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Załącznik nr 1

ELEMENTY OCENY STANU OCHRONY PORTU

I.

Ocena stanu ochrony portu będzie obejmować co najmniej:
1. Określenie i ocenę ważnych składników majątku i infrastruktury, które
powinny być chronione.
2. Określenie potencjalnych zagrożeń składników majątku i infrastruktury
oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia w celu ustanowienia środków
ochrony i ustalenia kolejności ich użycia.
3. Określenie, wybór i ustalenie kolejności użycia środków przeciwdziałania
oraz poziomu ich skuteczności w zależności od stopnia zagrożenia.
4. Określenie słabych punktów, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego,
w infrastrukturze, zasadach postępowania i procedurach.

II.

W tym celu ocena stanu ochrony powinna zawierać:
1. Określenie wszystkich obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony,
z uwzględnieniem ich granic.
2. Określenie istotnych zagadnień w zakresie ochrony wynikających
z oddziaływania między środkami ochrony obiektów portowych
a środkami ochrony portu.
3. Określenie, którzy pracownicy portu ze względu na wykonywane
obowiązki
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4. Określenie, w razie potrzeby, podziału portu na sektory według
prawdopodobieństwa

zajścia

zdarzeń

naruszających

ochronę.

Poszczególne obszary będą oceniane nie tylko jako potencjalne cele
bezpośredniego ataku, ale również jako potencjalne drogi przejścia na
wypadek zaatakowania obszarów sąsiednich.
5. Określenie zmienności zagrożeń, np. związanych ze zmianą sezonu.
6. Określenie charakterystycznych właściwości każdego sektora, takich jak:
lokalizacja, dostęp, zasilanie, system komunikacyjny, własność
i użytkownicy, oraz innych elementów istotnych z punktu widzenia
ochrony.
7. Określenie prawdopodobnych scenariuszy zagrożeń portu. Celem
zidentyfikowanego zagrożenia może być cały port lub poszczególne
części jego infrastruktury, ładunek, bagaż, ludzie lub środki transportu
w obrębie portu.
8. Określenie skutków właściwych dla danego scenariusza wystąpienia
zagrożenia. Skutki mogą dotyczyć jednego lub większej liczby sektorów,
przy czym określa się zarówno skutki bezpośrednie, jak i pośrednie;
szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko wystąpienia strat
w ludziach.
9. Określenie możliwości wystąpienia eskalacji zdarzeń naruszających
ochronę.
10. Określenie podatności na zagrożenia każdego z sektorów.
11. Określenie wszystkich istotnych aspektów organizacyjnych niezbędnych
do zapewnienia kompleksowej ochrony portu, w tym określenie zakresów
kompetencji

organów

i podmiotów

odpowiedzialnych

za

ochronę,

wskazanie obowiązujących przepisów i istniejących procedur.
12. Określenie słabych punktów związanych z aspektami organizacyjnymi,
prawnymi i proceduralnymi, istotnych z punktu widzenia konieczności
zapewnienia kompleksowej ochrony portu.
13. Określenie środków, procedur i działań mających na celu wyeliminowanie
ryzyka wystąpienia krytycznych słabych punktów. Należy zwrócić uwagę
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na

potrzebę

kontroli

dostępu
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kontroli
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lub

ograniczenia dostępu, dotyczące całego portu lub jego sektorów, w
szczególności na identyfikację pasażerów, pracowników portu oraz
innych pracowników, gości i członków załóg statków, a także na wymogi
monitorowania sektorów i prowadzonej działalności oraz kontrolę ładunku
i

bagażu.
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14. Określenie, w jaki sposób wzmocnić środki, procedury oraz działania
w przypadku wprowadzenia wyższego poziomu ochrony.
15. Określenie szczegółowych zasad postępowania w odniesieniu do
zidentyfikowanych zagrożeń ochrony, takich jak „podejrzane”: ładunek,
bagaż, zapasy paliwa lub żywności, osoby, paczki niewiadomego
pochodzenia, oraz realnych zagrożeń (np. bomb). Zasady te powinny
określać wymagania w zakresie weryfikacji takiego zagrożenia w miejscu
jego

wykrycia

oraz

po

przetransportowaniu

źródła

zagrożenia

w bezpieczne miejsce.
16. Określenie środków, procedur i działań mających na celu ograniczenie
i złagodzenie skutków zagrożeń ochrony portu.
17. Określenie

podziału

zadań

umożliwiających

właściwe

i

poprawne

wdrożenie środków, procedur i działań.
18. Analizę innych istniejących planów ochrony, określenie wzajemnych
relacji pomiędzy rozwiązaniami zawartymi w tych planach oraz analizę
oddziaływania z innymi środkami ochrony portu. Należy zwrócić uwagę
również na środki i procedury przewidziane w innych planach reagowania
(np.

plan

reagowania

na

wyciek

ropy,

plan

reagowania

w razie wypadku w porcie, plan na wypadek interwencji medycznej, plan
reagowania w razie katastrofy nuklearnej itd.).
19. Określenie wymagań w zakresie wzajemnej komunikacji niezbędnych do
prawidłowego wdrożenia środków i procedur.
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20. Określenie środków mających zapewnić ochronę przed ujawnieniem
informacji istotnych z punktu widzenia ochrony.
21. Określenie, jakie informacje muszą zostać udostępnione wszystkim
stronom bezpośrednio zaangażowanym, a także, w razie potrzeby, opinii
publicznej.
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