PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 96

Transport

2013

Teresa Abramowicz-Gerigk,
Zbigniew Burciu,
Piotr Kamiski
Akademia Morska w Gdyni

KRYTERIA AKCEPTOWALNOCI RYZYKA
W EGLUDZE MORSKIEJ
Rkopis dostarczono, maj 2013

Streszczenie: W artykule przedstawiono analiz kryteriów akceptowalnoci ryzyka stosowanych
w egludze morskiej w odniesieniu do okrelonego akwenu morskiego oraz statku. Na podstawie
przeprowadzonych studiów wybranych pokadowych systemów zarzdzania bezpieczestwem statku
przeprowadzono syntez metod oceny ryzyka operacji stwarzajcych potencjalne zagroenie dla ludzi
i statku. Omówiono wady i zalety podejcia stosowanego obecnie w egludze morskiej przy
opracowywaniu kryteriów akceptacji ryzyka.
Sowa kluczowe: egluga morska, bezpieczestwo, kryteria akceptowalnoci ryzyka

1. WPROWADZENIE
Okrelenie poziomu bezpieczestwa w egludze morskiej opiera si na obowizujcych
przepisach i odnosi si do rozsdku, wiedzy, dowiadczenia i poczucia odpowiedzialnoci
kapitana i zaogi statku. Zgodnie z Kodeksem Morskim "kapitan obowizany jest przed
rozpoczciem i w czasie podróy dooy naleytej starannoci, aby statek by zdatny do
eglugi, a w szczególnoci, aby odpowiada wymaganiom wynikajcym z przepisów i
zasad dobrej praktyki morskiej, co do bezpieczestwa" [7].
W przypadku wybranych etapów eksploatacji statku, na przykad eglugi na
akwenach podejciowych do portów i na akwenach portowych, jednoczesne stosowanie
przepisów i zasad dobrej praktyki dotyczy równie wspópracy kapitana statku z pilotem,
kapitanami holowników i oficerem suby nadzoru ruchu statków lub kapitanatu portu.
Do uniwersalnych definicji bezpieczestwa na morzu mona zaliczy nastpujce [3]:
Ǧ brak zagroenia (freedom from danger),
Ǧ brak ryzyka, którego poziomu nie mona zaakceptowa, lub brak uszczerbku na
zdrowiu czowieka (freedom from unacceptable risks or personal harm),
Ǧ brak strat finansowych (not losing money).
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Wypadkowo w egludze morskiej i skala szkód, jakie maj miejsce na wiecie,
wpywaj na dziaania organizacyjne i legislacyjne. W wyniku tego ocena ryzyka staje si
podstawow funkcj strategicznego zarzdzania bezpieczestwem. Minimalizacja ryzyka –
legislacja i naciski polityczne wpywaj na infrastruktur, operacje i procesy w transporcie
morskim. Identyfikowane s parametry i wska niki ryzyka oraz skutki, które maj istotny
wpyw na poziom ryzyka [1, 6, 8]. Monitoring zmian poziomu ryzyka jest prowadzony w
stosunku do kryteriów akceptowalnoci. Stosowane s kryteria jakociowe, póilociowe i
ilociowe [2, 3, 4, 5]. Trudnoci w okreleniu kryteriów zwizane s z wystpowaniem
niepewnoci wynikajcych z przyjmowanych zaoe i uproszcze.
Realizujc zadanie transportowe w egludze morskiej moemy przekroczy poziom
bezpieczestwa, okrelany potocznie, jako poziom bezpiecznej eglugi i znale  si w
obszarze dziaa ratownictwa ycia, ratownictwa mienia i ratownictwa ekologicznego.
Kryteria akceptowalnoci ryzyka w tym przypadku dotycz decyzji podejmowanych przez
koordynatora akcji ratowniczej.

