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CZĘŚĆ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Rozdział 1 

WPROWADZENIE 

 
„Plan SAR” jest podstawowym dokumentem operacyjnym wykorzystywanym przez 

Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (Służbę SAR) podczas prowadzenia akcji 

poszukiwawczych i ratowniczych. Zawarte w nim są informacje, zasady współdziałania  

i współpracy oraz procedury obwiązujące podczas prowadzenia działań operacyjnych. 

 

Wymóg posiadania tego rodzaju dokumentu zawarty jest w art. 122 ustawy z dnia  

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. 

poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768), oraz wynika z postanowień 

Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej  

w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184 i 185),  

zwanej dalej „Konwencją SAR”, zmienionej Rezolucją MSC.70(69) oraz MSC.155(78), 

które weszły w życie odpowiednio w 2000 i 2006 r. 

 

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 (Procedury operacyjne) ust. 4.1.3 Załącznika 

do Konwencji SAR:  

 

 „Każde ratownicze centrum koordynacyjne i ratownicze centrum pomocnicze 

posiada szczegółowe plany prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych. 

Gdzie to właściwe, takie plany powinny być przygotowane wspólnie z tymi, którzy 

mogą wspomagać działania, lub tymi, co mogą mieć korzyści z działań służb po-

szukiwania i ratownictwa”. 

 

W niniejszym tekście stosowane są oryginalne skróty i określenia oraz nazewnictwo 

występujące w Konwencji SAR oraz Poradniku IAMSAR, których używa się w kore-

spondencji pomiędzy poszczególnymi centrami koordynacyjnymi oraz innymi uczestni-

kami akcji SAR w czasie prowadzenia działań poszukiwawczych i ratowniczych. 
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Rozdział 2 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE 

MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ORAZ 

RATOWNICTWO MORSKIE 

 

2.1      Umowy międzynarodowe 

2.1.1 Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim sporządzona   

w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. (Konwencja SAR 79 wraz z późniejszymi  

zmianami) (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184 i 185). 

2.1.2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego 

  Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543). 

2.1.3 Konwencja o ujednoliceniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i 

ratownictwa morskiego, podpisana w Brukseli dnia 23 września 1910 r.  

(Dz. U. z 1938 r. Nr 101, poz.672). 

2.1.4 Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 

1984 r. Nr 61, poz. 318 wraz z późniejszymi zmianami) zwana dalej „Konwencją 

SOLAS”. 

2.1.5 Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim (SALVAGE), przyjęta w   

Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 207, poz.1523). 

2.1.6 Międzynarodowa Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie za-

nieczyszczenia olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz. U. 

z 1976 r. Nr 35, poz. 207). 

2.1.7 Regulamin Radiokomunikacyjny, stanowiący dokument uzupełniający Konstytucję 

  i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzony  

  w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz.196). 

 

 2.2  Krajowe akty prawne  

2.2.1 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, 

poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768). 
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2.2.1.1 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszu-

kiwania i Ratownictwa (Dz. U. poz. 733). 

2.2.1.2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania ży-

cia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu 

realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych (Dz. U. poz. 

552).  

2.2.1.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu ra-

diowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwa-

nia i Ratownictwa (Dz. U. poz. 821). 

2.2.1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia        

8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej (Dz. U. poz. 

320).  

2.2.1.5 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

       16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym 

       pomocy na polskich obszarach morskich (Dz. U. poz. 575). 

2.2.2 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

    i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 poz. 934 i 1014). 

2.2.2.1 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich       

siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich  

     (Dz. U. Nr 98, poz. 438, z 1995 r. poz. 501 oraz z 1999 r. poz. 792). 

2.2.3 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2013 r. poz. 758  

    i 1014). 

2.2.4 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 

171, poz. 1055 oraz z 2013 r. poz.852). 

2.2.4.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie       

szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań 

dotyczących funkcjonowania systemu alertu (Dz. U. Nr 102, poz. 843). 
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2.2.5 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 

112, poz. 1198, z późn. zm.).  

2.2.6 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. 

zm.). 

2.2.7 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez     

statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244). 

2.2.7.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji 

i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. Nr 239,        

poz. 2026 oraz z 2013 r. poz. 1538). 

2.2.8 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

333). 

2.2.9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1166).  

2.2.10 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego       

(Dz. U. poz. 1635). 

2.2.11 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających       

na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).  

 

 

2.3       Umowy rządowe i porozumienia operacyjne z państwami nadbałtyckimi. 

 

2.3.1 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa 

      Szwecji o współpracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie, 

      sporządzona w Sztokholmie dnia 10 czerwca 1998 r. 

2.3.2 Porozumienie Operacyjne o współpracy pomiędzy polskimi i szwedzkimi 

      służbami odpowiedzialnymi za poszukiwanie i ratowanie życia ludzkiego  

      na morzu, podpisane w Sztokholmie dnia 10 czerwca 1998 r. 

2.3.3 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji 

      Rosyjskiej o współpracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie, 

      sporządzona w Moskwie dnia 13 listopada 1996 r. 
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2.3.4 Protokół podpisany pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej 

      Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej  

      w sprawie określenia rejonów poszukiwawczo-ratowniczych Rzeczypospolitej 

      Polskiej i Federacji Rosyjskiej w zakresie poszukiwania i ratowania życia  

      na morzu, sporządzony w Warszawie dnia 23 lutego 2000 r. 

2.3.5 Umowa Operacyjna pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej 

      Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej  

      o wykonanie postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

      a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w lotniczym i morskim 

      poszukiwaniu i ratownictwie morskim w części dotyczącej poszukiwania  

      i ratowania życia ludzkiego na morzu, sporządzona w Warszawie dnia  

     24 lutego 2000 r. 

2.3.6 Porozumienie Operacyjne dotyczące współpracy pomiędzy Służbami 

      Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa 

      Danii w wypadku niebezpieczeństw morskich, sporządzone w Gdyni dnia  

      22 kwietnia 1994 r. 

2.3.7 Porozumienie Operacyjne dotyczące współpracy pomiędzy Służbami 

      Poszukiwania i Ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki 

      Federalnej Niemiec w wypadku niebezpieczeństw morskich, sporządzone  

      w Bremen dnia 26 kwietnia 1993 r. 

2.3.8 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

      Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, 

      sporządzona w Wilnie dnia 19 października 2009 r. 

 

2.4     Inne dokumenty 

           W Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym stosowane są dokumenty  

i publikacje zalecane przez IMO do wykorzystania w MRCK, których wykaz za-

warty jest w okólniku IMO – SAR.7/Circ.11 – list of IMO documents and publica-

tions which should be held by a maritime recue coordination centre.  
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Rozdział 3 

WYKAZ SKRÓTÓW 
  

SKRÓT ROZWINIĘCIE/WYJAŚNIENIE 
 

ACO Aircraft Co-ordinator  - koordynator lotniczy 
 

AIS   Automatic Identification System - System Automatycznej Identyfikacji  
 

ARCC 
Aeronautical Rescue Co-ordination Center - Lotnicze Ratownicze Cen-
trum Koordynacyjne  

 

ARSC 
Aeronautical Rescue Sub Center - Lotnicze Ratownicze Centrum Po-
mocnicze  

 

ATC Air Traffic Control - Kontrola Ruchu Powietrznego 
 

BHMW Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
 

CAT Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

CS Coastal Station - Stacja Nadbrzeżna (Witowo Radio) 
 

CZZiZ Centrum Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń 
 

DSC Digital Selective Calling - cyfrowe wywołanie selektywne 
 

DUM Dyrektor Urzędu Morskiego 
 

ETA Estimated Time of Arrival - przewidywany czas przybycia 
 

IAMSAR 
International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual-
Międzynarodowy Lotniczy i Morski Poradnik Poszukiwania i Ratowania  

 

IMO   
International Maritime Organization - Międzynarodowa Organizacja 
Morska 

 

IMRM Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego 
 

INTERCO International Code of Signals - Międzynarodowy Kod Sygnałowy 
 

KCKRiOL Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności 
 

LKP Last Known Position - ostatnia znana pozycja 
 

LRIT 
Long Range Identification and Tracking - System Identyfikacji i Śle-
dzenia Dalekiego Zasięgu  

 

LSA Life-Saving Appliance - środki ratunkowe 
 

MAS Maritime Assistance Service - Służba Asysty Morskiej 
 

MES Marine Evacuation Systems - morskie systemy ewakuacji 
 

MIRG 
Maritime Incident Response Group - Lądowy Zespół Wsparcia Działań 
Ratowniczych na Morzu 

