
 7 

kontradmirał dr inż. Czesław  DYRCZ 
Akademia Marynarki Wojennej 

 

 

 

POLSKA  SŁUŻBA  HYDROGRAFICZNA   

W  PIERWSZEJ  DEKADZIE  XXI  WIEKU 
 

Po raz kolejny chce podjąć dyskusję na łamach „Przeglądu 

Hydrograficznego” dotyczącą współczesnej Polskiej Służby Hydrograficznej. 

Wymiana poglądów związanych z hydrografią ma swoje miejsce również 

podczas konferencji i dyskusji akademickich. Pytanie, jaka powinna być 

państwowa morska służba hydrograficzna i oznakowania nawigacyjnego 

w zakresie hydrografii i kartografii morskiej, jest ciągle aktualne, gdyż taką rolę 

postawiono przed Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Wynika to 

z zapisów ustawowych [5]. Kolejne pytania dotyczą miejsca, składu 

i organizacji Polskiej Służby Hydrograficznej oraz najistotniejszego problemu 

dotyczącego jej finansowania. Takich i podobnych pytań można postawić wiele, 

jednakże czy znajdujemy na nie odpowiedź osadzoną w realiach naszej 

rzeczywistości? 

Zmiany zachodzące w naszym najbliższym otoczeniu związane są między 

innymi z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej i płynącymi stąd 

uregulowaniami prawnymi, rozwojem żeglugi i systemów jej zabezpieczenia, 

zapewnieniem bezpieczeństwa morskiego oraz nowymi wyzwaniami dla 

hydrografii, przed którymi stanęła w pierwszej dekadzie XXI wieku także 

Polska Służba Hydrograficzna. Zmienność warunków skłania do 

zaprezentowania stanowiska w sprawie potrzeby wprowadzenia w służbie 

hydrograficznej nowych rozwiązań organizacyjnych, stanowiących 

dostosowanie do współczesnych oczekiwań. Wspomniane powyżej zmiany 

związane są również z procesem profesjonalizacji, który dotyczy Marynarki 

Wojennej RP w ramach, której strukturalnie funkcjonuje Biuro Hydrograficzne 

Marynarki Wojennej. Prezentowany materiał jest próbą udzielenia odpowiedzi 

na szereg postawionych pytań dotyczących podległości, organizacji, składu, 

kształtu oraz zakresu zadań i odpowiedzialności polskiej hydrografii morskiej. 

Formułując odpowiedzi i sugerując określone rozwiązanie autor opiera się na 

zdobytym doświadczeniu i praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu biur 

hydrograficznych oraz na rezultatach prowadzonej pracy naukowej nad 

modelem polskiej służby hydrograficznej [1]. Ważne są również rezultaty 

wymiany myśli i poglądów skupionych wokół przedmiotowej problematyki. 
 

1.  Wyzwania  XXI  wieku  

Dzień dzisiejszy, to mijająca pierwsza dekada XXI wieku. Utrzymuje się 

światowy trend wzrostu żeglugi i zainteresowań człowieka obszarami 

morskimi, zapoczątkowany w ubiegłym stuleciu, oznaczający potrzebą 

dostarczania niezbędnej wiedzy z zakresu hydrografii, kartografii morskiej, 
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oznakowania nawigacyjnego dla wszystkich „użytkowników morza”. Ponad to, 

żyjemy w nowych uwarunkowaniach, gdyż Polska od dziesięciu lat jest 

członkiem Paktu Północnoatlantyckiego oraz od pięciu lat jesteśmy w Unii 

Europejskiej. Stąd płyną nowe wyzwania stawiane przed każdą z dziedzin 

działalności, w tym także i hydrografią. Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej 

Polskiej realizując zadania operacyjne oraz zobowiązania sojusznicze 

i koalicyjne, w ostatnim okresie wprowadza profesjonalizację dotyczącą 

zarówno stanu osobowego jak i uzbrojenia, jednakże w swoim działaniu 

wpływa również na zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach 

morskich. To zadanie realizuje służba hydrograficzna, którą reprezentuje Biuro 

Hydrograficzne Marynarki Wojennej. 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, to obszar zainteresowania służby hydrograficznej. 

Produkt jej działalności, którym jest przede wszystkim autoryzowana 

informacja nautyczna, dostarczany jest wszystkim „użytkownikom morza”– 

marynarzom, rybakom, żeglarzom, eksploatatorom dna morskiego i wielu 

innym. 

Czym w dniu dzisiejszym jest dla nas służba hydrograficzna? Odpowiedź 

nie sprawia trudności. 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 

ostrzeń nawigacyjnych. Służba wprowadza nowe standardy, 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). 