2. WSPÓPRACA I ZALENOCI STRON W OBSZARZE
BEZPIECZESTWA EGLUGI
Bezpieczestwo morskie obejmuje bezpieczestwo i zdrowie ludzi, bezpieczestwo
statku i aspekty rodowiskowe. Bezpieczestwo w transporcie morskim obejmuje
bezpieczestwo ycia na morzu, bezpieczestwo statku, bezpieczestwo na morzu
(piractwo), elementy bezpieczestwa infrastruktury ldowej i wyposaenia statku oraz
wybrane aspekty ochrony rodowiska.
Eksploatacja handlowa statku [7] jest to realizacja procesu transportowego - przewóz
pasaerów i adunku w celu zarobkowym. Na bezpieczestwo eksploatacji statku
wpywaj nastpujce elementy:
Ǧ czynnik ludzki, kwalifikacje zaogi,
Ǧ obszar uprawiania eglugi,
Ǧ warunki hydrometeorologiczne,
Ǧ stan techniczny,
Ǧ stan zaadowania,
Ǧ technologia przeadunku.
Tworzenie warunków do wdraania na caym wiecie najwyszych moliwych
standardów dla zapewnienia bezpieczestwa na morzu, które jest nadrzdnym celem
Midzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, wymaga zaangaowania wielu stron instytucji rzdowych i przedsibiorstw. Na rysunku 1 przedstawiono wspóprac i
zalenoci stron w obszarze bezpieczestwa eglugi.
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Rys. 1. Wspópraca i zalenoci stron w obszarze bezpieczestwa eglugi [3, 8]

3. KRYTERIA AKCEPTOWALNOCI RYZYKA
Gówne przyczyny powstawania wypadków i katastrof morskich stanowi bdne
dziaanie lub zaniechanie dziaania, zaniedbania w zakresie przestrzegania zasad dobrej
praktyki morskiej oraz niski poziom wyszkolenia zawodowego.
Zgodnie z polsk norm PN-N-18002;2000 ryzyko zawodowe mona oszacowa,
przyjmujc trójstopniow lub piciostopniow skal, w zalenoci od cikoci nastpstw.
Zalecanym sposobem, który wynika z ogólnych wymaga dotyczcych wykonywania
pomiarów i oceny czynników szkodliwych w rodowisku pracy, jest oszacowanie ryzyka
zawodowego w skali trójstopniowej na podstawie wartoci wielkoci charakteryzujcych
naraenie.
Ogólne zasady szacowania ryzyka zawodowego s nastpujce:
Ǧ ryzyko mae, gdy P  0,5 Pdop,
Ǧ ryzyko rednie, gdy 0,5Pdop < P  Pdop,
Ǧ ryzyko due, gdy P > Pdop.
gdzie:
P – warto wielkoci charakteryzujcej naraenie,
Pdop – dopuszczalna warto wielkoci charakteryzujcej naraenie.
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Poziom ryzyka na etapie eksploatacji jest funkcj parametrów projektowych,
technicznych, operacyjnych i organizacyjnych ustalonych dla danej operacji [4].
Umoliwia to ocen ryzyka w oparciu o okrelone kryteria akceptowalnoci.
W przypadku wystpowania wybranych zagroe, gdy szacowanie ryzyka
charakteryzuje si znaczcym poziomem niepewnoci, odzwierciedlajcym przyjte
zaoenia i uproszczenia, trudno jest ustali kryteria akceptowalnoci ryzyka. Do zagroe
tych nale:
Ǧ przekroczenie wieku statku,
Ǧ tania bandera,
Ǧ wejcie w obszar piractwa,
Artyku 94 konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza - Obowizki pastwa
bandery, stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie jurysdykcji, kontroli w dziedzinie
administracyjnej, technicznej i socjalnej nad statkami podnoszcymi jego bander.
Przyczyny techniczne, które stanowi 20% wypadków morskich, pogbiane s midzy
innymi poprzez przeflagowanie bander statków pod ,,tani bander - wygodn bander”
(ang. cheap flag or flag of convenience) – koszty rejestracji statku s nisze rednio o
30%–50% od kosztów rejestracji statków pod banderami Ameryki Pónocnej i wikszoci
krajów Europy. Poza tym koszty operacyjne statku s równie nisze o 12%–30% w
stosunku do tradycyjnych narodowych bander – powoduje to zatrudnianie zaóg o niszym
poziomie wyszkolenia oraz mniej restrykcyjne wymagania techniczne w stosunku do
statku i zaogi.
Na przestrzeganie standardów bezpieczestwa ma niewtpliwy wpyw uprawianie
eglugi pod dogodnymi banderami. Wprawdzie nie sposób zaoy, e wszystkie statki
pywajce pod tymi banderami s – z punktu widzenia bezpieczestwa morskiego –
statkami substandardowymi, ale ich awaryjno i udzia w katastrofach morskich, w
porównaniu np. ze statkami z krajów OECD s kilka razy wiksze.
Zagroenia zwizane z wejciem statku w obszar piractwa wci stanowi powany
problem. Wedug danych Lloyd’s Marine Intelligence Unit z afrykaskiego szlaku
morskiego skorzystao w 2007 r. okoo 6500 tankowców i gazowców, które przewiozy 7
proc. wiatowej ropy. Wikszo z nich pyna do portów w USA. W tym regionie wiata
piraci atakuj rednio jeden z dziesiciu statków.