 

MMSI 
Maritime Mobile Service Identity - morski radiowy numer identyfikacyj-
ny  

 

MOSG Morski Oddział Straży Granicznej 
 

MRCC/MRCK    
Maritime Rescue Co-ordination Center - Morskie Ratownicze Centrum 
Koordynacyjne 

 

MRO Mass Rescue Operation - Masowa Operacja Ratownicza 
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MSC Maritime Safety Committee - Komitet Bezpieczeństwa Morskiego IMO 
 

NAVTEX   
Navigational Information Telex Service - system rozpowszechniania 
morskich informacji bezpieczeństwa za pomocą wąskopasmowej tele-
grafii o wydruku bezpośrednim 

 

NOSC 
National On Scene Commander - Dowódca Narodowego Zespołu 
Prowadzącego Akcję na Miejscu 

 

OD-KKON Operator Dyżurny - Krajowy Koordynator Ostrzeżeń Nawigacyjnych 
 

ODORMW Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa Marynarki Wojennej 
 

ODO MOSG Oficer Dyżurny Operacyjny Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
 

OSC On scene co-ordinator - koordynator na miejscu akcji   
 

MPCK Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne 
 

POA Punkt odbioru alertu o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku 
 

RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
 

RCC Rescue Co-ordination Center - Ratownicze Centrum Koordynacyjne 
 

SAR Search and Rescue - poszukiwanie i ratowanie 
 

SC   SAR Co-ordinator - koordynator SAR 
 

SG IMO Secretary-General of the IMO - Sekretarz Generalny IMO 
 

SITREP Situation Report - raport sytuacyjny 
 

SM Salvage Master - Dowodzący Operacją Ratownictwa Mienia 
 

SMC SAR Mission Co-ordinator - Koordynator misji SAR   
  

SOSC 
Supreme On Scene Commander - Naczelny Dowódca Międzynarodo-
wej Akcji na Miejscu Jej Prowadzenia 

 

SRR 
Search and Rescue Region - obszar odpowiedzialności za poszuki-
wanie i ratownictwo 

 

SRU 
Search and Rescue Unit - jednostka wyznaczona do poszukiwania  
i ratowania 

 

TMAS Telemedical Assistance Sevice - Służba Asysty Telemedycznej  
 

VHF 
Very High Frequency - bardzo wysokie częstotliwości (system radio-
komunikacji)  

 

VMS Vessel Management System - System Nadzoru Statków Rybackich 
 

VTS    Vessel Traffic Service - Służba Kontroli Ruchu Statków 
 

WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 

WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
 

ZMZ MIiR Zespół Monitorowania Zagrożeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
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Rozdział 4                            

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA (SŁUŻBA SAR) 

 

Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (Konwencja SAR), 

sporządzona w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r., w rozdziale 2 Załącznika z 2004 r. 

zobowiązuje Strony konwencji do organizacji służb poszukiwania i ratownictwa: 

 

„Sekcja 2.1   

Ustalenia dla powołania i koordynacji służb poszukiwania i ratownictwa. 

 

 2.1.1   

Strony uczestniczą, tak dalece jak to jest możliwe, samodzielnie lub we współ-

pracy z innymi Państwami, zgodnie z zaleceniami Organizacji, w tworzeniu służb 

poszukiwawczych i ratowniczych w celu zapewnienia pomocy każdej osobie bę-

dącej w niebezpieczeństwie na morzu. Po otrzymaniu informacji, że ludzie są lub 

mogą być w niebezpieczeństwie na morzu, odpowiednie instytucje Stron podej-

mą natychmiastowe działania dla zapewnienia koniecznej pomocy. Pojęcie osób 

w niebezpieczeństwie obejmuje również osoby potrzebujące pomocy, które zna-

lazły schronienie na brzegu w odległej części oceanu, niedostępnej dla środków 

ratowniczych wymienionych w tym załączniku. 

 

2.1.2   

Strony ustanawiają, zarówno samodzielnie lub, jeśli jest to właściwe, we współ-

pracy z innymi Państwami, następujące podstawowe elementy funkcjonowania 

służb poszukiwania i ratownictwa: 

.1  podstawy prawne; 

.2  wyznaczenie odpowiedzialnej instytucji/organizacji; 

.3  organizacja odpowiednich sił i środków; 

.4  systemy komunikacyjne; 

.5  funkcjonalność koordynacyjną i operacyjną; 

.6 procesy usprawniania działania służb i międzynarodowej współpracy z pań-

stwami sąsiednimi w tym również ćwiczeń.  

Strony powinny, tak dalece jak to jest praktycznie możliwe stosować odpowied-

nie minimalne standardy i wytyczne wprowadzane przez Organizację.” 
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Zapewnienie działań mających na celu poszukiwanie i ratowanie życia na morzu zgod-

nie z postanowieniami Załącznika do Konwencji SAR należy do organów administracji 

morskiej państwa Strony konwencji. 

 

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim: 

        

„1. W celu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu tworzy 

się  Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, zwaną dalej „Służbą SAR”. 

 

2. Służba SAR jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właści-

wemu do spraw gospodarki morskiej. 

 

3. W skład Służby SAR wchodzą: 

1) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, które organizuje i koordynuje 

akcje poszukiwawcze i ratownicze; 

2) morskie statki ratownicze; 

3) brzegowe stacje ratownicze, w skład których wchodzą ochotnicze drużyny ra-

townicze.”   

 

Zadania Służby SAR określa art. 117 ustawy o bezpieczeństwie morskim: 

 

„1. Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdu-

jącej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności, w jakich 

znalazła się w niebezpieczeństwie, przez:    

 

1) utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiado-

mień o zagrożeniu życia na morzu; 

2) planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratow-

niczych; 

3) utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia na morzu;  

4) współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych z jednost-

kami organizacyjnymi wymienionymi w art. 118 ust. 1; 

5) współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na ob-

szarze kraju; 
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6) współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w szczególności 

podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych. 

 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Służba SAR wykonuje na podstawie „Planu 

akcji poszukiwawczych i ratowniczych”, zwanego dalej „Planem SAR”, opra-

cowanego zgodnie z postanowieniami Konwencji SAR. 

 

3. Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje 

swoje zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia na morzu 

z odpowiednimi służbami innych państw określają porozumienia zawarte z za-

interesowanymi państwami. 

 

4. Służba SAR wykonuje także inne zadania związane z bezpieczeństwem mor-

skim i zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, określone przepisami 

odrębnych ustaw.”  

       

Szczegółową organizację Służby SAR określa: 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 

czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa (Dz. U. poz. 733).  

  

Zasady i sposoby wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu okre-

śla: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i spo-

sobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służ-

bę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotni-

czych drużyn ratowniczych (Dz. U. poz. 552). 

 

Służbę SAR wyposażono w niezbędne siły i środki konieczne do wykonywania zadań 

powierzonych ustawą o bezpieczeństwie morskim.  
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Rozdział 5 

POLSKI OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO  

 

5.1  Pojęcie obszaru odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR) 

 

Obszarem odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR) jest obszar morza 

przylegający do wybrzeży państwa, na którym zobowiązało się ono do sprawowania 

pełnej koordynacji akcji poszukiwawczych i ratowniczych. W obszarze tym powinna być 

zapewniona pomoc każdej osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu nie-

zależnie od jej narodowości, statusu lub okoliczności, w których tę osobę znaleziono. 

Granice każdego obszaru odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo tworzy się 

w drodze porozumień zawieranych między zainteresowanymi Stronami. 

