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POLSKA SŁUŻBA HYDROGRAFICZNA POCZĄTKU XXI WIEKU  

– POTRZEBA NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH  

 

 

Zmiany zachodzące w naszym najbliższym otoczeniu oraz nowe wyzwania, 
przed którymi stanęła na progu XXI wieku Polska Służba Hydrograficzna, skłaniają 

do zaprezentowania stanowiska w sprawie potrzeby wprowadzenia w niej nowych 

rozwiązań organizacyjnych stanowiących dostosowanie do oczekiwań dnia 
dzisiejszego. Wspomniane powyżej zmiany dotyczą również Marynarki Wojennej 

RP, w ramach której strukturalnie funkcjonuje służba hydrograficzna. Prezentowany 

materiał jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o podległość, organizację, 

skład, kształt oraz zakres zadań i odpowiedzialności polskiej hydrografii. Autor 
opiera się na zdobytym doświadczeniu i wiedzy o funkcjonowaniu biur 

hydrograficznych oraz na rezultatach prowadzonej pracy naukowej nad modelem 

polskiej służby hydrograficznej [2]. 

 

 

1.  WYZWANIA WARUNKUJĄCE POTRZEBĘ ZMIAN  

Spojrzenie wstecz – początkowe lata XX wieku. Służba hydrograficzna była 

jednym z pierwszych elementów tworzącej się Polskiej Marynarki Wojennej                 
w okresie II Rzeczypospolitej, powstałej 28 listopada 1918 r. w myśl wydanego 

przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o powołaniu Polskiej 

Marynarki. Urząd Hydrograficzny, jako pierwsza instytucja służby hydrograficznej, 

powstał 19 lutego 1920 r. a jego pierwszym szefem został kpt. mar. Józef Unrug, 
późniejszy wiceadmirał i dowódca floty [4]. Mając na uwadze tworzenie służby 

hydrograficznej, znacznie wcześniej, bo już w grudniu 1919 r. Marynarka Wojenna 

nabyła w Hamburgu jednostkę pływającą, którą poddano niezbędnemu remontowi 
przystosowującemu do wykonywania zadań hydrograficznych. 10 lutego 1920 r., 

zgodnie z rozkazem ministra spraw wojskowych, jednostka została wcielona do 

Marynarki Wojennej RP pod nazwą ORP „Pomorzanin”, a 1 maja tegoż samego 

roku w Gdańsku uroczyście została podniesiona biało-czerwona bandera wojenna 
[1]. Okręt hydrograficzny stał się kolejnym bardzo istotnym elementem służby 

hydrograficznej. Takie były początki, jednakże wraz z upływem czasu służba 

hydrograficzna ulegała rozwojowi i wielu zmianom, które były niezbędne 
do właściwego wypełniania zadań międzynarodowych i narodowych w warunkach 



zmieniającej się organizacji i nowych wyzwań wynikających z potrzeb Marynarki 

Wojennej RP jak i zabezpieczenia żeglugi morskiej oraz wszystkich form 

działalności człowieka na obszarach morskich naszego państwa. 

Dzień dzisiejszy – początek XXI wieku. Utrzymuje się światowy trend 
zainteresowań człowieka obszarami morskimi, zapoczątkowany w ubiegłym 
stuleciu, oznaczający potrzebę dostarczania niezbędnej wiedzy z zakresu 

hydrografii, kartografii morskiej, oznakowania nawigacyjnego dla wszystkich 

„użytkowników morza”. Ponadto, żyjemy w nowych uwarunkowaniach, gdyż 

Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej [5], 
co stawia nowe wyzwania przed każdą z dziedzin działalności, w tym także                          

i hydrografią. Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej realizuje zadania 

operacyjne oraz zobowiązania sojusznicze i koalicyjne, jednakże ponad to wpływa 
również i na zapewnie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich. 

To zadanie wykonywane jest poprzez służbę hydrograficzną, którą reprezentuje 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, będące ustawowo państwową morską 
służbą hydrograficzną i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii 

i kartografii morskiej [6]. Wiedza o właściwościach geograficznych, geologicznych                         

i geofizycznych obszarów morskich, dna i wybrzeży oraz warunkach 

hydrologicznych i meteorologicznych środowiska morskiego (czyli akwenów 
oceanów, mórz, zatok, rzek, itd.), gdzie człowiek prowadzi swoją działalność, jest 

obszarem zainteresowania służby hydrograficznej. Natomiast produktem jej 

działalności jest autoryzowana informacja nautyczna dostarczana wszystkim 
„użytkownikom morza”, którymi są: żegluga morska, rybołówstwo, administracje 

