezpieczenia finansowego, na 

podstawie, którego został wydany. § 6. Poświadczeniu podlega certyfikat, jeżeli jest do niego 

dołączony dokument zabezpieczenia finansowego. § 7. Kopię wydanego lub poświadczonego 

certyfikatu dyrektor urzędu morskiego przesyła właściwemu organowi państwa rejestracji 

statku. 

Art. 271c. § 1. Dyrektor urzędu morskiego pobiera następujące opłaty: 1) za wydanie 

certyfikatu – równowartość 30 euro; 

2) za poświadczenie certyfikatu – równowartość 20 euro. § 2. Przeliczenia równowartości euro, 

o której mowa w § 1, na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu, odpowiednio, złożenia wniosku o wydanie lub 

poświadczenie certyfikatu. 

Art. 271d. § 1. Statek, o którym mowa w art. 271b § 1, nie może być używany w żegludze, jeśli 

nie posiada certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkodę 

spowodowaną zanieczyszczeniem. § 2. Certyfikat powinien być przechowywany na statku. 

Art. 271e. Statek o tonażu brutto przekraczającym 1000 ton nie może wejść do portu polskiego 

ani go opuścić, a także korzystać z urządzeń przeładunkowych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeśli nie posiada certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe 

odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem, wydanego lub 

poświadczonego przez właściwy organ. 
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Art. 271f. Dyrektor urzędu morskiego może wydać certyfikat stwierdzający zabezpieczenie 

finansowe odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem właścicielowi statku 

niezarejestrowanego w żadnym z państw-stron Konwencji bunkrowej, jeżeli ten udowodni, że 

dysponuje wystarczającym zabezpieczeniem finansowym tej odpowiedzialności. 

Art. 271g. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb wydawania oraz wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 271b § 1, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia należytego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności 

za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi oraz kierując się 

koniecznością, aby wzór certyfikatu odpowiadał wzorowi określonemu w Konwencji 

bunkrowej. 

Art. 271h. Kontrolę przestrzegania przepisów o zabezpieczeniu finansowym odpowiedzialności 

za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem sprawują dyrektorzy urzędów morskich. 

Rozdział 2 Zanieczyszczenia ze statków przewożących oleje Art. 272. § 1. Do odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną przez wyciek lub usunięcie oleju ze statku przewożącego olej luzem, 

jako ładunek stosuje się postanowienia Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności 

cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 

listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 184), zmienionej Protokołem, sporządzonym w 

Londynie dnia 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136, poz. 1526), zwanej dalej 

„Konwencją o odpowiedzialności cywilnej”, wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich 

wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości 

we właściwy sposób. § 2. Użyte w przepisach niniejszego rozdziału określenia „statek”, 

„właściciel”, „państwo rejestracji statku”, „olej”, „środki zapobiegawcze”, „szkoda 

spowodowana zanieczyszczeniem” – odpowiadają znaczeniu, jakie im nadano w Konwencji o 

odpowiedzialności cywilnej. § 3. Przepisy, o których mowa w § 1, mają również zastosowanie 

do statków, które nie są zarejestrowane w żadnym z państw-stron Konwencji o 

odpowiedzialności cywilnej ani nie podnoszą bandery któregokolwiek z tych państw, jeżeli: 1) 

szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zastosowano środki 

zapobiegawcze w celu zapobieżenia szkodzie, o której mowa w pkt 1, lub jej zmniejszeniu. 

Art. 273. § 1. Właściciel statku o polskiej przynależności, przewożącego więcej niż 2000 ton 

oleju luzem jako ładunek, jest obowiązany posiadać zabezpieczenie finansowe 

odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem, stwierdzone odpowiednim 

certyfikatem.  

§ 2. Certyfikat wydaje lub poświadcza dyrektor urzędu morskiego, na wniosek właściciela 

statku. § 3. Certyfikat wydaje się w języku polskim i angielskim. § 4. Certyfikat jest wydawany 

na okres, na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie finansowe. Jeżeli zabezpieczenie 

finansowe utraciło ważność przed upływem okresu, na jaki zostało ustanowione, właściciel 

statku jest obowiązany powiadomić o tym dyrektora urzędu morskiego, który wydał lub 

poświadczył certyfikat. 

§ 5. Certyfikat traci ważność w przypadku utraty ważności zabezpieczenia finansowego, na 

podstawie, którego został wydany. § 6. Poświadczeniu podlega certyfikat, jeżeli jest do niego 

dołączony dokument zabezpieczenia finansowego. § 7. Kopię wydanego lub poświadczonego 
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certyfikatu dyrektor urzędu morskiego przesyła właściwemu organowi państwa rejestracji 

statku. 

Art. 273a. § 1. Dyrektor urzędu morskiego pobiera następujące opłaty: 1) za wydanie 

certyfikatu – równowartość 30 euro; 2) za poświadczenie certyfikatu – równowartość 20 euro. 

§ 2. Przepis art. 271c § 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 274. § 1. Statek, o którym mowa w art. 273 § 1, nie może być używany w żegludze, jeśli nie 

posiada certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkodę 

spowodowaną zanieczyszczeniem. § 2. Certyfikat powinien być przechowywany na statku. 

Art. 275. Statek przewożący ponad 2000 ton oleju luzem, jako ładunek nie może wejść do 

portu polskiego ani go opuścić, a także korzystać z urządzeń przeładunkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli nie posiada certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie 

finansowe odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem, wydanego lub 

poświadczonego przez właściwy organ. 

Art. 276. Dyrektor urzędu morskiego może wydać certyfikat stwierdzający zabezpieczenie 

finansowe odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem właścicielowi statku 

niezarejestrowanego w żadnym z państw-stron Konwencji o odpowiedzialności cywilnej, jeżeli 

ten udowodni, że dysponuje wystarczającym zabezpieczeniem finansowym tej 

odpowiedzialności. 

Art. 277. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb wydawania oraz wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 273 § 1, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia należytego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności 

za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami oraz kierując się koniecznością, aby wzór 

certyfikatu odpowiadał wzorowi określonemu w Konwencji o odpowiedzialności cywilnej. 

Art. 278. Kontrolę przestrzegania przepisów o zabezpieczeniu finansowym odpowiedzialności 

za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem sprawują dyrektorzy urzędów morskich. 

 

Rozdział 3 Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane 

Zanieczyszczeniem Olejami  

Art. 279. § 1. Do dochodzenia roszczeń wobec Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za 

Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, zwanego dalej „Międzynarodowym 

Funduszem”, stosuje się postanowienia Międzynarodowej konwencji o utworzeniu 

Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem 

Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 14, poz. 79), 

zmienionej Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 136, poz. 1529), wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku 

do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób.  

§ 2. Z roszczeniem do Międzynarodowego Funduszu można wystąpić, gdy nie zostało ono 

zaspokojone na podstawie Konwencji o odpowiedzialności cywilnej, ponieważ:  

1) nie istnieje odpowiedzialność za szkodę w myśl Konwencji o odpowiedzialności cywilnej (art. 