    

5.2   Granice polskiego SRR 

 

Granice Polskiego obszar odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo są grani-

cami polskiego obszaru informacji Powietrznej nad Morzem Bałtyckim, która jest wy-

znaczona linią łączącą punkty o następujących współrzędnych geograficznych:   

.1 punkt o współrzędnych:  = 54 27’ 28, 03" N    = 019 38’ 24,05" E – miejsce styku 

polsko-rosyjskiej granicy państwowej na ladzie z brzegiem Morza Bałtyckiego;   

.2 punkt o współrzędnych:  = 54 36’ 14,03" N     = 019 24’ 15,02" E; 

.3 punkt o współrzędnych:  = 55 51’ 00,00" N     = 017 33’ 00,00" E; 

.4 punkt o współrzędnych:  = 54 55’ 00,00" N     = 015 52’ 00,00" E; 

.5 punkt o współrzędnych:  = 54 55’ 00,00" N     = 015 08’ 07,00" E – od tego punk-

tu łuk koła o promieniu 30 km zakreślonego z ARP Rone (  = 55 04’ 04" N     = 014 

44’ 48" E) do punktu określonego w pkt 6;  

.6 punkt o współrzędnych:  =  54 55’ 00,00" N     = 014 21’ 27,00" E 

    .7 punkt o współrzędnych: =   54 07’ 38,00" N    = 014 15’ 17,00" E 

    .8 punkt o współrzędnych: =   54 07’ 34,00" N    = 014 12’ 05,00" E 

    .9 punkt o współrzędnych: =   53 59’ 16,00" N    = 014 14’ 32,00" E 

  .10 punkt o współrzędnych: =   53 55’ 40,00" N    = 014 13’ 34,00" E – miejsce styku 

polsko-niemieckiej granicy państwowej na lądzie z brzegiem Morza Bałtyckiego 

 

2021-12-21 



PLAN SAR                                                                                                                                                                                 

 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA                                                                                                STRONA 17 

 
Rys. 1 Poglądowa mapa granic polskiego SRR 

 

Oprócz obszaru, którego granice określono powyżej, koordynacją działań ratowniczych 

objęte są polskie morskie wody wewnętrzne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.  

 

5.3 Obszary odpowiedzialności za poszukiwania i ratownictwo graniczące z pol-

skim SRR. 

          

Z polskim SRR graniczą obszary odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo na-

stępujących państw (rys. 2): 

 

 Republiki Federalnej Niemiec; 

 Królestwa Danii; 

 Królestwa Szwecji; 

 Federacji Rosyjskiej. 

   

2021-12-21 
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Rys. 2 Granice SRR państw bałtyckich  
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5.4   Terytorialny zakres działania Dyrektorów Urzędów Morskich 

 

Granice terytorialnego zakresu działania Dyrektorów Urzędów Morskich określone zo-

stały w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 październi-

ka 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz teryto-

rialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. z 2021 poz. 1339). 

Na rys. 3 przedstawiono zakres terytorialnej odpowiedzialności  Dyrektorów Urzędów 

Morskich: 

- dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze te-

rytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie 

oraz pas nadbrzeżny od wschodniej granicy państwa do linii wyznaczonej, na obsza-

rach morskich, przebiegiem południka 16°41′56,70″ długości geograficznej wschodniej, 

a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego; 

- dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - obejmuje morskie wody wewnętrzne, mo-

rze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przysta-

nie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem po-

łudnika 16°41′56,70″ długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą wojewódz-

twa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do zachodniej granicy państwa. 

   

 

 
 

Rys.3 Terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów morskich (mapa poglądowa)

URZĄD MORSKI 
w Gdyni  

URZĄD MORSKI 
w Szczecinie  

2021-12-21 
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Rozdział 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOORDYNACJĘ AKCJI POSZUKIWAWCZYCH I 

RATOWNICZYCH 

 

Dla zapewnienia prawidłowej koordynacji akcji poszukiwawczych i ratowniczych, zgod-

nie z postanowieniami Rozdziału 2, ust. 2.2 i 2.3 Załącznika do Międzynarodowej Kon-

wencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim oraz art. 116 ust. 3 pkt 1 i art. 120 ustawy 

o bezpieczeństwie morskim, ustanowiono Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne 

w Gdyni (MRCK), w skład którego wchodzi Punkt odbioru alertu o zagrożeniu lub naru-

szeniu ochrony statku (POA) i Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świno-

ujściu (MPCK).  

 

MRCK w Gdyni i MPCK w Świnoujściu pełnią 24-godzinne pogotowie. 

 

Do zadań MRCK należy przede wszystkim:   

 

 utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o za-

grożeniu życia na morzu; 

 planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych; 

 współdziałanie podczas akcji SAR z jednostkami innych organizacji i instytucji; 

 współdziałanie podczas akcji SAR z innymi systemami ratowniczymi na terenie kra-

ju; 

 współdziałanie podczas akcji SAR z odpowiednimi służbami innych państw. 

  

MRCK jest uprawnione do: 

 

 dysponowania siłami i środkami Służby SAR w zakresie, jaki jest niezbędny do pro-

wadzenia akcji SAR (siły i środki Służby SAR, ich dyslokacja oraz stan utrzymywa-

nego pogotowia zawarte są w Załączniku nr 1 do Planu SAR; 

 występowania do współdziałających jednostek organizacyjnych (art. 118 ust. 1 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim) z wnioskiem o wy-

dzielenie znajdujących się w ich dyspozycji sił i środków do udziału w akcjach SAR. 

Skład i gotowość sił i środków współdziałających jednostek organizacyjnych wydzie-

lanych do udziału w akcjach SAR określa Załącznik nr 2 do Planu SAR.  

 



PLAN SAR                                                                                                                                                                                 

 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA                                                                                                STRONA 21 

Zgodnie z art.120 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim MRCK 

uprawnione jest również do: 

 

„1) zwracania się do zagranicznych ratowniczych ośrodków koordynacyjnych o 

udzielenie niezbędnej pomocy, włączając w nią statki, statki powietrzne oraz 

personel wraz z wyposażeniem; 

2) podejmowania niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami celnymi, 

ochrony granic i innymi władzami w celu wprowadzenia na terytorium, w tym 

na morze terytorialne lub przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej, 

statków, statków powietrznych, personelu i wyposażenia, o których mowa w 

pkt 1; 

3) zapewnienia zagranicznym ratowniczym ośrodkom koordynacyjnym na ich 

żądanie niezbędnej pomocy w zakresie, o którym mowa w pkt 1.”  
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Rozdział 7 

ETAPY AKCJI SAR NA MORZU 

 

7.1  Etap pierwszy – gotowość 

 

MRCK utrzymuje 24-godzinną gotowość do odbioru wezwań w niebezpieczeństwie i in-

formacji o istniejących i prawdopodobnych sytuacjach zagrożenia życia na morzu. Siły i 

środki Służby SAR utrzymywane są w pogotowiu określonym w Regulaminie Pogotowia 

Służby SAR. Siły i środki Służby SAR oraz obowiązujące reżimy pogotowia są zawarte 

w Załączniku Nr 1 do Planu SAR. 

 

Jednostki i organizacje współdziałające ze Służbą SAR utrzymują wydzielane siły i 

środki przeznaczone do współdziałania w akcjach SAR w pogotowiu określonym w Za-

łączniku nr 2 do Planu SAR.  

  

7.2   Etap drugi – działania początkowe 

 

Działania początkowe MRCK po otrzymaniu jakiejkolwiek informacji o zaistnieniu lub 

możliwości zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu ludzi na morzu mają na celu: 

 ocenę i klasyfikację uzyskanych informacji; 

 postawienie wyselekcjonowanych do danej akcji sił i środków Służby SAR w stan go-

towości natychmiastowej; 

 zbieranie dodatkowych informacji; 

 postawienie w stan gotowości natychmiastowej sił i środków jednostek organizacyj-

nych współdziałających w akcjach SAR; 

 postawienie w stan pogotowia odpowiednich Służb innych państw; 

 w sytuacjach tego wymagających natychmiastowe zastosowanie odpowiednich dzia-

łań z innych etapów. 

 

7.3 Etap trzeci – planowanie 

 

Dyżurni Inspektorzy Operacyjni opracowują plan prowadzenia działań, w tym: 

 plan akcji poszukiwawczej; 

 plan akcji ratowniczej i dostarczenia uratowanych do miejsc schronienia lub miejsc 

udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej;  
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 wyznaczony zostaje Koordynator Misji SAR (SMC). Na tym etapie obowiązki SMC 

przejmuje Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK.  

 

7.4   Etap czwarty – prowadzenie akcji 

 

Etap ten obejmuje: 

 wysłanie do akcji wyznaczonych sił i środków; 

 wyznaczenie Koordynatora na miejscu akcji (OSC); 

 koordynację akcji SAR; 

 powiadomienie i informowanie odpowiednich, zainteresowanych władz, instytucji, or-

ganizacji i osób.   

