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W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 12 grudnia 2012 r. znak: WG - 0121 /1/2011,

informuję, że z wielkim zaskoczeniem przyjąłem: do wiadomości fakt, iż odstąpił Pan
od pierwotnych ustaleń w przedmiocie reorganizacji ochrony przeciwpożarowej Portu
Gdańskiego, której wyrazem miało być ogłoszenie przetargu dotyczącego' świadczenia usług
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratowniczego, o której
informował mnie Pan w piśmie z dnia 30 grudnia 2011 r., znak DN/030/072/0l/2012. Pańskie
pismo wywołało u mnie mylne przekonanie, że sprawa zostanie załatwiona w terminie,
z uwzględnieniem pełnego zabezpieczenia ratowniczego Portu Gdańskiego i Miasta Gdańska: .

Jestem zaniepokojony faktem, iż odstąpił Pan od zamiaru korzystania z usług
przeciwpożarowych i ratowniczych świadczonych przez profesjonalne podmioty spełniające
kryteria wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz.
1380 ze zm.). Nadmieniam, 'że art. 15 ww. ustawy określa jednostki ochrony
przeciwpożarowej, którymi są m.in.: zakładowe straże pożarne i zakładowe służby
ratownicze. Jednocześnie art. 16a tej ustawy określa wymagania, które muszą spełniać
ww. podmioty, jak i osoby w nich zatrudniane.

Z informacji, które powziąłem wynika, że w ogłoszeniu o naborze do ZMPG S.A.
w Gdańsku na stanowiska związane z obsługą statków pożarniczych nie uwzględniono
wymogu posiadania kwalifikacji pożarniczych przewidzianego przez Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej
i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2005, Nr 215,
poz. 1823 ze zm.) oraz stosownego doświadczenia w zakresie przeciwpożarowym
i ratowniczym .

Ponadto z informacji uzyskanych od Dyrektora Zarządu MSPR Sp. z 0.0.

Pana inż. Andrzeja Bukówskiego wynika, że odstąpiliście Państwo również od deklarowanej
gotowości do niezwłocznego negocjowania umowy generalnej z tą spółką.

Oznacza to, że faktycznie zmierzacie Państwo do pozbawienia akwenów zarządzanych
przez ZMPG Gdańsk S.A. jakiejkolwiek zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej
i ratowniczej. Ma to szczególne znaczenie wobec zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012, odbywanych także w Gdańsku, gdzie nastąpi niewątpliwie wzmożony
ruch statków pasażerskich i związany z tym wzrost zagrożenia przeciwpożarowego, a nawet
terrorystycznego.

r.
I

Pan
dr Ryszard Strzyżewicz
Prezes Zarządu
Morskiego Portu Gdańsk S.A.
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·Państ,;a działania zmierz~jące do ograniczenia, pozbawienia Portu w Gdańsku realnej,
profesjonalnej ochrony .przeciwpożarowej w postaci. Morskiej Straży Pożarniczo
-R~t0v.:niczej Sp.,z 0.0., .bu?zą .moje uzasadni~ne zaniepokojenie. Pozbawienie asysty statków
po~arnlCzych, ktore znajdują SIę w dyspozycji MSPR Sp. z 0.0. bieżącej eksploatacji pirsów
paliwowych, przy których jednocześnie może być zacumowanych kilka zbiornikowców
z substancjami niebezpiecznymi, może doprowadzić do wzrostu zagrożenia pożarowego
wybu~howe~o, ~~nieczysz~zenia ś~od0v.:iska nie t~lko ~wenów portowych, ale również całe]
Zatoki Gdańskiej, natomiast posiadanie profesjonalnej ochrony przeciwpożarowej przez
ZMPG S.A. w Gdańsku obniża z pewnością koszty prowadzenia przez niego działalności
gospodarczej.

W mojej ocenie planowana przez Państwa reorganizacja powinna przede wszystkim
spełniać wymogi przewidziane przepisami obowiązującego prawa. Cel ten może być również
osiągnięty przez restrukturyzację dotychczasowej jednostki ochrony przeciwpożarowej jaką
jest MSPR Sp. z 0.0. .

Jednocześnie informuję, że podjęcie inicjatywy w kierunku utworzenia nowego
podmiotu ochrony przeciwpożarowej wiąże się z zachowaniem wszelkich procedur
wynikających z art. 17 i 18 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 178,
poz. 1380 ze zm.), z których wynika konieczność uzyskania zgody ministra właściwego do
spraw wewnętrznych na tworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostki ratowniczej,
a ich organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania nowopowstałej jednostki należy
określić w stosownym porozumieniu pod nadzorem komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania.

Nie ulega wątpliwości, że ww. procedury są czasochłonne i wymagają zaangażowania
szeregu organów administracji rządowej. Tym samym biorąc pod uwagę dzień rozwiązania
umowy generalnej tj. 29 lutego 2012 r. należy stwierdzić, że pozostawia Pan teren Portu
Gdańskiego oraz Miasto Gdańsk bez należytej ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym będę zmuszony. poinformować Ministra Spraw
Wewnętrznych o nieprzestrzeganiu przez Pana obowiązujących procedur w tym zakresie,
a Wojewodę Pomorskiego o obniżeniu poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Portu
Gdańskiego i Miasta Gdańska na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
EUR02012.