272 § 1);  
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2) właściciel statku lub jego gwarant jest niezdolny do wypełnienia w całości swego 

zobowiązania;  

3) wysokość szkody przekracza granice odpowiedzialności właściciela statku. 

Art. 280. § 1. Osoba otrzymująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej olej przewieziony 

drogą morską stosownie do postanowień art. 10 Konwencji, o której mowa w art. 279 § 1, w 

ilości 150 tys. ton lub więcej, uiszcza wkłady na rzecz Międzynarodowego Funduszu zgodnie z 

art. 10 i art. 15 tej Konwencji.  

§ 2. Każdy, kto otrzymuje z zagranicy lub jakiegokolwiek miejsca położonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej 

Polskiej olej przewieziony drogą morską stosownie do postanowień § 1, obowiązany jest 

przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 15 

stycznia każdego roku, dane o ilościach oleju otrzymanego w ciągu poprzedniego roku 

kalendarzowego.  

§ 3. Każdy, kto nie dopełnia obowiązku określonego w § 2 podlega karze pieniężnej w 

wysokości 1 SDR od tony niezadeklarowanego oleju kontrybucyjnego.  

§ 4. Karę pieniężną, o której mowa w § 3, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, 

dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na port wyładunku. Tryb wymierzania i 

ściągania kar pieniężnych regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z 

późn. zm.)58.  

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych składa Międzynarodowemu Funduszowi 

corocznie sprawozdanie, podając nazwę i adres osób, o których mowa w § 1, oraz ilości 

przewiezionego przez każdą taką osobę drogą morską oleju kontrybucyjnego w ciągu 

poprzedniego roku kalendarzowego. § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

przekazuje do wiadomości ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej sprawozdanie, o 

którym mowa w § 5. 

Art. 281. W przypadku szkody spowodowanej zanieczyszczeniem olejowym dyrektor urzędu 

morskiego, na żądanie poszkodowanego, jest obowiązany stwierdzić zaistnienie wypadku i 

udostępnić dokumentację tej szkody. 

 

Rozdział 3a Międzynarodowy Dodatkowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane 

Zanieczyszczeniem Olejami  

Art. 281a. Do dochodzenia roszczeń wobec Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu 

Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, zwanego dalej 

„Dodatkowym Funduszem”, stosuje się postanowienia Konwencji, o której mowa w art. 

                                                           
58  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 

1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 

220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, 

poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 

1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165. 
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279 § 1, uzupełnionej Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 16 maja 2003 r. (Dz. U. z 

2009 r. Nr 49, poz. 392), zwanym dalej „Protokołem z 2003 r.”, wraz ze zmianami 

obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi 

do publicznej wiadomości we właściwy sposób. 

Art. 281b. § 1. Roszczenie wobec Dodatkowego Funduszu przysługuje każdej osobie, której 

ustalone roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej zanieczyszczeniem nie zostało w 

pełni zaspokojone przez Międzynarodowy Fundusz, z tego powodu, że całkowita wysokość 

szkody przekracza, lub istnieje ryzyko iż przekroczy, mający zastosowanie limit odszkodowania 

ustanowiony w art. 4 ust. 4 Konwencji, o której mowa w art. 279 § 1, w odniesieniu do każdego 

wypadku.  

§ 2. Przez ustalone roszczenie rozumie się roszczenie, o którym mowa w art. 1 ust. 8 Protokołu 

z 2003 r. 

Art. 281c. Roszczenie wobec Międzynarodowego Funduszu będzie uznawane za roszczenie 

wniesione przez tego samego wierzyciela wobec Dodatkowego Funduszu. 

Art. 281d. Osoba otrzymująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej olej kontrybucyjny 

przewieziony drogą morską stosownie do postanowień art. 10 Protokołu z 2003 r., w ilości 150 

tys. ton lub więcej, uiszcza wkłady na rzecz Dodatkowego Funduszu, zgodnie z art. 10 tego 

Protokołu. 

Art. 281e. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje Dodatkowy Fundusz o 

braku osób określonych w art. 281d. 

 

DZIAŁ IV 

Mienie zatopione lub znalezione 

Jakkolwiek dział ten nie ma związku z zasadami składania roszczeń i wypłat odszkodowań 

spowodowanych zanieczyszczeniami olejowymi, to jednak w świetle planów gospodarki 

odpadami, przede wszystkim Krajowego Planu Gospodarki odpadami może mieć istotne 

znaczenie. Problem dotyczy głównie wraków statków, ładunków w całości bądź ich części oraz 

pozostałości po nich, które stanowią lub mogą stanowić odpad wymagający 

zagospodarowania. Dział IV Kodeksu morskiego określa odpowiedzialność właściciela statku 

lub ładunku  

Art. 282. § 1. Właściciel mienia (statku, ładunku lub innego przedmiotu) zatopionego w obrębie 

polskich morskich wód wewnętrznych lub polskiego morza terytorialnego powinien w ciągu 6 

miesięcy od dnia zatonięcia mienia zgłosić we właściwym urzędzie morskim zamiar wydobycia 

tego mienia i określić termin, do którego zamierza zakończyć wydobywanie. Dyrektor urzędu 

morskiego może w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia zażądać zmiany wskazanego terminu 

lub zakreślić właścicielowi stosowny termin zakończenia wydobywania, nie krótszy jednak niż 

rok, licząc od dnia doręczenia decyzji. 

§ 2. Jeżeli właściciel mienia w terminie określonym w § 1 nie zgłosił zamiaru wydobycia mienia 

albo nie ukończył wydobywania mienia w terminie określonym przez siebie lub wyznaczonym 

przez dyrektora urzędu morskiego, dyrektor urzędu morskiego może zarządzić wydobycie 

mienia na koszt właściciela.  
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§ 3. Jeżeli właściciel mienia w wyznaczonym terminie nie zgłosi się po odbiór mienia albo nie 

uiści kosztów jego usunięcia, dyrektor urzędu morskiego może sprzedać mienie i z sumy 

uzyskanej ze sprzedaży pokryć swoje koszty oraz wydatki za przechowywanie i 

przeprowadzenie sprzedaży, a resztę złożyć do depozytu sądowego w celu wydania jej osobie 

uprawnionej.  

§ 4. (Uchylony) 

Art. 283. § 1. Wydobywanie mienia wojskowego lub przysposobionego do celów wojskowych 

wymaga zezwolenia właściwych organów wojskowych.  

§ 2. Jeżeli właściciel mienia zatopionego nie uzyskał zezwolenia na wydobycie tego mienia, 

może zwrócić się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odmowy do dyrektora urzędu 

morskiego o zarządzenie w porozumieniu z właściwym organem wojskowym wydobycia tego 

mienia na koszt właściciela. 

Art. 284. § 1. Jeżeli mienie zatopione bądź opuszczone znajdujące się na mieliźnie lub na 

powierzchni wody utrudnia żeglugę lub pracę w porcie, na redzie lub drodze wodnej albo 

zagraża żegludze, dyrektor urzędu morskiego może zarządzić usunięcie przeszkody na koszt 

właściciela, wyznaczając mu stosowny termin do odbioru mienia za zwrotem poniesionych 

kosztów.  