 

7.5   Etap piąty – zakończenie działań 

 

Etap ten obejmuje: 

   podjęcie decyzji o zawieszeniu, zakończeniu aktywnych poszukiwań lub zakończe-

niu akcji SAR; 

 odwołanie jednostek zaangażowanych w akcji SAR; 

 odtworzenie ich gotowości do działań;  

 powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zawieszeniu, zakończeniu ak-

tywnych poszukiwań lub zakończeniu akcji; 

 kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonej akcji.   
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CZĘŚĆ II 

ORGANIZACJA I KOORDYNACJA AKCJI POSZUKIWAWCZYCH  

I RATOWNICZYCH 

 

Rozdział 1  

KOORDYNACJA 

 

1.1    Poziomy koordynacji akcji SAR 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 Schemat ogólny koordynacji akcji SAR 

 

1.2    Koordynator misji SAR (SMC)  

 

 Gdy obsada dyżurna prowadzi samodzielnie akcję SAR - Koordynatorem misji SAR- 

SMC jest Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK.  

 Gdy powołany jest Sztab Akcji SAR - Koordynatorem misji SAR jest Szef Sztabu 

akcji SAR.  

 

1.2.1 Zadania Koordynatora misji SAR (SMC) 

 

Ogólne zadania SMC obejmują: 

  zebranie informacji o sytuacji zagrożenia; 

MORSKIE RATOWNICZE CENTRUM KOORDYNACYJNE 

 

JEDNOSTKI SŁUŻBY SAR 
ORAZ 

INNE JEDNOSTKI WSPÓŁDZIAŁAJĄCE  
W AKCJI SAR 

DYŻURNY INSPEKTOR OPERACYJNY 

KOORDYNATOR NA MIEJSCU AKCJI  

( OSC ) 

SZTAB AKCJI SAR 
SZEF SZTABU  

KOORDYNATOR MISJI SAR 

( SMC ) 

AKCJA SAR PROWADZONA SAMODZIELNIE 
 

POWOŁANIE SZTABU AKCJI SAR  



PLAN SAR                                                                                                                                                                                 

 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA                                                                                                STRONA 25 

  opracowanie dokładnego i wykonalnego planu misji SAR; 

  rozwinięcie i koordynowanie środków misji SAR. 

 

Szczegółowe obowiązki SMC obejmują: 

 uzyskiwanie i ocenę wszystkich danych dotyczących zagrożenia; 

 upewnianie się co do rodzaju wyposażenia ratowniczego statku zaginionego lub 

znajdującego się w niebezpieczeństwie; 

 uzyskiwanie na bieżąco informacji o panujących warunkach pogodowych; 

 jeśli to konieczne, upewnianie się o ruchach i pozycjach statków oraz zalecanie stat-

kom będącym w prawdopodobnym akwenie poszukiwań obserwacji i/lub prowadze-

nia nasłuchu radiowego; 

 określanie punktu odniesienia, obszarów poszukiwań, decydowanie o metodach i 

środkach, jakie powinny być użyte; 

 opracowywanie stosownego i wykonalnego planu akcji SAR; 

 selekcjonowanie i uruchamianie odpowiednich sił i środków; 

 powiadamianie i informowanie wszystkich zainteresowanych; 

 koordynowanie wykonania przyjętego planu akcji SAR; 

 koordynowanie, kiedy to potrzebne, operacji z sąsiednimi MRCC; 

   organizowanie instruktażu i przesłuchań personelu SAR; 

 ocenianie napływających informacji, raportów i modyfikowanie planu poszukiwań, je-

śli to konieczne; 

 przy przedłużonych poszukiwaniach, koordynowanie uzupełniania paliwa i wyposa-

żenia oraz organizowanie miejsc regeneracji dla personelu SAR, a gdy to konieczne 

– jego wymianę; 

   koordynowanie dostaw zaopatrzenia dla podtrzymania życia uratowanych; 

   prowadzenie chronologicznego, dokładnego i aktualnego zapisu wydarzeń; 

   wydawanie raportów o rozwoju sytuacji; 

 podejmowanie decyzji o zawieszeniu, zakończeniu aktywnych poszukiwań lub za-

kończeniu akcji SAR; 

 zwalnianie środków SAR, kiedy ich pomoc nie jest dłużej potrzebna; 

 powiadamianie władz prowadzących dochodzenie w sprawie wypadków; 

 jeśli to właściwe, powiadamianie Państwa, którego obywatelami są rozbitkowie, lub w 

którym zarejestrowany jest statek, samolot lub inna jednostka; 

 przygotowywanie dokumentacji przeprowadzonej akcji. 
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1.2.2 Sztab akcji SAR 

 

Decyzję o rozwinięciu Sztabu akcji SAR podejmuje Zastępca Dyrektora ds. Operacyj-

nych na wniosek Kierownika MRCK lub, w czasie jego nieobecności, na wniosek Dy-

żurnego Inspektora MRCK - SMC. 

 

Wnioskowanie o rozwinięcie Sztabu akcji SAR jest uprawnione następującymi okolicz-

nościami: 

   przewidywany czas akcji wykracza poza czas dyżuru jednej zmiany w MRCK; 

   charakter akcji wymaga użycia dużej ilości sił i środków, w tym także pochodzących 

z zasobów organizacji współdziałających; 

 charakter akcji wymaga współdziałania międzynarodowego;  

   jednoczesne prowadzenie większej liczby akcji poszukiwawczych i ratowniczych. 

 

1.2.2.1  Podstawowy skład Sztabu akcji SAR  

 

 W skład podstawowego Sztabu akcji wchodzą wyznaczeni pracownicy Służby SAR 

pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora ds. Operacyjnych wyszczególnieni w Załącz-

niku nr 4 do Planu SAR. Rys 5 przedstawia schemat organizacyjny podstawowego 

składu Sztabu akcji powoływanego spośród pracowników Służby SAR. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Rys 5 Schemat podstawowego składu Sztabu akcji SAR 
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Imienny, aktualny spis adresów i numerów telefonicznych członków podstawowego 

Sztabu akcji SAR znajduje się w Załączniku Nr 4 do Planu SAR.  

 

1.2.2.2  Rozwinięty Sztab akcji SAR 

 

Ze względu na rozwój prowadzonej akcji poszukiwawczej i ratowniczej oraz na zaanga-

żowane siły i środki organizacji współdziałających, siły i środki międzynarodowe, zespo-

ły doradców, Sztab akcji SAR może być poszerzony o przedstawicieli zaangażowanych 

organizacji i instytucji. Rozwiniętym Sztabem akcji SAR kieruje Dyrektor Służby SAR. 

Rysunek 6 przedstawia ogólny schemat rozwiniętego Sztabu akcji SAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 6 Schemat rozwiniętego Sztabu akcji SAR 

 

Decyzję o rozszerzeniu składu Sztabu akcji podejmuje Dyrektor Służby SAR na wnio-

sek Zastępcy Dyrektora ds. Operacyjnych.  

 

1.2.2.3  Zadania poszczególnych komórek Sztabu akcji SAR 

 

.1 Szef Sztabu akcji SAR 

 

Szef Sztabu akcji SAR przejmuje obowiązki SMC. Do jego zadań należy: 

 analizowanie napływających informacji o zdarzeniu; 

 analizowanie informacji o aktualnych i prognozowanych warunkach pogodowych na 

akwenie działań; 

 pozyskiwanie dodatkowych informacji i ich analizowanie; 
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 analizowanie informacji o jednostkach znajdujących się w obszarze działań i, w razie 

konieczności, rekwirowanie ich do akcji; 

 akceptacja wyznaczonych przez zespół planowania operacyjnego obszarów poszu-

kiwań oraz sposobów i środków ich prowadzenia; 

 akceptacja opracowanego przez zespół planowania operacyjnego planu akcji oraz 

jego aktualizacja na podstawie analizy napływających meldunków o przebiegu akcji; 

 analizowanie wszystkich napływających informacji i, o ile to konieczne, weryfikowa-

nie przygotowanych planów i podjętych decyzji;  

 wyznaczanie Koordynatora na miejscu akcji (OSC), stawianie zadań jednostkom ra-

towniczym oraz ustalanie zasad utrzymywania łączności na czas trwania akcji; 

 rozwijanie i koordynacja sił i środków misji SAR; 

 pozyskiwanie i koordynowanie sił i środków instytucji i organizacji współdziałających; 

 koordynowanie współdziałania z innymi RCC zaangażowanymi w prowadzoną akcję; 

 podejmowanie, na podstawie wniosków przedstawionych przez Sztab akcji, decyzji o 

zawieszeniu, zakończeniu aktywnych poszukiwań lub zakończeniu akcji; 

 zwalnianie jednostek, które nie są już potrzebne; 

 powiadamianie, w razie potrzeby, odpowiednich władz dochodzeniowych; 

 powiadamianie, w razie potrzeby, odpowiednich przedstawicielstw dyplomatycznych 

państw bandery jednostek będących przedmiotem działań; 

 jeśli to właściwe i konieczne, powiadamianie Państwa, którego obywatele są obiek-

tem akcji SAR lub w którym zarejestrowana jest jednostka będąca w niebezpieczeń-

stwie; 

 parafowanie raportu końcowego o przebiegu i rezultacie akcji. 

