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Załącznik nr 3 

Informacje o projekcie nr POIS.03.02.00-00-0011/17 pn. „Budowa wielozadaniowego statku 

ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”. 

 

Całkowite koszty inwestycji:    280 000 000,00 zł 

Dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności): 238 000 000,00 zł 

Krajowy wkład publiczny:    42 000 000,00 zł 

 

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu, tj. wielozadaniowego statku 
ratowniczego.  

Statek będzie posiadać funkcje takie jak: poszukiwanie i ratowanie rozbitków, udzielanie im pomocy 
medycznej, możliwość stworzenia ośrodka koordynacyjnego w przypadku masowych akcji 
ratowniczych, zwalczanie zagrożeń chemicznych (w tym również zanieczyszczeń olejowych) 
na morzu, gaszenie pożarów na statkach w celu ratowania życia, a także awaryjny odładunek statku 
będącego w niebezpieczeństwie, holowania awaryjne i asysta ratownicza.  

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa morskiego w obszarze polskiej strefy 
reagowania poprzez doposażenie MSPiR w wielozadaniowy statek ratowniczy zdolny do czynnego 
działania w atmosferze skażenia powietrza.  

Realizacja projektu umożliwi: 

a) skrócenie czasu dotarcia do najdalszego miejsca w polskiej strefie reagowania, 

b) zwiększenie stopnia pokrycia obszarów morskich objętych zdolnością reagowania w określonym 
czasie, 

c) prowadzenie aktywnych działań ratowniczych w atmosferze skażonej, zagrażającej zdrowiu i życiu 
ludzkiemu, 

d) zwiększenie potencjału przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom morza, wyrażonego 
większą wydajnością urządzeń do zbierania i czasowego składowania zanieczyszczeń, 

e) zwiększenie zdolności do podejmowania rozbitków jednorazowo. 

Przekazanie do eksploatacji statku ratowniczego, poprzez skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń 

olejowych i chemicznych, przyczyni się do poprawy stanu czystości jednolitych części wód 

w granicach wód przejściowych i przybrzeżnych. 

Projektowany statek będzie odporny na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (sztormy, 
zalodzenie – zostanie wyposażony w urządzenia o klasie lodowej L2), tym samym będzie 
przystosowany do zmian klimatu.  
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Poprzez stosowanie paliwa o niskiej zawartości siarki, odpowiednią budowę minimalizującą zużycie 
paliwa (ograniczenie emisji tlenków azotu i dwutlenku węgla) ograniczone zostaną szkodliwe emisje. 

Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie osób znajdujących się na morzu, bez względu 
na okoliczności, w jakich znalazły się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń 
olejowych i chemicznych środowiska morskiego. Zadania polegają na: 

̶ utrzymywaniu ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu 
życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, 

̶ planowaniu, prowadzeniu i koordynowaniu akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń, 

̶ utrzymywaniu w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń na morzu, 

̶ współdziałaniu podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi, 

̶ współdziałaniu z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju, 
̶ współdziałaniu z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań 

ustawowych. 

Obszarem bezpośredniego oddziaływania projektu jest polska strefa reagowania, składająca się 
z obszaru odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo oraz obszaru odpowiedzialności za 
zwalczanie zanieczyszczeń na morzu (polska wyłączna strefa ekonomiczna).  

Zasięg działania Służby SAR obejmuje polskie obszary morskie w rozumieniu ustawy o obszarach 
morskich i administracji morskiej, tj. morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz polską 
wyłączną strefę ekonomiczną na Morzu Bałtyckim. Jest to obszar o powierzchni ponad 33 tys. km2. 