§ 2. Postanowienie art. 282 § 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 285. Wydobycie cudzego mienia zatopionego w morzu i przywiezienie go na polskie 

morskie wody wewnętrzne lub polskie morze terytorialne należy niezwłocznie zgłosić urzędowi 

morskiemu z podaniem czasu, miejsca i okoliczności wydobycia mienia oraz w miarę możności 

zawiadomić o tym również właściciela, a do czasu wydania mu mienia – odpowiednio je 

zabezpieczyć. 

Art. 286. § 1. Wydobywającemu cudze mienie należy się zwrot kosztów i wydatków oraz 

wynagrodzenie, którego wysokość określa się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o 

ratownictwie morskim. 

§ 2. Na zabezpieczenie należności określonych w § 1 wydobywającemu przysługuje ustawowe 

prawo zastawu na wydobytym mieniu, z pierwszeństwem służącym uprzywilejowanym 

wierzytelnościom z tytułu ratownictwa. 

Art. 287. Jeżeli wydobyte mienie ulega szybkiemu zepsuciu lub zniszczeniu albo, jeżeli jego 

przechowanie wymaga nadmiernych kosztów, wydobywający może je sprzedać i sumę 

uzyskaną ze sprzedaży po odliczeniu swoich należności złożyć do depozytu sądowego, 

zawiadamiając niezwłocznie właściciela o dokonaniu sprzedaży i złożeniu reszty sumy do 

depozytu sądowego. 

Art. 288. § 1. Jeżeli właściciel nie jest znany albo w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia go o 

wydobyciu nie zgłosi się w celu odbioru mienia lub nie uiści należności wydobywającego, 

wydobywający obowiązany jest wydać wydobyte mienie urzędowi morskiemu, a gdy ono jest 

mieniem wojskowym lub przysposobionym do celów wojskowych, przekazać właściwemu 

organowi wojskowemu.  
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§ 2. W celu ustalenia właściciela wydobytego mienia urząd morski przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające, wzywając do zgłoszenia nieznanego właściciela mienia w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

§ 3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb postępowania, o którym mowa w § 2, mając na względzie skuteczność 

postępowania. 

Art. 289. Jeżeli właściciel mienia w terminie sześciomiesięcznym od dnia wezwania przez 

dyrektora urzędu morskiego nie zgłosi się w celu odbioru mienia lub nie uiści należności 

wydobywającego i poniesionych przez urząd morski kosztów zabezpieczenia, dyrektor urzędu 

morskiego może sprzedać wydobyte mienie i sumę uzyskaną ze sprzedaży po odliczeniu 

należności wydobywającego i swoich kosztów złożyć do depozytu sądowego. Przepis art. 287 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 290. § 1. Kto znalazł i uratował cudze mienie unoszące się na morzu albo przyczynił się do 

uratowania takiego mienia, ma prawo do wynagrodzenia według przepisów o ratownictwie 

morskim, jeżeli zgłosił swe roszczenie najpóźniej w chwili oddania znalezionego mienia. 

§ 2. Kto znalazł i zabezpieczył cudze mienie wyrzucone na brzeg morza, ma prawo do 

wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości mienia, jeżeli roszczenie swe 

zgłosił najpóźniej w chwili oddania znalezionego mienia. § 3. W przypadkach przewidzianych w 

§ 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 285–289. 

Art. 291. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób postępowania z mieniem, którego właściciel pozostał nieznany, oraz 

tryb ustalania wysokości i pokrycia należności związanych z wydobyciem, zabezpieczeniem, 

sprzedażą mienia stosownie do przepisów niniejszego działu, jak również sposób i tryb 

przeprowadzania przewidzianej w niniejszym dziale sprzedaży mienia, z zastosowaniem 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

9.2. Plan naprawy szkód w środowisku 

Planowanie naprawy szkód w środowisku powinno brać pod uwagę następujące zasady wypłat 

odszkodowań: 

9.2.1.   Skala czasu 

Prawo do wypłaty odszkodowań w związku z zasadami kompensacji wynikającymi z Konwencji 

CLC 1992 m obwiązuje przez okres trzech lat od zaistnienia zdarzenia i wniesienia pozwu 

przeciwko sprawcy lub jego ubezpieczycielowi. W przypadku braku pozwu maksymalny okres, 

w którym wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia roszczenia wynosi sześć lat. Jeżeli 

incydent wywołuje serię zdarzeń to maksymalny okres wynosi sześć lat od zaistnienia 

pierwszego zdarzenia. Podobnie prawo do uzyskania odszkodowania interpretowane jest przez 

Konwencję FUND 1992. 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

191 

Wnioskodawcy składający odszkodowania mogą korzystając z doradztwa prawnego 

zabezpieczyć swoje roszczenia wydłużając tym samym prawo do ubiegania się o 

odszkodowanie. Takie zabezpieczenie praw automatycznie przenoszone jest na Protokół 

Dodatkowy FUND 2003. 

9.2.2.   Zasada minimalizacji strat 

Wszelkie straty i koszty powinny być szacowane zgodnie z zasadą racjonalnego i efektywnego 

finansowania przeciwdziałania skutkom incydentu. Należy pamiętać, że przedstawiciel 

ubezpieczyciela statku ma prawo uczestniczyć w ocenie i kalkulacji kosztów związanych z 

likwidacją szkód, w szczególności tych objętych zatwierdzonymi planami naprawy. Odnosi się 

to do wycen majątku, kosztów siły roboczej, zużycia materiałów itp.  

9.2.3.   Zasada teraźniejszość 

Roszczenia nie mogą dotyczyć strat związanych z mającymi nastąpić w przyszłości stratami lub 

utratą przyszłych dochodów. 

9.2.4.   Przedstawicielstwo i doradztwo 

Nie ma formalnego wymogu dotyczącego obowiązkowego doradztwa przy sporządzaniu 

wniosków roszczeniowych. Jednakże skorzystanie z doradztwa przedstawicieli IOPC FUND lub 

doradców klubów P & I, czy też ubezpieczyciela jest najlepszym rozwiązaniem. Dotychczasowa 

praktyka pokazuje, że wysokość odszkodowań ustalana jest drogą porozumienia pomiędzy 

roszczeniodawcą, a ubezpieczycielem, klubem P & I lub Funduszem. Dlatego najlepszym 

wyjściem jest osiągnąć takie porozumienie już na wstępie. Z punktu widzenia interesu 

instytucji odpowiedzialnej za naprawę szkód w środowisku sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że 

pierwszymi podmiotami występującymi z roszczeniami są jednostki/osoby bezpośrednio 

związane z incydentem oraz następującą po nim akcją ratowniczą. Tak, więc porozumienie i 

współpraca osiągane są odpowiednio wcześniej. 

9.2.5.   Wysokość kompensacji – odszkodowania 

Wielkość odszkodowania zależna jest od skali incydentu. Skala liczbowa przedstawiona została 

w tabeli 9.2. 

9.2.6.   Zasada proporcjonalności wypłat 

Jeżeli realizacja planu naprawy szkód w środowisku lub utrata dochodów np. w wyniku zakazu 

rybołówstwa, hodowli ryb następuje w dłuższym okresie czasu roszczenia mogą być 

przedkładane cząstkowo, za każdy podlegający odszkodowaniu przedział czasu (miesiąc, 

kwartał itd.). 