 

.2 Kierownik MRCK 

 

  wnioskuje o rozwinięcie Sztabu akcji poszukiwania i ratowania; 

  organizuje pracę Sztabu akcji poszukiwania i ratowania; 

  jest członkiem Sztabu akcji i szefem zespołu planowania operacyjnego; 

 do czasu rozwinięcia Sztabu akcji pełni obowiązki Koordynatora misji SAR (SMC). 

 

.3  Zespół planowania operacyjnego - kierownicy i pracownicy Pionu Operacyjnego, 

Kierownik Wydziału Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego.  
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Do zadań zespołu planowania operacyjnego należy przygotowywanie planów prowa-

dzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w tym w szczególności: 

 

 przygotowywanie dokładnego i wykonalnego planu akcji poszukiwawczej i ratowni-

czej w tym:  

- określanie punktów odniesienia; 

  - określanie granic obszaru poszukiwań; 

  - wyznaczanie podobszarów poszukiwań; 

  - dokonywanie obliczeń związanych z planowaniem akcji; 

  - wybór wzorów poszukiwań; 

  - przygotowywanie map prawdopodobieństwa; 

  - wybór sił i środków; 

  - wypracowywanie zadań dla sił i środków; 

   planowanie wsparcia w postaci sił i środków oraz wykwalifikowanego personelu; 

  przygotowywanie raportu końcowego.  

 

.4 Zespół logistyczny – Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych, kierownicy i pracow-

nicy Pionu Eksploatacyjnego oraz, w zależności od potrzeb, kierownicy i pracownicy 

komórek organizacyjnych Pionu Ogólnego.  

 

Do zadań zespołu logistycznego należy w szczególności: 

 organizowanie zabezpieczenia materiałowego dla sztabu kierowania akcją; 

 organizowanie odtwarzania gotowości ratowniczej jednostek powracających z rejonu 

działań; 

 zapewnianie dostaw paliwa dla jednostek ratowniczych Służby SAR; 

 zapewnianie dostaw niezbędnego dla prowadzenia działań poszukiwawczych i ra-

towniczych specjalistycznego sprzętu i urządzeń; 

 organizowanie doraźnych remontów i napraw sprzętu i jednostek uszkodzonych 

podczas działań poszukiwawczych i ratowniczych; 

 organizowanie miejsc wypoczynku dla ratowników; 

 organizowanie, o ile to konieczne, wymiany załóg jednostek ratowniczych Służby 

SAR. 

 

.5 Dyżurni Inspektorzy Operacyjni MRCK 
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Po rozwinięciu Sztabu akcji poszukiwania i ratownictwa wypełniają następujące zada-

nia:  

   utrzymują łączność z jednostkami w rejonie działań; 

   przekazują jednostkom SAR, poprzez Koordynatora na miejscu akcji (OSC), posta-

wione przez Koordynatora misji SAR (SMC) zadania; 

   przekazują zadania postawione przez SMC współdziałającym jednostkom organiza-

cyjnym; 

   sporządzają i wysyłają meldunki sytuacyjne (SITREP);  

   pozyskują informacje o jednostkach znajdujących się w rejonie działań i przekazują 

je Sztabowi akcji; 

   przyjmują i przedstawiają Sztabowi akcji SAR do analizy wszystkie napływające in-

formacje o zdarzeniu i przebiegu akcji; 

    wykonują inne polecenia SMC związane z prowadzeniem akcji SAR;  

   prowadzą chronologiczne, dokładne i aktualne zapisy dotyczące wszystkich wyda-

rzeń, zadań i przebiegu akcji; 

   po zakończeniu akcji kompletują dokumentację związaną z jej prowadzeniem.   

 

1.3 Koordynator na miejscu akcji (OSC) 

 

Jeśli dwie lub więcej jednostek SAR zaangażowanych jest w tej samej akcji, wyznacza 

się jedną osobę na miejscu do koordynowania działań wszystkich jednostek biorących 

w niej udział - Koordynatora na miejscu akcji (OSC).  

 

Koordynatorem na miejscu akcji (OSC) może być: 

- osoba wyznaczona przez SMC, lub 

- do czasu wyznaczenia OSC przez SMC – kapitan pierwszej jednostki, która przybyła 

na miejsce zdarzenia. 

 

Do obowiązków Koordynatora na miejscu akcji (OSC) należy: 

 

   bezpośrednie koordynowanie działań jednostek ratowniczych znajdujących się na 

miejscu akcji; 

   realizowanie planu otrzymanego od SMC lub samodzielne planowanie operacji SAR, 

jeżeli plan od SMC nie jest dostępny; 
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   sugerowanie SMC zmian w planie prowadzenia akcji wynikających z aktualnie wy-

stępujących warunków w rejonie działań; 

   koordynowanie łączności na miejscu akcji; 

   przekazywanie podległym jednostkom wszelkich zadań i istotnych informacji doty-

czących prowadzonych działań; 

   zapewnianie bezpieczeństwa w czasie prowadzenia operacji na miejscu, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy wszystkimi 

środkami, zarówno nawodnymi, jak i powietrznymi;  

   monitorowanie realizacji przydzielonych zadań przez poszczególne jednostki; 

 stałe utrzymywanie łączności z Koordynatorem misji SAR oraz składanie regularnych 

meldunków o przebiegu operacji, obejmujących informacje na temat: 

- warunków pogodowych i stanu morza; 

- aktualnych wyników poszukiwań; 

- wszelkich podjętych działań; 

- wszelkich przyszłych planów i zaleceń. 

 składanie meldunków okresowych, przekazywanych w formie standardowych rapor-

tów SITREP zalecanych w Poradniku IAMSAR; 

 opracowywanie planu ratowania odnalezionych rozbitków i jego realizacja; 

 przekazywanie do SMC liczby i danych personalnych osób uratowanych; 

 przekazywanie do SMC nazw i przeznaczenia jednostek z rozbitkami na pokładzie; 

 żądanie dodatkowej pomocy SMC, gdy tylko jest to konieczne, w tym natychmiasto-

wej ewakuacji medycznej poważnie rannych rozbitków;   

 doradzanie SMC w sprawie zwolnienia środków już zbędnych; 

 prowadzenie dokumentacji działań w rejonie akcji, obejmującej między innymi: 

-  nazwy oraz czas wejścia i opuszczenia rejonu akcji przez poszczególne jednostki 

ratownicze i współdziałające, 

- realizowane wzory poszukiwań, 

- napływające informacje związane z prowadzonymi działaniami, 

- liczbę i dane personalne osób uratowanych, 

- informacje uzyskane od uratowanych ludzi, 

- nazwy jednostek z rozbitkami i ich przeznaczenie. 
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1.4   Ustalanie Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (RCC) odpowiedzialnego 

za koordynację akcji SAR 

 

Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, po odebraniu zawiadomienia o niebez-

pieczeństwie na morzu, natychmiast rozpoczyna działania. Jednym z pierwszych jest 

ustalenie, czy MRCK jest właściwe do koordynacji akcji SAR ze względu na obszar, w 

którym znajduje się pozycja jednostki w niebezpieczeństwie. W takim przypadku stosu-

je się procedurę tak zwanego „pierwszego RCC”.  

 

Zestawienie punktów kontaktowych RCC państw nadbałtyckich zawarte jest w Załącz-

niku nr 3 do Planu SAR, dane kontaktowe RCC innych państw zawarte są w tomie V 

Admiralty List of Radio Signals - Global Maritime Distress and Safety System 

(GMDSS), Charter 16- Distress, Search and Rescue.  