morskie, służba poszukiwania i ratownictwa, obrona i ochrona obszarów morskich, 

zarządy portów, instytucje badające i eksploatujące bogactwa naturalne z morza, 

ochrona środowiska naturalnego, turystyka i rekreacja morska.  
Służba hydrograficzna, w szerokim znaczeniu – państwowa morska służba 

hydrograficzna i oznakowania nawigacyjnego, jest zbiorem instytucji                               

i przedsięwzięć wzajemnie powiązanych i realizowanych w celu wykonania zadań 
hydrograficznych. Przeznaczeniem służby jest wykonywanie, koordynowanie                   

i nadzorowanie prac w zakresie hydrografii i kartografii morskiej, oznakowania 

nawigacyjnego, publikacji oraz dystrybucji ostrzeżeń nawigacyjnych. Służba 
sprawuje kontrolę działalności hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego 

na obszarach morskich RP. W jej skład wchodzą: Służba Hydrograficzna Marynarki 

Wojennej RP oraz składowe komórki organizacyjne polskiej administracji morskiej, 

którymi są piony oznakowania nawigacyjnego urzędów morskich (komórki 
hydrograficzne, niebędące pod względem nazewnictwa i podległości jednakowo 

nazywane i podporządkowane w każdym urzędzie morskim). Ogólny skład 

państwowej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego przedstawia 
rys. 1. Niniejsze rozwiązanie nie posiada jednoznacznych ustawowych zapisów, 

a zostało tradycyjnie przyjęte jako obowiązujące przez środowiska morskie.  

 



 
Rys. 1. Skład państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania 

nawigacyjnego (Źródło: Opracowanie własne) 

 

Rozwój hydrografii morskiej opartej na nowoczesnych procesach 

gromadzenia i przetwarzania danych, nowe uwarunkowania polityczno-wojskowe           
i społeczno-ekonomiczne (NATO i UE), współcześnie stawiane zadania 

międzynarodowe, sojusznicze i narodowe skłaniają autora do postawienia tezy                    

o konieczności przeprowadzenia zmian w służbie hydrograficznej, mających na celu 
dopasowanie jej struktur organizacyjnych i funkcjonowania do uwarunkowań 

obecnych czasów. Nie proponuje się zmian mających charakter rewolucyjny, lecz 

mowa jest o ewolucji i dostosowaniu do współczesnych potrzeb. Nie ma również 

jednoznacznie określonego stanowiska, mówiącego, że obecnie stosowane 
rozwiązanie, przyjęte kilkanaście lat temu (kilka razy skorygowane), jest 

rozwiązaniem niewłaściwym i niezapewniającym realizację podstawowych zadań 

służby.  

 

 



2. PROPOZYCJE ZMIAN W POLSKIEJ SŁUŻBIE HYDROGRAFICZNEJ 

 

Służba hydrograficzna, aby sprostać wyzwaniom i współczesnym 

oczekiwaniom, wymaga zmian funkcjonalnych i organizacyjnych, pociągających 
za sobą określone nowe rozwiązania prawne. Najistotniejsze zmiany, jakie 

są proponowane w strukturze Polskiej Służby Hydrograficznej to: 

1.  utworzenie, w miejsce istniejącego Biura Hydrograficznego Marynarki 
Wojennej - Zarządu Hydrografii Marynarki Wojennej z szefem hydrografii 

Marynarki Wojennej, stojącym na czele Służby Hydrograficznej Marynarki 

Wojennej i Polskiej Służby Hydrograficznej;  
2.  szef hydrografii w nowej strukturze powinien mieć podporządkowanie 

centralne, tak jak ma to miejsce w innych służbach państwowych (przykładowo 

morska służba poszukiwania i ratownictwa SAR jest podporządkowana 

bezpośrednio pod ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej). Takie 
rozwiązanie nabiera szczególnego znaczenia podczas planowania budżetowego 

służby i wykonawstwa zadań, wynikających bezpośrednio z realizacji budżetu 

służby, działającej jako służba państwowa. Za takim rozwiązaniem przemawiałyby 
względy finansowe (brak obciążenia budżetu Marynarki Wojennej), jednakże         

w przeciągu dotychczasowego okresu istnienia służby hydrograficznej nigdy nie 

podlegała ona bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Natomiast w okresie 
międzywojennym (1925-1939) służba podporządkowana była bezpośrednio 