9.2.7.   Etapowość składania roszczeń i akceptowania odszkodowań 

Jeżeli realizacja planu naprawy szkód w środowisku lub utrata dochodów np. w wyniku zakazu 

rybołówstwa, hodowli ryb następuje w dłuższym okresie czasu roszczenia mogą być 

przedkładane cząstkowo, za każdy podlegający odszkodowaniu przedział czasu (miesiąc, 

kwartał itd.). 
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9.2.8.   Formularz składania roszczeń 

Formularz składania roszczeń składa się z trzech części 

 dane dotyczące składającego roszczenie 

 szczegóły dotyczące roszczenia 

 deklaracja zgodności z prawdą  

Szczegółowa deklaracja, jej wzór znajduje się na stronie IOPC FUND. Wypełnia się ją w j. 

angielskim, dlatego raport niniejszy nie zamieszcza tłumaczenia. Ważne jest, aby 

roszczeniodawca zapewnił sobie pomoc w przygotowaniu i wypełnieniu wniosku 

roszczeniowego. Kategorie roszczeń przedstawione są tabeli 9.3. 

Tabela 9.3. Kategorie roszczeń 

Kategoria roszczenia Nr sekcji do wypełnienia 

Koszty akcji ratowniczej, sprzątania i zabezpieczenia Sekcja A 

Straty w majątku obejmujące; naprawę, czyszczenie, wymianę sprzętu, 
narzędzi itp.  

Sekcja B 

Straty ekonomiczne (rybołówstwo, hodowla kultur morskich, 
przetwórstwo rybne) 

Sekcja C 

Straty ekonomiczne dotyczące turystyki, rekreacji sportów wodnych itp. Sekcja D 

Inne straty obejmujące koszty racjonalnego, ekonomicznie uzasadnionego 
wydatkowania środków zmierzających do przywrócenia równowagi w 
środowisku oraz przeprowadzenia studium oceny oddziaływania 

Sekcja E 

 

W zakresie znajdującej się w obszarze rozważań sekcji E, przedmiotem odszkodowań może 

być: 

 Strata ekonomiczna, wyrażona kwotowo – związana z obniżeniem wpływów instytucji 

non-profit, np. parków narodowych, akwaparków. 

 Koszty uzasadnionych studiów w celu ustalenia rozmiarów szkód w środowisku i 

ustalenia, czy i jakie realne środki są niezbędne do przywrócenia równowagi w 

środowisku. 

 Koszty związane z przywróceniem równowagi w środowisku - zweryfikowane, 

ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione   

Przy formułowaniu i prezentacji wniosku roszczeniowego w zakresie kategorii E należy 

pamiętać, że kompensacja i odszkodowania są wypłacane za: 

 Straty ekonomiczne wyrażone kwotowo podobnie, jak czyni się to w przypadku 

kategorii C i D dotyczących rybołówstwa, czy też turystyki, sportu i rekreacji. 

 Koszty uzasadnione przywrócenia równowagi w środowisku muszą mieć swoje 

uzasadnienie w przyjętej i zaakceptowanej metodologii postępowania w odniesieniu 

do danego zbiorowiska przyrodniczego np. siedliska, habitatu, obszaru Natura 2000. 
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 Zdaniem IOPC FUND w większości przypadków nie ma sytuacji, w której dochodzi do 

całkowitego zniszczenia środowiska naturalnego. Dziej się tak za sprawa naturalnej 

tendencji przyrody do samoistnego przywracania równowagi. Dopuszcza się, że w 

uzasadnionych przypadkach proces przywracania równowagi można wesprzeć i koszty 

związane z takim procesem będą właśnie uzasadnione. 

 Uznając, że jest niemożliwe wirtualne przywrócenie danego skażonego obszaru do 

stanu ekologicznego, w jakim znajdował się przed incydentem, celem uzasadnionego 

przedsięwzięcia przywracającego równowagę w środowisku jest uzyskanie podobnej 

charakterystyki zbiorowiska przyrodniczego. Przedsięwzięcia wcześniej podejmowane 

w innych, podobnych miejscach i uznane za uzasadnione będą mogły być powielane 

tylko pod warunkiem, że udowodni się ich przydatność w każdym konkretnym 

przypadku. Bezpośredni związek pomiędzy podejmowanymi środkami, a szkodami 

powstałymi w środowisku jest decydująca sprawą w świetle postanowień Konwencji 

CLC i FUND 1992. 

 Dodatków, uznając ogólne zasady akceptowalności środków przyjęte przez Konwencje 

CLC i FUND 1992 podejmowane przedsięwzięcia muszą spełniać następujące kryteria; 

 jest prawdopodobne, że podejmowane środki będą przyspieszać przywracanie 

równowagi w środowisku, 

 podejmowane środki przeciwdziałają dalszej degradacji środowiska, 

 zastosowane środki, tak dalece, jak to jest możliwe nie powodują degradacji 

innych siedlisk, habitatów lub nie powodują innych ujemnych skutków 

ekonomicznych, 

 podejmowane środki są technicznie uzasadnione, 

 koszty podejmowanych środków nie stoją w rażącej dysproporcji w stosunku do 

spodziewanych rezultatów. 

 Roszczenia są oceniane na podstawie dostępnych informacji otrzymywanych w 

momencie zastosowania konkretnego przedsięwzięcia związanego z przywracaniem 

równowagi w środowisku. Odszkodowania są wypłacane tylko za działania podjęte lub 

zaplanowane i zatwierdzone do realizacji. Ocenie są poddawane również tzw. 

szacunkowe wyceny strat w środowisku wyrażone kwotowo podobnie, jak się to czyni 

w przypadku innych strat ekonomicznych. 

 Obwiązuje zasada, że koszty uzasadnionych studiów oddziaływania skutków incydentu 

na środowisko naturalne są rzeczywiście konieczne i realne. Studia takie nie są 

konieczne, gdy prezentowana jest pełna ewidencja szkód w środowisku oraz środków 

zmierzających do przywrócenia równowagi. 

 Fundusz może finansować lub uczestniczyć w finansowaniu studiów, które prowadzą 

do stwierdzenia, że dane szkody w środowisku są zawarte w definicji szkód 

wynikających z incydentu zanieczyszczenia. Studia te obejmować mogą również 

metody naprawy szkód. Jest istotne, aby studia takie dostarczały rzetelną i wiarygodną 

informację. Dlatego należy je prowadzić w sposób profesjonalny, uwzględniając aspekt 

naukowy, obiektywnie i z zachowaniem równowagi. Taki poziom studiów osiąga się 
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przeważnie realizując je za pośrednictwem uznanych instytucji badawczych, powołując 

komitety naukowe itp.  

 Skala studiów musi być proporcjonalna do rozmiarów zanieczyszczenia i 

spodziewanych jego skutków. Z drugiej strony prosty fakt przynoszący informację, że 

wynikiem danego studium oddziaływania jest brak szkodliwych efektów, nie oznacza, 

że prowadzenie tegoż studium było nieuzasadnione. 