Niniejsze rozwiązanie nie posiada jednoznacznych ustawowych zapisów,  

a zostało tradycyjnie przyjęte jako obowiązujące przez środowiska morskie [1]. 

Jak współcześnie postrzegana jest potrzeba zmian hydrografii w aspekcie 

wyzwań XXI wieku? Czy nie jest już czas na szerokie postrzeganie problemów 

hydrograficznych odnoszących się nie tylko do mórz i oceanów i czy jest to 

właściwy obszar obecnego rozwoju hydrografii? Co z akwenami nie będącymi 

otwartymi oceanami, czy morzami, ale rzekami, jeziorami czy innymi 

zbiornikami wodnymi na tak zwanym „śródlądziu”? Rozwój hydrografii 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 do postawienia tezy o konieczności przeprowadzenia zmian w służbie 
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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. 

 

2.  Propozycje  zmian 

W tym miejscu należy zastanowić się nad udzieleniem odpowiedzi na 

następujące pytanie: „Jaka służba hydrograficzna jest nam potrzebna i jakie 

zmiany powinny mieć miejsce, aby Polska Służba Hydrograficzna spełniła 

stawiane przed nią zadania we współczesnej rzeczywistości?” Służba 

hydrograficzna, aby sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom, wymaga zmian 

funkcjonalnych i organizacyjnych, poprzedzonych nowym prawem. 

Szczegółowa analiza oraz niezbędne rozwiązania wskazane zostały w artykule 

Polska Służba Hydrograficzna początku XXI wieku – potrzeba nowych 

rozwiązań organizacyjnych [3]. Najistotniejsze zmiany, jakie proponuje się 

rozważyć i dążyć do wprowadzenia w funkcjonowaniu i strukturze Polskiej 

Służby Hydrograficznej to: 

1.   podniesienie rangi Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, jako 

Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej i państwowej instytucji 

stojącej na czele Polskiej Służby Hydrograficznej, wraz z nową 

kwalifikacją stanowiska szefa tej służby – Szefa Hydrografii;  

2.   podporządkowanie centralne Szefa Hydrografii, będącego szefem 

państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego 

w zakresie hydrografii i kartografii morskiej, tak jak ma to miejsce  

w innych służbach państwowych (przykładowo morska służba 

poszukiwania i ratownictwa SAR jest podporządkowana bezpośrednio pod 

właściwego ministra 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) [3];  

3.   zmiany organizacyjno-etatowe mające na celu podporządkowanie Szefowi 

Hydrografii jednostek wykonawczych Służby Hydrograficznej Marynarki 

Wojennej: 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 [3]; 

4.   podporządkowanie 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 
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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 [3]; 

5.   jeden, centralnie przydzielany budżet Polskiej Służby Hydrograficznej; 

6.   rozszerzenie obszaru działania hydrografii morskiej (Polskiej Służby 

Hydrograficznej jako służby państwowej) na obszary i zbiorniki wodne 

śródlądowe; 

7.   wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych sankcjonujących powyższe 

postulowane rozwiązania (inicjatywa ustawodawcza). 
 

Podsumowanie 

Podstawowy wniosek, jaki nasuwa się z dokonanej analizy obecnych 

problemów służby hydrograficznej, to brak w polskim ustawodawstwie 

fundamentalnego, kompleksowego dokumentu normującego działalność 

państwowej służby hydrograficznej. Stąd pilna potrzeba inicjatywy legislacyjnej 

prowadzącej do uchwalenia aktu prawnego, o roboczo zaproponowanej nazwie 

Ustawa o hydrografii morskiej. 

W artykule zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące zmian 

funkcjonalnych i organizacyjnych, szczególnie związane z bezpośrednią 

podległością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych służby 

hydrograficznej, w tym również i nowe usytuowanie szefa hydrografii. 

Kierunek proponowanych zmian wskazuje potrzebę ujednolicenia służby 

w zakresie realizacji zadań, co w rezultacie daje poprawę funkcjonowania 

całego systemu bezpieczeństwa morskiego.  

Podsumowując rozważania należy stwierdzić, iż Polska Służba 

Hydrograficzna pierwszej dekady XXI wieku wymaga zmian, które powinny 

być odpowiedzią na współczesne wyzwania. Pod rozwagę poddawana jest 

potrzeba nowych uregulowań prawnych, zmian organizacyjno-etatowych, 

centralnego usytuowania w budżecie państwa oraz poszerzenia obszaru 

zainteresowania hydrografii morskiej. To tylko niektóre wybrane zagadnienia 

wymagające zastanowienia, dyskusji środowiskowej i nowych rozwiązań. 
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