3.1. KRYTERIA AKCEPTOWALNOCI RYZYKA
NA WYZNACZONYM OBSZARZE MORSKIM
Katastrofa na morzu wie si z duymi kosztami zwizanymi z utrat ycia i zdrowia,
ludzi, mienia i zanieczyszczeniem rodowiska naturalnego. Koszty utraty mienia szacuje
si w dziesitkach/setkach milionów euro, koszty poniesione w wyniku zanieczyszczenia i
skaenia rodowiska morskiego mog siga nawet miliardów euro, koszty utraty ycia i
zdrowia naley uzna za niewymierne.
Skutki finansowe, mona okreli wedug nastpujcej zalenoci [6]:
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K si
gdzie:
Ksi1 –
Ksi2 –
Ksi3 –
Ksi4 –
Ksi5 –
Ksi6 –

¦K
j 1

sij

(1)

koszty usunicia skutków wypadku,
koszty strat przewoonych adunków,
koszty usunicia awarii drogi morskiej,
koszty zanieczyszcze rodowiska,
koszty wynikajce ze strat spowodowanych zablokowaniem drogi morskiej,
koszty wynikajce ze strat spowodowanych wybuchem lub poarem adunku.

Koszty wypadku statku mona podzieli na koszty zwizane z:
Ǧ utrat zdrowia lub utrat ycia pasaerów i zaogi,
Ǧ ratownictwem mienia,
Ǧ adunkiem,
Ǧ zanieczyszczeniem rodowiska morskiego.
Poziom ryzyka akceptowalnego okrela si, przyjmujc zasady akceptowalnoci, na
przykad ALARP lub LQI (Life Quality Index – wska nik jakoci ycia).

LQI
ICAF

g we( 1 w )
ge( 1 w ) / 4w

(2)
(3)

gdzie:
LQI
ICAF
g
e
w

–
–
–
–
–

wska nik jakoci ycia,
analiza zysków i strat,
roczny produkt krajowy brutto przypadajcy na osob,
przewidywana dugo ycia,
wzgldny okres aktywnoci ekonomicznej (przyjmowany w krajach
rozwinitych, jako w = 1/8).