 Dobrze jest, aby decyzja o przeprowadzeniu studium oddziaływania została podjęta w 

uzgodnieniu z Funduszem. Oznacza to, że Fundusz uczestniczy w określeniu warunków 

postępowania dla danego studium, ale oznacza również, że studium to jest 

uzasadnione, praca i jej wyniki monitorowane i realizacja procesu kompensacji odbywa 

się w zgodzie z wymaganiami Konwencji CLC i FUND 1992.  

 Należy jednak brać pod uwagę fakt, że uczestnictwo Funduszu w planowaniu studium 

oddziaływania nie oznacza automatycznej kwalifikacji proponowanych przez to 

studium środków przywracania równowagi. 

 Każde studium powinno być prowadzone wg przedstawionych poniżej zasad: 

a) Określenie granic i geograficznego położenia, miejsca lub miejsc, na którym 

prowadzone ma być studium, rozmiarów, dystrybucji i stopnia zanieczyszczenia z 

wykorzystaniem map, dokumentacji fotograficznej i wideo. 

b) Określenia metodyki i pobierania próbek, prowadzenia badań laboratoryjnych, 

wyników analiz i innej ewidencji dotyczącej incydentu (np. analizy chemiczne oleju 

ze statku, miejsca zdarzenia innych miejsc, dane meteorologiczne i hydrologiczne, 

prognozy dryfu plamy olejowej, wyniki zwiadu lotniczego i lądowego) 

c) Szczegółowe dane dotyczące opracowanych wyników, kopie protokołów, 

dokumentów finansowych odnośnie zużytych materiałów, pracy personelu i 

sprzętu. 

d) Szczegółowy opis i prezentacja proponowanych środków, które należy podjąć w 

celu przywrócenia równowagi w środowisku 

Przykładowy raport – prezentacja roszczenia związanego z prowadzeniem studium 

oddziaływania na środowisko przedstawiony jest poniżej: 

Raport roszczeniowy - podsumowanie 

Część I – Koszt studium przeprowadzonego na potrzeby ustalenia natury i rozmiarów szkód w 

środowisku spowodowanych rozlewem olejowym, w celu określenia wymagań dotyczących 

ewentualnych środków zaradczych 

Czy dane studium po incydencie zostało przeprowadzone zanim jakiekolwiek środki zaradcze 

były podejmowane? TAK – NIE 

1.  Data i zakres prowadzonego studium (warunki realizacji): 

------------------------------------------------------------------------------ 

2. Opis prac wykonywanych 
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------------------------------------------------------------------------------ 

3. Zależność prowadzonego studium i podejmowanych środków zaradczych 

------------------------------------------------------------------------------- 

4. Zestawienie kosztów studium 

------------------------------------------------------------------------------- 

a) Koszt personelu (liczba, kategorie zatrudnienia, liczby godzin itp.) 

b) Koszt materiałów (rodzaj i ilość) 

c) Koszty użycia sprzętu (koszt jednostkowy i czas użycia) 

5. Inne koszty wydatkowane (uwzględniające koszt pracy laboratoriów) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Podsumowanie kalkulacji kosztów powinno znajdować się w tabeli, która wyraźnie pokazuje 

metodę obliczenia kosztów 

9.3. Zwrot kosztów udziału w akcji ratowniczej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i 

sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu59 - wykonawcy działań przysługuje od 

armatora statku, który spowodował zagrożenie lub zanieczyszczenie morza, zwrot kosztów 

usunięcia zagrożenia lub zanieczyszczenia i użycia środków zapobiegawczych, stosowanych po 

zdarzeniu powodującym zanieczyszczenie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki60,zgodnie z treścią Art. 36 – Armatorowi, z którego statku podczas przebywania w 

polskich obszarach morskich dokonano, z naruszeniem przepisów ustawy, zanieczyszczenia 

środowiska morskiego, w związku z eksploatacją statku lub zatopieniem w morzu odpadów i 

innych substancji – wymierza się karę pieniężną o równowartości do 1 miliona SDR. 

Łączna wysokość kar i kosztów jest ograniczona postanowieniami Międzynarodowej konwencji 

o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976 (LLMC 1976)61. W związku z 

powyższym wszelkie koszty przekraczające ww. limity ponosi skarb państwa. 

9.4. Zanieczyszczenia pochodzące z przemysłowych instalacji 
przybrzeżnych 

W stosunku do przemysłowych instalacji przybrzeżnych, w odniesieniu do platform 

wiertniczych, zastosowanie mają przepisy obowiązujące dla statków, co wynika z definicji 

statku przyjętej przez Konwencję Helsińską 1992. 

                                                           
59

 Dz. U. z 2002 r. nr 239, poz. 2026. 

60
 Dz. U. z 1995 r. nr 47, poz. 243. 

61
 Dz. U. z 1986 r. nr 35, poz. 175. 



Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich – 
etap I 

Instytut Morski w Gdańsku,ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 
www.im.gda.pl 

196 

Sprawy odszkodowań i zwrotu kosztów akcji przeciwdziałania mogą być objęte również umową 

licencyjną, jeżeli takowa istnieje. 

W odniesieniu do Służby SAR oraz Przedsiębiorstwa PETROBALTIC wzajemne  zobowiązania 

finansowe wynikające z kosztów udziału w akcji ratowniczej określone  są porozumieniem 

pomiędzy tymi dwoma instytucjami. 

9.5. Dochodzenie roszczeń w przypadku braku sprawcy 

Uzyskanie odszkodowania lub zwrotu kosztów jest możliwe w przypadku precyzyjnego 

określenia źródła pochodzenia zanieczyszczenia. Jeśli sprawca zanieczyszczenia nie jest 

bezpośrednio wykryty, źródło pochodzenia można udowodnić za pomocą analiz chemicznych 

na drodze postępowania. 
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10. ANALIZA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

Zagrożenia zanieczyszczeniem olejami 

Popyt na transport sukcesywnie wzrasta (przewiduje się, że do 2050 r. sam tylko transport 

towarowy zwiększy się o 80%) i nadal postępować będzie urbanizacja a sektor transportu UE, 

szczególnie transport drogowy, jest niemal w 100% uzależniony od ropy naftowej, jako źródła 

energii62.  

Katastrofa zbiornikowca PRESTIGE jasno pokazała, że Europa nie dysponuje dostateczną liczbą 

statków wyspecjalizowanych do reagowania na wypadek. Jakkolwiek na M. Bałtyckim 

potencjał przeciwdziałania jest zdecydowanie największy, a system testowany od wielu lat 

potwierdza w ćwiczeniach swoją gotowość i możliwości współpracy zawsze należy liczyć się z 

możliwością przedostania się zanieczyszczenia na brzeg morski, a tym samym eskalacją 

zagrożeń i znacznym wzrostem ilości powstających odpadów. Polska dysponuje potencjałem 

pozwalającym na przeciwdziałanie rozlewów oleju rzędu 3.500 ton63 i mieści się w grupie 

państw średnich. Wyższymi potencjałami dysponują Finlandia – 15.000 ton (planowane 30.000 

ton), Szwecja – 5.000 ton (planowane 8.000 ton) oraz Dania i Niemcy o potencjałach 

odpowiedni 5.000 i 7.000 ton64. 