 

MRCK, odbierając wezwanie w niebezpieczeństwie, przejmuje odpowiedzialność za 

dany incydent do czasu przejęcia odpowiedzialności przez właściwe lub inne Ratowni-

cze Centrum Koordynacyjne. Nie może być żadnych nieuzasadnionych opóźnień w 

rozpoczęciu akcji SAR. Po przekazaniu koordynacji MRCK pozostaje nadal w gotowo-

ści do współdziałania, do czasu otrzymania potwierdzonej informacji, że pomoc jest już 

niepotrzebna lub akcja została zakończona. 

 

1.4.1 Pozycja jednostki w niebezpieczeństwie jest znana 

 

Jeśli pozycja zagrożonej jednostki jest znana, odpowiedzialnym za rozpoczęcie akcji 

SAR jest to RCC, w którego SRR znajduje się pozycja jednostki zagrożonej. 

  

 Jeśli MRCK uzna, że jednostka w niebezpieczeństwie przemieszcza się w taki  

    sposób, że opuści polski SRR, powinno podjąć następujące działania: 

 

- powiadomić RCC, do którego SRR zbliża się jednostka w niebezpieczeństwie, i prze-

kazać wszystkie posiadane informacje;  

- koordynować akcję do momentu uzyskania od powiadomionego RCC potwierdzenia, 

że jednostka w niebezpieczeństwie weszła w obszar jego SRR i że przejmuje ono 

odpowiedzialność za dalsze działania; 
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- pozostawać w gotowości do ewentualnego udzielenia pomocy do chwili otrzymania 

informacji, że nie jest ona już potrzebna. 

 

 Jeżeli MRCK posiada informacje wskazujące na to, że pozycja zdarzenia znajduje 

się poza polskim SRR, powinno niezwłocznie powiadomić właściwe terytorialnie 

RCC i przekazać mu koordynację działań. 

 Fakt przekazania koordynacji powinien zostać odnotowany w dokumentach MRCK. 

 Procedura przekazania odpowiedzialności za koordynację działań obejmuje: 

- osobisty kontakt pomiędzy SMC w obu RCC; 

- zapytanie o możliwość przejęcia koordynacji akcji; 

- uzyskanie formalnego potwierdzenia o przejęciu koordynacji akcji na piśmie (do tego 

czasu odpowiedzialność za koordynację spoczywa na MRCK); 

- przekazanie kompletnych informacji dotyczących sytuacji oraz dotychczas podjętych 

działań; 

- powiadomienie wszystkich jednostek biorących udział w akcji o fakcie przekazania ko-

ordynacji wraz z dokładnymi danymi identyfikacyjnymi RCC przejmującego koordyna-

cję akcji. 

 

1.4.2 Pozycja jednostki w niebezpieczeństwie nie jest znana 

 

 Jeżeli pozycja jednostki w niebezpieczeństwie nie jest znana, MRCK, po analizie 

planowanej trasy rejsu lub planowanego rejonu pływania tej jednostki i określeniu, 

przez które SRR miała ona przebiegać, w drodze porozumienia pomiędzy RCC od-

powiedzialnymi za dane SRR, ustala RCC odpowiedzialne za koordynację działań. 

 Jeżeli nie ustalono inaczej, wyboru odpowiedzialnego RCC dokonuje się w oparciu o 

następujące wytyczne:  

- jeśli ostatnia zgłoszona pozycja jednostki w niebezpieczeństwie leżała w grani-

cach polskiego SRR, koordynację działań powinno rozpocząć MRCK;   

- jeśli ostatnia zgłoszona pozycja leżała w granicach innego SRR, odpowiedzial-

ność za koordynację powinno przyjąć to RCC, które jest odpowiedzialne za dany 

SRR;  

- jeśli ostatnia znana pozycja leżała na granicy dwóch SRR, odpowiedzialność  za 

koordynację powinno przejąć to RCC, do którego SRR zmierzała jednostka; 

- jeśli jednostka w niebezpieczeństwie nie była wyposażona w odpowiednie środki 

łączności radiowej lub nie była zobowiązana do utrzymywania stałej łączności, 
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akcję powinno koordynować to RCC, na obszarze którego SRR leży miejsce 

przeznaczenia jednostki w niebezpieczeństwie.  
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1.5  Algorytm postępowania „pierwszego RCC” 

 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

POTWIERDZIĆ ODEBRANIE SYGNAŁU I UTRZYMYWAĆ, O ILE TO MOŻLIWE, 
ŁĄCZNOŚĆ Z JEDNOSTKĄ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE 

CZY POZYCJA ZDARZENIA 
ZNAJDUJE SIĘ W POLSKIM 

SRR? 

CZY POWIADOMIONO 
WŁAŚCIWE RCC? 

CZY WIADOMO W CZYIM 
SRR MA MIEJSCE 

ZDARZENIE? 

CZY WŁAŚCIWE RCC JEST 
GOTOWE DO PRZYJĘCIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

KOORDYNACJĘ? 

POWIADOMIĆ WŁAŚCIWE RCC 

CZY INNE RCC MA 
LEPSZE WARUNKI 

DO KOORDYNACJI? 

PRZEKAZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
KOORDYNACJĘ 

TAK 
CZY WŁAŚCIWE LUB INNE 

RCC POTWIERDZIŁO 
PISEMNIE PRZEJĘCIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
KOORDYNACJĘ 

POZOSTAWAĆ W GOTOWOŚCI DO WSPÓŁDZIAŁANIA 
DO CZASU ZAKOŃCZENIA AKCJI SAR 

PRZEKAZAĆ WSZYSTKIE POSIADANE INFORMACJE 
ORAZ POWIADOMIĆ O DOTYCHCZAS PODJĘTYCH 

DZIAŁANIACH 

KOORDYNOWAĆ AKCJĘ SAR 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZANGAŻOWANE JEDNOSTKI / 
STRONY O PRZEKAZANIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

KOORDYNACJĘ 

POWIADOMIĆ INNE JEDNOSTKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU POZYCJI ZDARZENIA 

SYGNAŁ ALARMOWY ODEBRANY PRZEZ MRCK 

KOORDYNOWAĆ AKCJĘ SAR WE 
WSPÓŁDZIAŁANIU Z INNYMI RCC DO 

CZASU OKREŚLENIA POZYCJI ZDARZENIA 
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1.6 Algorytm postępowania dyżurnego inspektora operacyjnego MRCK w trakcie 

rozwoju prowadzonej akcji SAR.  

 

 

  

 

     

 

  

 

  

                                                      

 

 

   

 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TAK NIE 

NIE TAK 

KIEROWNIK 
MORSKIEGO RATOWNICZEGO CENTRUM 

KOORDYNACYJNEGO 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OPERACYJNYCH 

SZTAB AKCJI SAR 

JEDNOSTKA SAR 

 

JEDNOSTKI RATOWNICZE MSPiR I 
ORGANIZACJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, 
INNE JEDNOSTKI WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

CZY DYŻURNA OBSADA MRCK 
JEST W STANIE SAMODZIELNIE 
KOORDYNOWAĆ AKCJĘ SAR 

WNIOSEK O POWOŁANIE SZTABU AKCJI SAR 

POWOŁANIE SZTABU AKCJI SAR 

FUNKCJĘ KOORDYNATORA MISJI SAR (SMC) 
PRZEJMUJE SZEF SZTABU 

KOORDYNATOR NA MIEJSCU AKCJI  
(OSC) 

KOORDYNOWAĆ AKCJĘ SAMODZIELNIE 

CZY AKCJA ROZWIJA SIĘ W 
SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY 

DALSZE SAMODZIELNE JEJ 
KOORDYNOWANIE ? 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA O NIEBEZPIECZEŃSTWIE 

 

ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE AKCJI SAR 
 

DYŻURNY INSPEKTOR OPERACYJNY MRCK 

 
(SMC) KOORDYNATOR MISJI SAR 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI 
 I INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI 
I INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI 
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1.7  Raporty sytuacyjne  

Do celów składania meldunków sytuacyjnych dla SMC używa się standardowych  

       formularzy SITREP.  

 

 
TRANSMISION: distress/urgency 
Transmisja: niebezpieczeństwo/ponaglenie 

 

 
DATE AND TIME: 
Data i czas 

  

 
FROM: 
Od 

  

 
TO: 
Do 

  

 
SAR SITREP: NUMBER 
 Raport sytuacyjny SAR: numer 

  

 
A 
 

 
Identity of casualty 
Identyfikacja jednostki (nazwa, sygnał wy-
woławczy, MMSI, bandera) 

  

 
B 

 
Position 
Pozycja 

  

 
C 

 
Situation 
Sytuacja 

  

 
D 

 
Number of persons 
Ilość osób zagrożonych  

  

 
E 

 
Assistance required 
Rodzaj potrzebnej pomocy 

  

 
F 

 
Co-ordinating RCC 
Koordynujące RCC 

  

 
G 
 

 
Description of casualty 
Opis jednostki w niebezpieczeństwie (opis 
wyglądu, kolor, ładunek, urządzenia ratun-
kowe i radiowe itp.)  