Wska nik jakoci ycia LQI wyraa koszty, jakie spoeczestwo decyduje si ponie w
celu ochrony ycia ludzi. Opiera si on na wska niku PLL (Potential Loss of Life) –
wska nik potencjalnej utraty ycia. Warto PLL jest statystycznie oczekiwan liczb ofiar
miertelnych w obrbie wyszczególnionej populacji podczas okrelonego okresu czasu.
Obliczenia oparte na jego wykorzystaniu uwaane s za kontrowersyjne, poniewa
przypisuje si w nich okrelon warto yciu ludzi. Takiego podejcia nie wolno
stosowa przy projektowaniu i eksploatacji obiektów oceanotechnicznych.
Dla wybranego rodzaju dziaalnoci (egluga) redni akceptowalny wska nik
potencjalnej utraty ycia PLL moe si opiera na wartoci dziaalnoci ekonomicznej EV.
Dla zaogi i pracowników: PLL q  EV , dla pasaerów: PLL r  EV
Ogólnym wska nikiem aktywnoci ekonomicznej jest PNB - Produkt Narodowy Brutto
- miara wartoci wszystkich dóbr i usug finalnych wytworzonych przez obywateli danego

12

Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kamiski

pastwa oraz przez osoby prawne z siedzib na terenie tego pastwa, niezalenie od tego,
czy podmioty te dziaaj w kraju, czy za granic.
Dla wypadków zwizanych z zatrudnieniem ogólny wska nik q moe by definiowany,
jako redni stosunek miertelnoci przypadajcej na PNB. Dla wypadków zwizanych z
transportem mona podobnie zdefiniowa ogólny wska nik r:
– kryterium dla zaogi:

q

Liczba wypadków personelu
PNB

– kryterium dla pasaerów:

r

Liczba wypadków zwiwizanych z transportem
udzia transportu w PNB

Na podstawie danych amerykaskich i norweskich liczba wypadków zwizanych z
zatrudnieniem moe by oszacowana, jako q = 1,5 wypadków miertelnych/miliard funtów
brytyjskich. r=8,6 wypadków miertelnych/miliard funtów brytyjskich moe by
oszacowane na podstawie statystyk dla transportu lotniczego, które przyjmuje si ze
wzgldu na dostpno dobrze opracowanych danych statystycznych oraz wysokie
standardy bezpieczestwa.
Efektywno kosztowa wyraana jest w postaci cakowitego kosztu zapobiegania
wypadkom miertelnym GCAF (ang. Gross Cost of Averting Fatality), zdefiniowanego
nastpujco:
'Koszt
GCAF
(4)
'Ryzyko
Przyrost kosztów 'Koszt jest dodatkowym kosztem zastosowanych opcji kontroli
ryzyka, podczas gdy przyrost ryzyka 'Ryzyko jest ryzykiem zredukowanym dziki
zapobieganiu wypadkom miertelnym, np. oczekiwanemu zmniejszeniu liczby wypadków
miertelnych. Wielko ta powinna by okrelona przez wska nik potencjalnej utraty ycia
PLL.
Okrelenie PLL jest mylce, poniewa w rzeczywistoci oznacza oczekiwan utrat
ycia. Cakowity koszt zapobiegania wypadkom miertelnym (GCAF) ocenia opcje
kontroli ryzyka w aspekcie zapewnienia dodatkowego bezpieczestwa.
Dodatkowa miara efektywnoci kosztowej wyraana jest przez koszt netto zapobiegania
wypadkom miertelnym (ang. Net Cost of Averting Fatality – NCAF), w którym
uwzgldnia si nie tylko wzrost bezpieczestwa, ale równie korzyci ekonomiczne
badanych opcji kontroli ryzyka. Korzyci ekonomiczne (lub redukcja ryzyka) mog
zawiera warto ekonomiczn ograniczenia zanieczyszcze.
NCAF