Kierownictwu Marynarki Wojennej w Warszawie. Za pozostawieniem służby         

w bezpośredniej podległości dowódcy Marynarki Wojennej przemawiałyby względy 

realizacji zadań na rzecz MW i historyczne;  
3.  zakwalifikowanie stanowiska szefa hydrografii do stopnia wojskowego 

kontradmirała. Powyższy problem poruszany był już kilkakrotnie, lecz zawsze bez 

sukcesu. W obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych, krajowych                   
i sojuszniczych jest to ważny warunek prestiżowy i konieczny. Polska jest jednym 

z większych państw NATO i w społeczności międzynarodowej, gdzie szefem Biura 

Hydrograficznego nie jest admirał, lecz starszy oficer (przykłady: Francja                   

i Portugalia – wiceadmirał, Włochy, Grecja, Turcja – kontradmirał). W przyjętej 
do rozważań strukturze zarządu stanowisko kontradmirała jest właściwe tej 

organizacji; 

4.  Zarząd Hydrografii Marynarki Wojennej powinien być zorganizowany na 
bazie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej z zachowaniem struktury 

oddziałowej, wydziałowej oraz sekcji; 

5.  utworzenie Wydziału Współpracy i Obsługi Prawnej, Wydziału 
Szkolenia i Planowania, Pionu Ochrony Informacji Niejawnej oraz Sekcji 

Personalnej. Do tworzenia powyższych struktur powinien zostać wykorzystany 

potencjał kadrowy istniejącego Wydziału Organizacji i Planowania; 

6.  zmiany organizacyjno-etatowe mające na celu podporządkowanie 
szefowi Hydrografii Marynarki Wojennej jednostek wykonawczych służby: 

Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, komórek 

HYDRO i METOC związków taktycznych i jednostek MW oraz magazynów, 
składów i warsztatów sprzętu nawigacyjno-hydrograficznego jednostek MW.              

Ta ostatnia grupa organizacyjna ma obecnie już częściowo takie podporządkowanie; 



7.  podporządkowanie szefowi Hydrografii MW (szefowi Polskiej Służby 

Hydrograficznej) komórek hydrograficznych znajdujących się w składzie pionów 

oznakowania nawigacyjnego administracji morskiej (poważny problem 

organizacyjno-etatowy warunkowany brakiem rozwiązań prawnych).                     
Za powyższym rozwiązaniem przemawiają względy organizacyjne, planowania 

rozwoju technik pomiarowych - jednolitych w całej służbie, opracowania zebranych 

materiałów, poprawy obiegu informacji nawigacyjnych, realizacji budżetu służby 
oraz inne. Skupienie pod jednym kierownictwem wszystkich komórek 

hydrograficznych komasuje również całość zadań hydrograficznych, co wpłynie 

na poprawę bezpieczeństwa morskiego; 
8.  jeden, centralnie przydzielany Polskiej Służbie Hydrograficznej budżet.  
 

Proponowane zmiany wynikają z potrzeby czasu i zaistniałych zmian oraz 

właściwego usytuowania w obecnych realiach. Rekomendowana organizacja 

Polskiej Służby Hydrograficznej, gdyż taką nazwę proponuje się wprowadzić wraz  

z nowymi rozwiązaniami prawnymi, została przedstawiona na rysunkach 2 i 3 [2]. 
Ciągłe linie oznaczają bezpośrednią podległość komórek, a linie przerywane ich 

podległość tylko w określonym zakresie. Zobrazowano tylko istotne zmiany. 

 

Rys. 2. Zestawienie proponowanych zmian funkcjonalnych   
i organizacyjnych służby hydrograficznej na obszarach morskich RP  

(Źródło: Opracowanie własne) 



Postulowana organizacja Polskiej Służby Hydrograficznej w systemie 

bezpieczeństwa morskiego zobrazowana została na rys. 4 [2]. Miejsce w strukturze 

organizacyjnej służby nie ulega zmianie, tak jak i jej powiązania ze składowymi 

elementami systemu bezpieczeństwa morskiego, jednakże inna jest organizacja 
wewnętrzna służby. 

 

Rys. 3. Proponowana organizacja Polskiej Służby Hydrograficznej                    
(Źródło: Opracowanie własne) 

 



 

Rys. 4. Proponowana organizacja Polskiej Służba Hydrograficzna w systemie 

bezpieczeństwa morskiego (Źródło: Opracowanie własne) 

 

Postulowany model Polskiej Służby Hydrograficznej na obszarach morskich 
RP powstał w oparciu o przeprowadzone analizy, syntezy oraz wnioskowanie 

zakończone procesem modelowania, a następnie poddane porównaniu i ocenie [2]. 