  

 
H 
 

 
Weather on scene 
Pogoda na miejscu akcji (siła i kierunek 
wiatru, stan morza, rozkołys, widzialność, 
zachmurzenie, temperatura wody i powie-
trza) 

  

 
J 
 

 
Initial action taken 
Wstępne działania podjęte przez statek w 
niebezpieczeństwie, RCC i inne jednostki 

  

 
K 

 
Search area 
Obszar poszukiwań 

  

 
L 

 
Co-ordinating instructions 
Instrukcje koordynacyjne 

  

 
M 

 
Future plans 
Plany na przyszłość 

  

 
N 

 
Additional information 
Dodatkowe informacje 

  

 

Rys.7 Standardowy formularz SITREP 
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 każdy SITREP dotyczący tego samego wydarzenia powinien nosić kolejny nu-

mer; 

 SITREP nie powinien być bez potrzeby opóźniany dla potwierdzenia wszelkich 

szczegółów; 

 dalsze SITREPy powinny być wydawane, gdy tylko szczegóły zdarzenia są do-

statecznie jasne; 

 informacje już przekazane nie powinny być powtarzane; 

 w czasie wydłużonych operacji, w odstępach około trzech godzin, powinny być 

wydawane SITREPy „bez zmian”, dla upewnienia adresatów, iż żadnej informacji 

nie pominięto, a działania są nadal prowadzone; 

 gdy incydent zostanie zamknięty, powinien być wydany SITREP końcowy, jako 

potwierdzenie zakończenia aktywnych poszukiwań lub zakończenia akcji SAR.   

 

 



PLAN SAR                                                                                                                                                                                 

 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA                                                                                                STRONA 39 

Rozdział 2 

PLANOWANIE, KOORDYNACJA I PROWADZENIE AKCJI 

POSZUKIWAWCZEJ 

 

2.1  Wprowadzenie 

 

W trakcie planowania i koordynacji akcji poszukiwawczej, w szczególności przy okre-

ślaniu pozycji odniesienia, obszaru poszukiwań oraz wyboru metod poszukiwań, pod-

stawą pracy SMC są wskazówki zawarte w Tomie II i III Poradnika IAMSAR (Tom II – 

„Mission Coordination”, Tom III – „Mobile Facilities”). Proces planistyczny może być 

wspierany przez informatyczne systemy wspomagania planowania akcji SAR i bazy 

danych będące na wyposażeniu MRCK. 

 

W trakcie koordynowania i prowadzenia akcji poszukiwawczej OSC powinien kierować 

się wskazówkami zawartymi w Tomie III Poradnika IAMSAR. 

 

Planowanie poszukiwań składa się z wielu różnorodnych elementów i opiera się przede 

wszystkim na uzyskanych i potwierdzonych informacjach, na szacunkach i prawdopo-

dobieństwach, a także na doświadczeniach i wnioskach z podobnych akcji przeprowa-

dzonych w przeszłości. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy, które należy 

rozważyć w czasie planowania akcji poszukiwawczej.  

 

2.2   Ocena sytuacji na podstawie uzyskanych informacji 

 

Spośród wielu różnorodnych informacji (o ile są dostępne), które mogą pomóc w ocenie 

sytuacji rozbitków lub jednostki w niebezpieczeństwie, należy rozważyć: 

 planowaną trasę rejsu, planowany rejon pływania lub zamierzenia kapitana jednostki, 

jeżeli są znane;   

 ostatnią znaną pozycję, czas i metodę jej określenia; 

 zagrożenia i niebezpieczeństwa, jakie mogły wystąpić lub występują wzdłuż plano-

wanej trasy lub w rejonie pływania jednostki; 

 dzielność morską i stan jednostki; 

 liczbę i stan pasażerów; 

 liczbę i stan załogi jednostki oraz jej doświadczenie; 

 wyposażenie jednostki w środki ratunkowe; 
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 wyposażenie jednostki w środki łączności i sygnalizacji;  

 warunki pogodowe panujące i prognozowane w przypuszczalnym lub faktycznym re-

jonie zdarzenia; 

 rezultaty i wnioski z podobnych akcji SAR w przeszłości. 

 

2.3  Określenie pozycji zdarzenia oraz możliwych błędów tej pozycji 

 

 określenie granic obszaru zawierającego wszystkie możliwe lub prawdopodobne po-

zycje rozbitków lub jednostki w niebezpieczeństwie; 

 określenie rozłożenia prawdopodobieństw lokalizacji poszukiwanego obiektu we-

wnątrz określonego obszaru; 

 określenie pozycji odniesienia (punkt odniesienia, linia odniesienia, rejon odniesie-

nia); 

 określenie błędów pozycji. 

 

2.4  Ocena drogi przemieszczania się poszukiwanej jednostki po zaistnieniu  

        zdarzenia 

 

 ocena możliwości użycia napędu (silnik, żagle, wiosła);   

 dryf; 

 znos (prąd morski, prąd wiatrowy). 

 

2.5 Wybór najbardziej efektywnych sposobów prowadzenia poszukiwań  

Sposób prowadzenia poszukiwań uzależniony jest od wielu, często zmiennych, czynni-

ków, które należy wziąć po uwagę. Planując poszukiwania należy rozważyć między in-

nymi następujące elementy: 

 rodzaj poszukiwanego obiektu (wielkość, kolor, kształt itp.); 

 wielkość obszaru do przeszukania; 

 warunki panujące lub prognozowane w rejonie poszukiwań (siła wiatru, stan morza, 

widzialność, opady, zachmurzenie itp.); 

 porę dnia (poszukiwania przy świetle dziennym czy w nocy);  

 liczbę, rodzaj i możliwości dostępnych sił i środków: 

- Służby SAR, 

- jednostek przebywających w prawdopodobnym obszarze zdarzenia, 
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- jednostek i organizacji współdziałających, 

- państw sąsiednich; 

 czas dotarcia jednostek poszukiwawczych w rejon poszukiwań; 

 czas, jaki jednostki poszukiwawcze mogą bezpiecznie poświęcić na poszukiwania; 

 podzielenie, jeżeli to konieczne i efektywne, obszaru poszukiwania na podobszary 

dla poszczególnych jednostek lub grup jednostek (w większości przypadków wspól-

ne, skoordynowane poszukiwania jednostek o diametralnie różnych parametrach jest 

bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe); 

 wybór najbardziej efektywnych wzorów poszukiwań, odległości między jednostkami i 

zorientowania kierunku poszukiwań, pozycji rozpoczęcia poszukiwań. 

 

2.6 Czas przeżycia rozbitków 

 

Szansa przeżycia rozbitków zwykle maleje raptownie wraz z upływającym czasem. Do-

tyczy to w szczególności osób rannych, znajdujących się w wodzie i wystawionych na 

wpływ niskich temperatur. Fakt ten musi być uwzględniony w procesie planistycznym 

tak, aby skumulować największy wysiłek w pierwszej fazie poszukiwań. Na czas prze-

życia osób będących w wodzie podstawowy wpływ ma wychłodzenie organizmu. Czyn-

niki mające wpływ na utratę temperatury ciała można podzielić na spowalniające i przy-

spieszające proces wychłodzenia organizmu. Podstawowe znaczenie mają: temperatu-

ra wody i powietrza, płeć, wiek, budowa ciała, rodzaj ubrania, indywidualne środki ra-

tunkowe (kamizelka, kombinezon ratunkowy), wysiłek fizyczny związany przede 

wszystkim z brakiem indywidualnych środków ratunkowych, choroba morska. 

  

Planując akcję poszukiwawczą i ratowniczą należy rozważyć: 

 sytuację rozbitków, o ile jest znana, lub założyć najgorszy z możliwych scenariuszy; 

 przygotowanie i doświadczenie rozbitków; 

 temperaturę powietrza i wody; 

 stan morza, siłę i kierunek wiatru; 

 doświadczenie z podobnych akcji.  