Dane statystyczne prezentowane przez ITOPF pokazują, że przeciętna efektywność zbierania 

mechanicznego na morzu wnosi około 5%. Na potrzeb projektu BRISK przyjęty został wskaźnik 

efektywności na poziomie 5 – 13 %. Natomiast dane zebrane z rzeczywistych akcji zwalczania 

zanieczyszczeń (BALTIC CARRIER i FU SHAN HAI) pokazują, że możliwe jest zebranie 

zanieczyszczenia na poziomie 40 – 60 % i takie też wskaźniki zostały przyjęte w 

przeprowadzonym w rozdziale 5 bilansie masy. 

Wielkość transportowanej ropy już w roku 2010 wyniosła ok. 160 mln ton i w przypadku 

transportu ropy i jej produktów od początku lat 90 transport ten wzrósł ponad trzykrotnie. 

Jeżeli wszystkie plany rozwoju terminali i budowy nowych zostaną zrealizowane, przewozy 

jeszcze wzrosną. Ropa naftowa jest eksportowana z Bałtyku, głównie z nowego rosyjskiego 

portu Primorsk oraz innych terminali zlokalizowanych w Zatoce Fińskiej. Również terminale 

naftowe w Estonii i Łotwie dysponują potencjałem przeładunkowym w granicach 30 mln ton. 

W Zatoce Gdańskiej Port Północny, jest jednym z największych terminali przeładunkowych na 

M. Bałtyckim, jakkolwiek jego potencjał jest wykorzystywany zaledwie w kilkunastu 

procentach, przewidywany jest znaczny wzrost importu, zwłaszcza do Polski zainteresowanej 

dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych (informacje PKN Orlen i Lotos). Dodatkowo 

prowadzone są poszukiwania i eksploatacja złóż ropy w polskim obszarze morskim przez 

Petrobaltic, niedawno uruchomiono eksploatację z drugiej platformy wydobywczej. Niska cena 

ropy naftowej w chwili obecnej w pewnym stopniu stymuluje rozwój wydobycia, jednakże 

licencje na poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego na Wybrzeżu Środkowym są regularnie 

                                                           
62

 Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. http://europa.eu/pol/index_en.htm 

63
 Realizacja planu budowy nowego statku przeciwrozlewowego umożliwi wzrost potencjału do 5.000 

ton 

64
 Źródło HELCOM 
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odnawiane.  W strefie ekonomicznej Federacji Rosyjskiej, w pobliżu Mierzei Kurońskiej Łukoil 

rozpoczął eksploatację i kontynuuje poszukiwania gazu i ropy naftowej. Port w Kaliningradzie, 

którego przeładunki są większe niż w porcie gdańskim posiada pięć terminali przeładunkowych 

ropy naftowej i jej produktów oraz jeden z największych na świecie terminal przeładunkowy 

oleju jadalnego. Należy również pamiętać, że całkiem niedaleko, w pobliżu Kłajpedy znajduje 

się otwarty, morski terminal przeładunkowy, połączony z należącą do Orlenu rafinerią w 

Możejkach65. 

Zanieczyszczenia spowodowane wyciekami ropy naftowej oraz substancjami ropopochodnymi 

powodują obumieranie ekosystemu. Powodują straty ekonomiczne, które możemy podzielić 

na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie straty ekonomiczne związane są z akcjami 

zwalczania, oczyszczania środowiska. Pośrednie, późniejsze w czasie, dotyczą kosztów 

regeneracji środowiska w tym ostatecznego zagospodarowania odpadów, załamania turystyki, 

rybołówstwa i innych gałęzi przemysłu nadbrzeżnego. 

Źródłem zanieczyszczeń olejami są awarie nawigacyjne. Na Bałtyku corocznie dochodzi do 

kolizji, wejść na mieliznę, zatonięć jednostek morskich. W 2003 r. nastąpiła awaria masowca Fu 

Shan Hai (2003), pogłębiarki Rozgwiazda w 2008, kutra WŁA-127 w 2009 - w tym przypadku 

wyciek paliwa z wraku pozwolił na jego szybką lokalizację. Wpadki i awarie mogą spowodować 

wyciek substancji ropopochodnych do wody. Jeden z większych wycieków na Bałtyku miał 

miejsce w 1981 roku, ze statku Globe Asimi w pobliżu Kłajpedy wyciekło ok. 16 tys. ton ropy. W 

jego wyniku Litwa musiała fizycznie usunąć ok. 600 tys. ton zaolejonego piasku z plaż. Duże 

katastrofy odbijają się echem medialnym, ale niebezpieczne dla środowiska są także małe 

zanieczyszczenia (często celowe) są równie niebezpieczne dla środowiska, a pozostają 

niezauważone.  

W 2010 r. doszło do pięciu rozlewów większych niż sto ton i kilku innych poniżej 10 ton każdy. 

Nie uwzględniając rozlewu paliwa odrzutowego (z podwójno-kadłubowego zbiornikowca do 

przewozu ropy surowej Mindoro na południowym wybrzeżu Holandii w październiku, 

szacunkowa ilość rozlanej ropy w zgłoszonych wypadkach raz jeszcze uległa zmniejszeniu o 

1000-1500 ton, w porównaniu z 1500-2000 w roku 2009, 2000-3000 ton w 2008 i 7000-8000 

ton w 2007 r. Jednak rozlew paliwa odrzutowego oszacowano przez władze holenderskie na 

około 7000 ton, co zwiększa oszacowanie na 2010 rok do ponad 8000 ton. Na szczęście rozlew 

nie dotyczył rozlewu ciężkiego oleju, co jeszcze bardziej pogłębiłoby szkody66.  

Około 20% statków uczestniczących w wypadkach w 2010 roku było o tonażu brutto poniżej 

500 ton, 41% należało o tonażu 500-5000 GT a 39% powyżej 5000 GT. Łącznie 76% statków, 

które zatonęły miało tonaż poniżej 500 GT, a 72% z nich było statkami rybackimi. Według kraju 

rejestru, większość (63%) statków uczestniczących w wypadkach na wodach UE i wokół nich 

zarejestrowana była w krajach UE, natomiast koło 37% poza UE. W 2010, proporcja wypadków 

na wodach UE i wokół nich z udziałem statków nieposiadających certyfikatów towarzystw 

klasyfikacyjnych wynosiła około 24%, zaś udział statków ze świadectwami uznanych organizacji 
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UE wynosił około 74%. Udział w wypadkach statków klasyfikowanych przez towarzystwa 

klasyfikacyjne niemające uznania UE wynosił 1-2 %67.  

W sektorze zbiornikowców zdecydowana ich większość eksploatowana na wodach UE i wokół 

niej ma podwójne kadłuby, zgodnie z międzynarodowym wymaganiem wycofywania 

zbiornikowców z pojedynczym kadłubem. Nie doszło do poważnych zanieczyszczeń wybrzeża 

spowodowanych przez zbiornikowce w minionych latach, tym niemniej nadal dochodzi do 

znacznej liczby poważnych wypadków z udziałem zbiornikowców, zwłaszcza zderzeń (patrz 

sekcja 3). 