Służba hydrograficzna funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem i ustaleniami 
innych dokumentów szczebla krajowego i międzynarodowego. Jednakże analizy             

w zakresie uwarunkowań prawnych dostarczają dowodów braku fundamentalnych 

dokumentów niezbędnych do funkcjonowania służby. W tak określonej sytuacji, 

zaproponowany model służby hydrograficznej ograniczony został do dokonania 



modernizacji, która dostosowuje służbę do współczesnych potrzeb zabezpieczenia 

bezpieczeństwa morskiego na obszarach morskich. Służba w postulowanym modelu 

realizuje dotychczasowe zadania oraz nowe, wynikające z potrzeby rozwoju                   

i dostosowania do istniejących oraz perspektywicznych zapotrzebowań. 
Niezbędnym warunkiem wprowadzenia w życie nowych proponowanych rozwiązań 

jest ustanowienie nowych uregulowań prawnych. W postulowanym modelu 

wyodrębnieniu podlega, jak dotychczasowo, Służba Hydrograficzna Marynarki 
Wojennej RP, ze względu na realizowane zadania na rzecz Marynarki Wojennej RP 

i morskich sił sojuszniczych. Model Polskiej Służby Hydrograficznej zakłada 

realizację zadań przewidzianych dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi oraz 
zadań perspektywicznych, stanowiących o rozwoju i nowych potrzebach                         

w dziedzinie hydrografii. Wzajemne powiązania występujące pomiędzy elementami 

składowymi proponowanego modelu Polskiej Służby Hydrograficznej mają swoje 

odzwierciedlenia w rozwiązaniach organizacyjnych i funkcjonalnych.  
 

 

PODSUMOWANIE 

Jednym z fundamentalnych wniosków, jaki nasuwa się z analizy powyżej 
przedstawionej problematyki, jest brak w polskim ustawodawstwie 

fundamentalnego, kompleksowego dokumentu normującego działalność państwowej 

służby hydrograficznej. Mając powyższe na uwadze, istnieje pilna potrzeba 

przeprowadzenia postępowania legislacyjnego, doprowadzającego do uchwalenia 
aktu prawnego, o roboczo zaproponowanej nazwie Ustawa o hydrografii morskiej. 

Reasumując, w artykule zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące wizji 
służby hydrograficznej. Postulowany model Polskiej Służby Hydrograficznej nie 

zakłada radykalnych zmian w jej funkcjonowaniu, natomiast zadaniowo opiera się 

na realizacji zobowiązań przewidzianych dotychczasowymi uregulowaniami 
prawnymi oraz zadań perspektywicznych, stanowiących o rozwoju i nowych 

potrzebach w dziedzinie hydrografii. Zaproponowane zmiany funkcjonalne                      

i organizacyjne, mogą wejść w życie tylko z nowymi uregulowaniami prawnymi. 
Proponuje się zmiany organizacyjne, szczególnie związane z bezpośrednią 

podległością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych służby 

hydrograficznej, w tym również i nowe usytuowanie szefa hydrografii. Kierunek 
proponowanych zmian idzie ku ujednoliceniu służby w zakresie realizacji zadań, 

co w rezultacie daje poprawę funkcjonowania całego systemu bezpieczeństwa 

morskiego (rys. 4). Zakres zadań Polskiej Służby Hydrograficznej przewiduje: 

całkowitą automatyzację procesu produkcyjnego i aktualizacji; zmierzch nawigacji 
„papierowej”; udoskonalenie systemu obiegu informacji nautycznej; rozszerzenie 

oferty produkcyjnej i szkoleniowej w sektorach zarówno wojskowym jak                         

i cywilnym oraz intensyfikację współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie 
hydrografii, kartografii morskiej i bezpieczeństwa żeglugi.  

Dokonując oceny wprowadzenia proponowanego modelu w życie oczekuje 

się, iż poprawie ulegnie wykorzystanie pozyskiwanych danych hydrograficznych, 

przyśpieszeniu ulegnie obieg informacji nautycznej, wzmocniona zostanie 
wzajemna współpraca instytucji morskich oraz zapewnione będzie dostosowanie 



funkcjonowania służby w zmieniających się uwarunkowaniach XXI wieku. 

Rezultatem zmian organizacyjnych będzie poprawa bezpieczeństwa morskiego na 

obszarach objętych działaniem Polskiej Służby Hydrograficznej. 
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