Wypada jedynie przypomruec, że ponad dwudziestoletnia działalność MSPR
Sp. z 0.0. niejednokrotnie pozytywnie wpisała się w działalność służb ratowniczych Miasta
Gdańska.

Według opinii Kapitanatu Portu Gdańsk z -dnia 16 października 2008 r. osłona
przeciwpożarowa jednostek pływających typu "STRAŻAK" w portach w rozumieniu
jednostek pływających jest nieodzowna, a ilość jednostek typu "STRAŻAK" funkcjonujących
w Porcie Gdańsk winna wynosić nie. mniej niż cztery jednostki o określonej dzielności
morskiej i skuteczności ratowniczej. Specyfika Portu Gdańskiego polega na funkcjonowaniu
obecnie wielu zakładów, których profil działalności związany jest nierozłącznie z obrotem
substancjami określanymi w wielu przepisach prawa jako niebezpieczne. Pomimo
występowania takich substancji i co należy podkreślić w znacznych ilościach Morski Port
Gdańsk uważany jest za port bezpieczny o dużych możliwościach rozwojowych. Pozytywne
opinie nt. stanu bezpieczeństwa wynikają z wielu czynników, a jednym z nich jest
niewątpliwie zapewnienie właściwej ochrony zbiornikowców podczas operacji załadunku
i rozładunku substancji niebezpiecznych, co dotychczas realizowane jest przez MSPR
Sp. z 0.0.

Podkreślenia wymaga fakt, iż jednym z warunków wyrażenia zgody na działalność na
przykład Gdańskiego Terminalu' Gazowego GASPOL S.A. jest zapewnienie przez
prowadzącego ten zakład odpowiednich sił i środków do zwalczania zagrożeń pożarowych
na akwenie portowym, Wymóg ten znalazł' wyraz w "Raporcie o bezpieczeństwie" z 2006 r.,
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opracowanym dla Gdańskiego Tenninalu Gazowego GASPOL S.A. i zatwierdzonym przez
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku' w dniu 24.05.2007 r., zgodnie
z"którym w zakresie zwalczania poważnych awarii Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza
podejmuje działania na akwenie portowym w przypadku zagrożenia gazowca LPG, a ponadto
w fazie początkowej akcji ratowniczo-gaśniczej na terminalu udział bierze statek pożarniczy
Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej Sp. z 0.0. Pozbawienie możliwości działania
ratowniczego przez Państwa działania spowoduje konieczność aktualizacji "raportów
o bezpieczeństwie" różnych zakładów znajdujących się na terenie Portu, co wiązać się będzie
z dodatkowymi wymuszonymi dla tych firm kosztami.

Należy także podnieść, iż niezapewnienie odpowiedniej ochrony zbiornikowców
podczas załadunku i rozładunku substancji niebezpiecznych wiązać się może z negatywną
opinią Państwowej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania na terenie Morskiego Portu
Gdańsk zakładów wymienionych wart. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska, czyli zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.

Kolejną konsekwencją działań zmierzających de facto do likwidacji lub znacznego
ograniczenia działalności MSPR Sp. z 0.0. jest sprzeczność tych działań z obowiązującym
"Zakładowym Planern Ratownictwa ZMPG S.A. Gdańsk" oraz "Planem zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez ZMPG S.A." zatwierdzonym przez
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Ponadto Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu
Morskiego w Gdyni z dnia 8 października 2002 r. nakłada na zbiornikowce przewożące palne
ładunki niebezpieczne lub nieodgazowane obowiązek korzystania z asysty statku
pożarniczego. Brak takiej profesjonalnej asysty może doprowadzić do odmowy rozładunku
przez kapitana statku lub armatora.

Nie bez znaczenia w kontekście powyższego jest także realizacja porozumienia
zawartego pomiędzy ZMPG S.A. w Gdańsku, MSPR Sp. z 0.0. w Gdańsku .. oraz
Komendantem Miejskim PSP w Gdańsku z dnia 28 września 2007 r. w przedmiocie
określenia obszaru, warunków i okoliczności działania jednostki ochrony przeciwpożarowej
MSPR Sp. z 0.0. poza terenem swojego działania, które zgodnie z §1O pkt 1 może zostać
rozwiązane za 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Porozumienie to bowiem stwarzało
warunki wykorzystania tej jednostki na terenie i wodach Miasta Gdańska do działań
ratowniczych poza terenem własnego działania tej jednostki i pozbawienie Miasta Gdańska
takiej ochrony stwarza istotne zagrożenie dla ponad czterystutysięcznej aglomeracji miejskiej,
o czym Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz, jednocześnie Przewodniczący
Rady Nadzorczej ZMPG S.A. w Gdańsku mógł nie być w pełni przez Państwa
poinformowany.

W mojej opinii zastąpienie dotychczasowych załóg statków pożarniczych
nieprofesjonalną, nieprzeszkoloną kadrą, zorganizowaną jedynie w ramach podmiotu
niebędącego jednostką ochrony przeciwpożarowej jest działaniem ryzykownym,
niezapewniającym kompleksowej ochrony akwenów wodnych i terenów miasta.

W związku" z powyższym proszę o podjęcie ~akresie działań zgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa. ~. ~~ -z:~ z::...-.

Do wiadomości:
1. Pan Ryszard Stachurski - Wojewoda Pomorski,
2. Pan st. bryg. Wojciech Prusak - Komendant Miejski PSP w Gdańsku.
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