Tabela 10.1. Liczba zbiornikowców uczestniczących w wypadkach (2007-2010)68:  

Przyczyny wypadków 2007 2008 2009 2010 

Zatonięcia - 1 - - 

Zderzenia/Kontakty 23 31 30 34 

Wejścia na mieliznę 23 20 28 17 

Pożary/Wybuchy  11 11 2 7 

Inne  6 13 7 7 

Razem 63 76 67 65 

 

Łączna liczba 65 wypadków z udziałem zbiornikowców reprezentuje około 10% łącznej liczby 

wypadków z udziałem statków na wodach UE i wokół niej w roku 2010, podobnie jak w roku 

2008 i 2009 (tabela 10.1). 

Łącznie 80% zbiornikowców uczestniczących w wypadkach stanowiły zbiornikowce do 

przewozu ropy, zaś gazowce stanowiły 3% a pozostałe 17% było chemikaliowcami i innego typu 

zbiornikowcami.  

Informacje na temat wypadków w regionie Morza Bałtyckiego, zostały opublikowane przez 

Komisję Helsińską na początku 2013 roku i obejmują zdarzenia, które wydarzyły się do 2011 

roku. W ciągu dekady 2002-2011 doszło do 1133 wypadków i incydentów na Morzu Bałtyckim.  

W 2011 roku odnotowano 121 zdarzeń na Morzu Bałtyckim, czyli o 3 mniej niż w roku 

wcześniejszym, ale o 16 więcej niż w 2009 roku oraz 50 więcej niż w 2003 roku. Według 

ostatnich informacji zebranych przez Komisję Helsińską, w 2011 roku odnotowano 121 zdarzeń 

na Morzu Bałtyckim, czyli o 3 mniej niż w roku wcześniejszym, ale o 16 więcej niż w 2009 roku 

oraz 50 więcej niż w 2003 roku. 

W 2011 roku konsekwencją 11 wypadków było zanieczyszczenie środowiska. Wówczas, 

podczas każdego wypadku substancją, która wydostała się na zewnątrz statku była substancja 

ropopochodna, zwykle mazut. Jednak w ciągu ostatniej dekady, rok 2005 był tym, podczas 

którego wydarzyło się najwięcej wypadków (13 zdarzeń), kończących się zanieczyszczeniem 

ekosystemu Morza Bałtyckiego. Ze względu na specyfikę Morza Bałtyckiego (morze zamknięte 

z długim okresem wymiany wód dochodzącym do 40 lat), wycieki substancji chemicznych 
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powodują dużo bardziej uciążliwe dla środowiska skutki, niż wycieki takich samych ilości 

substancji na tak zwanym morzu otwartym. 

 

Decydujące znaczenie dla sektora morskiego i innych dziedzin gospodarki mają porty morskie, 

których potencjał wykazuje dynamiczną tendencję rosnącą. Porty są bramą do całej sieci 

transportowej UE. Nawet przy założeniu, że wzrost gospodarczy będzie niewielki, do 2030 r. 

objętość towarów przechodzących przez porty ma wzrosnąć o 60 proc., co na pewno 

spowoduje spowolnienie ruchu. W ciągu najbliższych 20 lat setki europejskich portów morskich 

doświadczą problemów związanych z wydajnością, potrzebami inwestycyjnymi, 

zrównoważonym rozwojem, zasobami ludzkimi oraz integracją z miastami i regionami 

portowymi. Porty będą musiały dostosować się do nowych warunków.  

Zagrożenia zanieczyszczeniem przez substancje niebezpieczne i szkodliwe inne niż olej 

Rosnące zagrożenia związane są nie tylko ze zwiększającymi się nieustannie przewozami oleju. 

Potwierdzają to statystyki wypadków morskich. Wraz ze zmniejszającym się zagrożeniem ze 

strony tankowców rośnie udział katastrof z udziałem innych statków, przede wszystkim 

chemikaliowców oraz kontenerowców. W chwili obecnej prawdziwym wyzwaniem jest 

organizacja systemów pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniem HNS69 z 

uwagi na: 

 Dużą liczbę zagrożeń i utrudnioną możliwość ich oceny z uwagi na brak informacji o 

przewożonych chemikaliach, możliwość reagowania substancji chemicznych z powietrzem, 

wodą lub między sobą, emisję związków toksycznych, zagrożenia pożarowe i wybuchowe. 

 Brak skutecznych metod przeciwdziałania, w wielu przypadkach substancje chemiczne są 

bezbarwne, rozpuszczają się w wodzie 

 Brak odpowiedniego sprzętu i/lub wykwalifikowanego personelu. W chwili obecnej tylko 

Niemcy oraz w pewnym zakresie Szwedzi i Finowie posiadają statki umożliwiające prowadzenie 

działań w atmosferze niebezpiecznej. Kraje te rozwinęły również system umożliwiający 

wykorzystanie wyszkolonego na potrzeby ratownictwa chemicznego personelu służb lądowych 

służb ratowniczych. W Polsce nie posiadamy ani statku70, ani też obowiązujące przepisy 

prawne nie pozwalają na udział PSP w akcjach na morzu. 

Ostatnie liczne katastrofy morskie z udziałem dużych kontenerowców potwierdzają 

skomplikowaną naturę tych zdarzeń. Biorąc pod uwagę fakt, że jeden duży kontenerowiec 

zawijający do portu w Gdańsku może przewozić ładunek odpowiadający 15.000 standardowych 

kontenerów oraz fakt, że wiele z nich może zawierać ładunki niebezpieczne, łatwo zrozumieć 

trudności, na jakie będzie się można napotkać w związku z akcją ratowniczą. W przypadku 

konieczności zagospodarowania odpadów na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub skażenia 

ładunku mamy do czynienia z niezwykle skomplikowaną procedurą klasyfikacji ładunku 

dokonywanej odrębnie przez: 
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 agencje sanitarne i kontroli jakości 

 przewoźnika i jego ubezpieczyciela 

 właściciela ładunku i jego ubezpieczyciela 

Jakkolwiek zagospodarowanie odpadów na skutek wypadków morskich w odniesieniu do 

chemikaliowców i kontenerowców nie jest przedmiotem niniejszego raportu, warto przytoczyć 

kilka przykładów: 

MSC NAPOLI 

Kontenerowiec uległ katastrofie w Kanale La Manche 18. 01. 2007. Z transportowanych 2.318 

kontenerów 159 zakwalifikowanych było, jako ładunki niebezpieczne. Na szczęście żaden ze 

117 kontenerów utraconych nie zawierał takich towarów. Ze 117 kontenerów, które wypadły 

do morza 80 wylądowało na brzegu. Z uwagi na towarzyszące zdarzeniu zanieczyszczenie 

olejem, wszystkie musiały być traktowane, jako odpady niebezpieczne71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENA 

Kontenerowiec o zdolności przewozowej 3.500 TEU przewoził 1368 kontenerów, z czego 32 

zawierało ładunki niebezpieczne, 121 łatwo psującą się żywność. W wyniku wypadku, który 

miał miejsce 5. 10. 2011 r., u wybrzeży Nowej Zelandii do morza wypadło 169 kontenerów. 