' Koszt  ' KorzysciEk
' Ryzyko

GCAF 

' KorzysciEk
' Ryzyko

(5)
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Kryterium decyzyjnym, s 3 miliony dolarów w przeliczeniu na uniknicie wypadku
miertelnego (rekomendowane w okólniku MSC72/16). W aneksie 2, tabela 9, MSC72/16
oszacowano cakowite generowane koszty spowodowane powanymi wypadkami na
5 608 000 USD, cakowitym zaginiciem na 24 808 000 USD, wczajc w to elementy,
takie jak uszkodzenia adunku oraz rodowiska morskiego. Wielkoci te zastosowano do
oszacowania NCAF. W MSC72/16 dokonano oceny wariantów kontroli ryzyka GCAF oraz
NCAF. Konsekwencje wypadku zostay sklasyfikowane, jako powany wypadek lub
cakowita utrata statku.
Zapewnienie bezpiecznego pywania statków morskich na akwenie oznacza
wyeliminowanie, a w przypadkach szczególnych zredukowanie do minimum poziomu
ryzyka wypadków morskich. Przykadowo, prawdopodobiestwo zaistnienia liczby
wypadków morskich 10 w przedziale czasu [0, t), badanego obszaru morskiego wyraa
si wzorem [3, 5].

P( X ( t ) d 10 )

10

¦
k 0

( O t ) k e  Ot
k!

(6)

Dokonujc przyblienia rozkadu Poissona rozkadem normalnym otrzymujemy:

§ X ( t )  Ot 10  Ot ·
§ 10  Ot ·
P( X ( t ) d 10 ) P¨¨
d
¸¸ ) ¨¨
¸¸
t
t
O
O
©
¹
© Ot ¹

(7)

gdzie:
) – dystrybuanta standardowego rozkadu normalnego.
Proces
Poissona,
jest
przyblionym
modelem
procesu
oznaczajcego
prawdopodobiestwo zaistnienia liczby wypadków morskich na wyznaczonym obszarze.
Zaproponowany model tego procesu np. przekroczenie zaoonego progu
prawdopodobiestwa/poziomu bezpieczestwa, moe przyczyni si np. do wprowadzenia
nowych regulacji, np. wyznaczenia tras rozgraniczenia ruchu, tras dla statków o duym
zanurzeniu.
Koszty brutto (Gross Cost of Averting a Fatality – Gross CAF) i netto (Net Cost of
Averting a Fatality – Net CAF) uniknicia wypadków miertelnych wyznaczane s
nastpujco:
'C
'C  'B
Gross CAF
; Net CAF
(8)
'R
'R
gdzie:
' C – koszty stosowania opcji kontroli ryzyka w przeliczeniu na jeden statek,
' B – korzyci ekonomiczne zastosowania opcji kontroli ryzyka w przeliczeniu na jeden
statek, mog uwzgldnia zapobieganie zanieczyszczeniom rodowiska,
' R – redukcja ryzyka przypadajca na statek, wyraona jako liczba wypadków
miertelnych, których zdoano unikn w wyniku wprowadzenia opcji kontroli
ryzyka.
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3.2. KRYTERIA AKCEPTOWALNOCI RYZYKA W SYSTEMIE
ZARZDZANIA BEZPIECZESTWEM STATKU
Sformalizowanie procedur postpowania podczas prowadzenia operacji stwarzajcych
zagroenie dla ludzi i statku umoliwia jednoznaczne okrelenie poziomu ryzyka.
Zarzdzanie bezpieczestwem odnosi si bezporednio do wielkoci ryzyka
akceptowalnego. Opiera si ono na przepisach Midzynarodowego kodeksu zarzdzania
bezpieczn eksploatacj statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu morza przez statki
ISM (ang. International Safety Management Code), który stanowi IX rozdzia
Midzynarodowej konwencji o bezpieczestwie ycia na morzu SOLAS (ang. Safety of
Life at Sea). Kodeks ten zosta przyjty przez Midzynarodow Organizacj Morsk IMO,
jako narzdzie promujce tworzenie kultury bezpieczestwa i wiadomoci ekologicznej w
egludze. Nakada on na operatorów statków obowizek wprowadzenia systemu
zarzdzania bezpieczestwem SMS (ang. Safety Management System), zawierajcego
wyej wymienione procedury [1].
Poniej przedstawiono analiz systemów zarzdzania bezpieczestwem statku
wykorzystywanych przez armatorów: Grimaldi Group - Wochy (operator V-Ship, statki
pod bander Gibraltaru), Stamco – Grecja (statki pod bander Wysp Bahama), Stena Line
– Szwecja (statek pod bander Wysp Bahama). Systemy te zostay wdroone na ponad stu
jednostkach pywajcych, nalecych do wyej wymienionych armatorów. Analiza zostaa
przeprowadzona na podstawie podrczników - instrukcji uytkowania systemu SMS
(Safety Management Manual), zatwierdzonych przez odpowiednie dla pastwa flagi
organy administracji morskiej lub wybrane towarzystwo klasyfikacyjne.
Podrczniki, które s opracowywane zgodnie z wymogami kodeksu ISM, zawieraj
podobne procedury i listy kontrolne. Instrukcje postpowania s przystosowywane do
danego typu statku. W wybranych aspektach, w których kodeks ISM bardzo szczegóowo
precyzuje wytyczne, listy kontrolne s identyczne we wszystkich systemach.
Miar poziomu bezpieczestwa zastosowan w systemie zarzdzania bezpieczestwem
eksploatacji statku jest ryzyko wystpienia zdarzenia niepodanego. Analizy ryzyka i
wartociowania ryzyka dokonuje si w oparciu o przygotowane przez operatora statku,
operatora systemu zarzdzania bezpieczestwem instrukcje, listy kontrolne, drzewa
zdarze i macierze ryzyka. Wartociowanie ryzyka na podstawie macierzy ryzyka
najczciej odbywa si w oparciu o umown piciostopniow skal prawdopodobiestwa i
piciostopniow skal skutków (tablica 1). Maksymalny dopuszczalny poziom ryzyka,
zdefiniowanego, jako iloczyn prawdopodobiestwa i skutków wystpienia zdarzenia
niepodanego, przyjto równy 4. Warto ryzyka równa 1 do 4 oznacza poziom
akceptowalny, 5-12 oznacza ryzyko tolerowane, akceptowane po zastosowaniu
dodatkowych rodków redukcji ryzyka, poziom 15-25 oznacza ryzyko nietolerowane.
Akceptowalny poziom ryzyka oznacza, e podczas wykonywania rozpatrywanej operacji,
nie s wymagane adne dodatkowe rodki bezpieczestwa. Dopuszczalny poziom ryzyka
moe wymaga zastosowania zasady ALARP. W przypadku ryzyka tolerowanego okrela
si rodki redukcji, po zastosowaniu, których poziom ryzyka jest akceptowany.
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Tablica 1
Umowne skale prawdopodobiestwa i skutków
Skutki zdarzenia

Prawdopodobiestwo
wystpienia zdarzenia

Bezpieczestwo
Nieznaczne obraenia
niewymagajce pierwszej
pomocy
Nieznaczne obraenia
wymagajce pierwszej
pomocy na statku
Obraenia wymagajce
hospitalizacji

rodowisko

Mienie

Poniej
10 l

Mniej ni
10 000 $

10 –
100 l

10 000 $ 100 000 $

100 –
1000 l

100 001 $ 1 000 000 $

1

Znikome

Raz w
yciu

1

Pomijalne

2

Okazyjne

co 10-20
lat

2

Nieznaczne

3

Moliwe

co 1-10
lat

3

Znaczne

4

Prawdopodobne

jeden raz
w roku

4

Krytyczne

mier, cakowita niepenosprawno jednej osoby

1000 –
10000 l

1000001 $ 25 000 000 $

5

Pewne

raz na 6
miesicy

5

Katastrofalne

Wiele ofiar miertelnych

Powyej
10 000 l

Wicej ni
25 000 000 $

W celu uproszczenia procedury okrelenia poziomu ryzyka identyfikowane s
zagroenia wystpujce w rónych stanach eksploatacyjnych statku. Dla stanów tych
okrelane s operacje, jakie mog by wykonywane. Dla kadej operacji identyfikowane s
zagroenia oraz ustalane s standardowe procedury i instrukcje.
Uatwia to analiz zdarze niepodanych. Dla kadego z nich znany jest, wstpnie
okrelony, akceptowalny poziom ryzyka, prawdopodobiestwo wystpienia i jego skutki.
Przed kad operacj rzeczywisty poziom ryzyka, okrelany na statku przez kapitana w
porozumieniu ze starszym oficerem lub starszym mechanikiem jest porównywany z
poziomem akceptowalnym. W przypadku przekroczenia stosowane s dodatkowe rodki
redukcji ryzyka, obniajce ryzyko do poziomu akceptowalnego.