Tylko 53 kontenery udało się identyfikować, w tym jeden z substancją niebezpieczną. 23 

kontenery wylądowały na brzegu. Oprócz kontenerów w zbiornikach statku znajdowało się 

1.700 ton ciężkiego paliwa okrętowego72. 
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MSC FLAMINIA 

Pożar na statku w następstwie eksplozji miał miejsce 14 lipca 2012 roku na środkowym 

Atlantyku. Kolejna eksplozja i pożary miała miejsce 18 lipca. Statek przewoził 2.876 

kontenerów. Liczba kontenerów, która wpadła do morza nie jest znana. Akcja ratownicza na 

morzu polegała na ewakuacji załogi oraz gaszeniu pożarów. Następnie statek został 

przeholowany do portu w Wilhelmshaven. Sam fakt holowania statku w pobliżu wód 

terytorialnych innych państw wywołał liczne protesty, administracje morskie Irlandii, Wlk. 

Brytanii, Francji Belgii i Holandii zmuszone został do podniesienia gotowości służb 

ratowniczych. W każdym przypadku podczas przepływania konwoju przez strefę ekonomiczną 

danego państwa towarzyszyły mu nadzwyczajne środki zapobiegawcze z użyciem statków 

ratowniczych włącznie. Operacje rozładunku statku trwały wiele miesięcy, 50.000 m3 wody 

skażonej znajdującej w ładowniach statku po akcji przeciwpożarowej należało przewieźć 

bunkierkami do Danii w celu utylizacji73. 
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Pozytywne zmiany prawne i organizacyjne 

W obecnie obowiązującym Kodeksie morskim, obowiązującym od 5.06. 2002 r., duży nacisk 

położono na ekologizację prawa morskiego, wyrażająca się doktrynalną konstrukcją 

bezpieczeństwa ekologicznego. Normy prawne regulujące stosunki prawne związane z żeglugą 

morską i bezpieczeństwem żeglugi zawarte są w normach o charakterze administracyjno- 

prawnym i ma na celu zapewnienie takiego stanu faktycznego, w którym załoga i statek nie 

stwarzają zagrożenia dla siebie i innych użytkowników dróg morskich.  

Pojęcie bezpieczeństwa występuje również w odniesieniu do portu morskiego. Wartością 

chronioną przed wprowadzeniem ekologicznego aspektu do prawa morskiego zastosowanie 

pojęcia bezpieczeństwo odnosiło się do statku i człowieka albo ładunku lub portu a natomiast 

nie odnosiło się bezpośrednio do środowiska morskiego. Ochrona wymienionych wartości 

odbywała się nawet kosztem środowiska morskiego, chociaż osiągano ekologiczny efekt 

dodany, ponieważ środowisko morskie, narażone na negatywne skutki w przypadku, gdy 

statek, port i ładunek nie są bezpieczne, jest lepiej chronione, gdy statek, ładunek lub port są 

bezpieczne.  

Dobrym przykładem funkcjonowania organizacji międzynarodowej jest Konwencja Helsińska i 

działający w jej imieniu Sekretariat Komisji (HELCOM). W ramach tego porozumienia 

regionalnego podejmowane są liczne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i stanu 

środowiska naturalnego. Dzięki temu utrzymywana jest potężna flota statków zdolnych do 

przeciwdziałania, utrzymywana są też kontakty warunkujące dobrą współpracę i 

współdziałanie. HELCOM jest pierwszym porozumieniem regionalnym na świecie, który 

zapewnił kompleksową ocenę ryzyka zanieczyszczeniem olejowym, podział Basenu M. 

Bałtyckiego na sub-regiony, a więc optymalizację sił i środków. Jest w końcu pierwszą 

organizacją, która zapewniła podstawy prawne umożliwiające współpracę międzynarodową w 

zakresie zwalczania zanieczyszczeń na brzegu morskim. 
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Celem przeciwdziałania incydentom zanieczyszczenia powołano do życia Europejską Agencję 

Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) z siedzibą w Lizbonie. Jej głównym zadaniem jest 

przyczynianie się do stopniowej poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach Unii Europejskiej. 

EMSA udziela państwom członkowskim wsparcia technicznego, monitoruje wdrażanie 

przepisów europejskich, reaguje na zanieczyszczenia wód olejami. A zagrożenie jest bardzo 

realne, na wodach europejskich znajduje się jednocześnie ok. 20 000 statków handlowych. 

Skuteczne działania będą możliwe w przypadku dostępności informacji o ich położeniu, 

przewożonym ładunku itd. Do zadań informacyjnych utworzono europejską sieć wymiany 

danych SafeSeaNet. W Polsce z kolei utworzono systemy PHICS (Polish Harbour Information 

and Control System) oraz SWIBŻ (System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi). Na 

ukończeniu w chwili obecnej jest projekt pod nazwą Krajowy System Bezpieczeństwa 

Morskiego, które celem jest zapewnienie pełnego monitoringu ruchu statków w polskiej, 

Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (EEZ), poprawa łączności i wymiany informacji, zapewniające 

szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa żeglugi.  

EMSA została upoważniona do utworzenia sieci obejmującej jednostki pływające, urządzenia i 

inne środki przeznaczone do niesienia pomocy państwom członkowskim przy zwalczaniu 

zanieczyszczeń ze statków. Opracowano plan działania w celu zachowania gotowości oraz 

reagowania na zanieczyszczenia olejami. Plan ma zapewnić państwom członkowskim 

dodatkowe wsparcie tam, gdzie istnieje największe niebezpieczeństwo. Na tej podstawie EMSA 

podpisuje umowy z armatorami statków handlowych, które można przekształcić w jednostki 

do zbierania rozlewów. Plan dotyczy udostępniania statków na Morzu Bałtyckim, na wybrzeżu 

Atlantyku, wzdłuż zachodnich dopływów kanału angielskiego oraz na Morzu Śródziemnym i 

Morzu Czarnym. Dodatkowo w ramach programu CleanSeaNet EMSA prowadzi monitoring 

obszarów morskich UE przy użyciu analizy obrazów satelitarnych, co pozwala na szybkie 

wykrycie zanieczyszczeń olejowych. 

W tej chwili EMSA upoważniona jest do podejmowania inicjatyw związanych z 

przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom powodowanym przez olej, HNS oraz wynikłe w związku z 

działalnością poszukiwania i eksploatacji gazu i ropy. Problem zagospodarowania odpadów 

interesuje Agencję wyłącznie z powodów operacyjnych związanych z prowadzeniem akcji 

ratowniczej, to znaczy, w jaki sposób odbiór odpadów może powodować zakłócenia tej akcji. 

Najbardziej oczekiwanym zadaniem dla EMSY powinno być możliwość zwrócenia się Agencji w 

stronę problematyki zwalczania zanieczyszczeń na brzegu morskim. Jakkolwiek w tym zakresie 

nawiązana jest współpraca z Departamentem Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG 

Echo) Komisji Europejskiej, ani jedna, ani druga instytucja nie zajmuje się poważnie tym 

zagadnieniem. 
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