4. WADY I ZALETY PODEJCIA STOSOWANEGO
PRZY OKRELANIU KRYTERIÓW AKCEPTOWALNOCI
RYZYKA W EGLUDZE MORSKIEJ
Stosowane kryteria akceptowalnoci ryzyka odnosz si do operacji wykonywanych w
warunkach normalnych. Wzrastajca niepewno dotyczca warunków operacyjnych, musi
by uwzgldniona w kontekcie kryteriów akceptowalnoci ryzyka, poprzez wprowadzenie
wielowarstwowej macierzy ryzyka [2, 4]. W systemie zarzdzania bezpieczestwem
statku pierwsza warstwa odpowiada poziomowi ryzyka uzyskiwanego wskutek
przewidywanych rodków bezpieczestwa zastosowanych dla operacji, zgodnie z ustalon
lista kontroln. Druga warstwa odpowiada poziomowi ryzyka po wprowadzeniu
dodatkowych opcji kontroli ryzyka. W przypadku odstpstwa od warunków
przewidzianych w licie kontrolnej, gdy przekroczony jest akceptowany poziom ryzyka,
kolejne warstwy s rozpatrywane przez operatora statku. Operator proponuje dodatkowe
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rodki redukcji ryzyka lub wydaje zakaz wykonywania danej operacji do czasu
opracowania nowych procedur.
Do zalet stosowanego podejcia zalicza si przede wszystkim wzrost kultury
bezpieczestwa, popraw wyszkolenia zaóg statków i personelu ldowego w zakresie
metod i rodków zapobiegania zdarzeniom niepodanym i minimalizacji ich skutków,
moliwo
biecego
wprowadzania
udoskonale
systemów
zarzdzania
bezpieczestwem. Podstawowe wady stanowi – rozbudowane bazy danych oraz
rónorodno schematów postpowania w sytuacjach awaryjnych, stosowanych przez
rónych armatorów. Czonkowie zaogi statku musz odbywa odpowiednie szkolenia i
zdawa egzaminy. W sytuacjach niewyszczególnionych w opracowanych wczeniej
instrukcjach kapitan statku ma obowizek powiadomienia biura operatora statku i
oczekiwania na nowe instrukcje. Jest to przyczyn pozornego przeniesienia
odpowiedzialnoci z kapitana statku na operatora.

5. WNIOSKI
Jednoznaczne okrelenie poziomu ryzyka i stosowanie standardowych procedur uatwia
podejmowanie decyzji w sytuacji zagroenia, jednak nagromadzenie duej iloci
informacji powoduje wyduenie procesu podejmowania decyzji i moliwo opó nienia
reakcji na zaistniae zdarzenie. Parametry ryzyka, które s determinowane przez odlege
elementy wystpujce w scenariuszu zdarze, w naturalny sposób s obcione du
niepewnoci [2, 5, 8]. Kryteria akceptowalnoci ryzyka musz by aktualizowane,
poniewa zmieniaj si stosowane technologie, przepisy, cele bezpieczestwa,
metodologia analiz i metody operacyjne.
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RISK ACCEPTANCE CRITERIA IN MARITIME NAVIGATION
Summary: The paper presents the analysis of risk acceptance criteria used in maritime navigation with
respect to both the particular sea area and ship. On the basis of the study of several ship safety management
systems the summary of risk assessment methods used for the hazardous operations for people and ship has
been worked out. The merits and drawbacks of the approach used currently in risk assessment in maritime
navigation to draw up the risk acceptance criteria.
Keywords: maritime navigation, safety, risk acceptance criteria