 

Należy jednak pamiętać, że wiele czynników wpływających na czas przetrwania jest 

często nieznana. Prowadzący i koordynujący akcje poszukiwawcze i ratownicze muszą 

podejmować trudne decyzje bazując zarówno na pewnych informacjach, jak również na 

przyjętych założeniach. W określaniu czasu przetrwania pomocne są informacje zawar-
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te w Poradniku IAMSAR. Przy braku jednoznacznych, potwierdzonych informacji czas 

przetrwania, a tym samym czas poszukiwań, należy wydłużyć do momentu, gdy można 

rozsądnie założyć, że, w danych warunkach i sytuacji, szansa przetrwania minęła. 

 

2.7 Rozwinięcie dodatkowych sił i środków 

 

Poszukiwania mogą być długotrwałe, a zatem będą wymagać zarówno dodatkowych sił 

i środków, jak również wymiany tych już zaangażowanych. Siły skierowane do poszu-

kiwań są zazwyczaj objęte pewnymi ograniczeniami technicznymi (czas poszukiwań 

jest uzależniony przede wszystkim od zapasów paliwa), jak również siły personelu ra-

towniczego podlegają oczywistym ograniczeniom (zmęczenie ratowników to nie tylko 

obniżenie efektywności, ale również obniżenie bezpieczeństwa prowadzonych działań).  

 

SMC powinien przewidzieć i zaplanować odpowiednie działania, w tym między innymi: 

 zaplanować miejsca pobierania paliwa i uzupełniania zapasów; 

 przewidzieć możliwość wymiany personelu lub jednostek poszukiwawczych; 

 postawić w stan gotowości inne siły organizacji współdziałających, których reżim go-

towości jest wydłużony lub których wysłanie do akcji wymaga dłuższego czasu; 

 przewidzieć możliwość rekwizycji do działań poszukiwawczych innych jednostek, któ-

re normalnie nie są angażowane do tego typu działań.   

 

2.8   Doświadczenia i wnioski z poprzednich akcji 

 

Wnioski wynikające z poprzednich, podobnych akcji poszukiwawczych są elementem, 

który może w znacznym stopniu wspomóc proces planistyczny i podejmowanie właści-

wych decyzji. Wszystkie prowadzone akcje powinny być wnikliwie analizowane, a wyni-

kające z nich wnioski omawiane z personelem MRCK. Należy również brać pod uwagę 

wnioski zawarte w orzeczeniach izb morskich oraz wnioski z podobnych akcji koordy-

nowanych przez służby SAR innych państw, o ile są dostępne.   

   

2.9   Ocena planu akcji poszukiwawczej w trakcie jego realizacji  

 

W trakcie planowania akcji poszukiwawczej SMC powinien przewidzieć również sposób 

oceny realizacji prowadzonych działań. W trakcie poszukiwań SMC musi analizować 
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wszystkie napływające informacje i, jeżeli to konieczne, uaktualniać lub zmieniać plan 

poszukiwań. 
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2.10     Ogólny algorytm procesu planistycznego podczas akcji poszukiwawczej 
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Rozdział 3 

PLANOWANIE, KOORDYNACJA I PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZEJ 

 

Należy pamiętać, że wykonanie akcji ratowniczej może być trudniejsze niż akcja poszu-

kiwawcza. Niewłaściwie przygotowana akcja ratownicza może być tragiczna w skutkach 

zarówno dla ratowanych, jak i ratujących. W czasie planowania, koordynowania i pro-

wadzenia akcji ratowniczej bardzo przydatne są wskazówki zawarte w Poradniku 

IAMSAR oraz w Poradniku Podejmowania Rozbitków (A pocket guide to Recovery 

Techniques, 2007 Edition). Wśród wielu typów akcji ratowania życia na morzu można 

wyszczególnić kilka najbardziej charakterystycznych: 

 podejmowanie rozbitków z wody; 

 podejmowanie rozbitków ze środków ratunkowych; 

 podejmowanie rozbitków bezpośrednio z zagrożonej jednostki; 

 wydobywanie rozbitków uwięzionych wewnątrz jednostki w niebezpieczeństwie, któ-

ra utrzymuje się na powierzchni wody; 

 ratowanie jednostki w niebezpieczeństwie w celu ratowania życia znajdujących się 

na niej osób.   

Ostatnie dwa typy wymagają specjalnego planowania i użycia specjalistycznego perso-

nelu i sprzętu.  

Poniżej przedstawiono podstawowe czynniki, jakie należy rozważyć podczas planowa-

nia akcji ratowniczej. 

   

3.1     Czynniki wpływające na plan akcji ratowniczej  

 

W procesie planistycznym i decyzyjnym akcji ratowniczej powinny być uwzględnione 

następujące czynniki: 

 działania możliwe do podjęcia przez jednostkę, która wykryła rozbitków lub jednostkę 

w niebezpieczeństwie; 

 możliwości pozostałych jednostek biorących udział w akcji poszukiwawczej; 

 rozmieszczenie rozbitków na obszarze prowadzenia akcji; 

 całkowita liczba osób na poszukiwanej jednostce oraz liczba odnalezionych rozbit-

ków; 

 aktualne i prognozowane warunki hydrometeorologiczne na miejscu działań ratowni-

czych; 



PLAN SAR                                                                                                                                                                                 

 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA                                                                                                STRONA 46 

 stan rozbitków i wskazania medyczne; 

 stan jednostki w niebezpieczeństwie; 

 pora doby (ilość czasu pozostałego do prowadzenia akcji przy świetle dziennym) oraz 

inne czynniki wpływające na widzialność; 

 zagrożenia dla rozbitków; 

 zagrożenia dla osób prowadzących akcję ratowniczą; 

 dostępność innych, specjalistycznych sił i środków ratowniczych oraz stan ich goto-

wości; 

 konieczność użycia specjalistycznego personelu, sprzętu i wyposażenia, niewykorzy-

stywanych w codziennych działaniach ratowniczych. 

 

3.2       Wykrycie rozbitków lub jednostki poszukiwanej i dalsze postępowanie 

 

Jednostka ratownicza, która wykryła jednostkę poszukiwaną lub rozbitków, powinna w 

pierwszym rzędzie zasygnalizować rozbitkom fakt ich wykrycia oraz niezwłocznie po-

wiadomić SMC o wykryciu jednostki poszukiwanej lub rozbitków z uwzględnieniem na-

stępujących informacji: 

-   czasu wykrycia; 

-   pozycji wykrytej jednostki lub rozbitków; 

-   warunków hydrometeorologicznych panujących na pozycji wykrycia; 

-   liczby odnalezionych rozbitków oraz ich widocznego stanu; 

-   stanu odnalezionej jednostki; 

-   potrzeb w zakresie ratowania; 

-   wszelkich informacji uzyskanych od rozbitków (jest to szczególnie istotne, gdy nadal 

trwają poszukiwania zaginionych); 

-  sugestii dotyczących dalszych działań; 

-  możliwości dalszego uczestnictwa w działaniach ratowniczych; 

-  występujących zagrożeń dla ratowanych i ratowników. 

Jeżeli to jest możliwe i wykonalne, należy przystąpić do działań ratowniczych. 

 

3.3 Wybór i naprowadzenie jednostek ratowniczych na pozycję wykrycia rozbit-

ków lub jednostki w niebezpieczeństwie  

Jednostka, która wykryła rozbitków lub jednostkę w niebezpieczeństwie, ze względu na 

swoją konstrukcję, wielkość, możliwości manewrowe lub ze względu na własne bezpie-
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czeństwo w ekstremalnych warunkach pogodowych, może nie mieć możliwości bez-

piecznego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Dlatego też SMC powinien 

posiadać wiedzę na temat dostępnych sił i środków oraz opracować plan skierowania 

ich na pozycję odnalezionych oraz plan przeprowadzenia akcji ratowniczej, w tym: 

 dokonać wyboru najbardziej odpowiednich sił i środków oraz skierować je na pozycję 

wykrycia; 

 określić spodziewany czas przybycia na pozycję wykrycia; 

 przekazać powyższe informacje jednostce, która wykryła rozbitków lub jednostkę w 

niebezpieczeństwie; 

 zaplanować i wdrożyć sposób naprowadzenia wybranych sił i środków na pozycję 

wykrycia. 

 

W przypadku, gdy informacja o zagrożeniu życia na morzu została przekazana przez 

obserwatorów na lądzie, należy, o ile to możliwe, utrzymywać z nimi stały kontakt w ce-

lu naprowadzenia jednostek ratowniczych na pozycję osób lub jednostki w niebezpie-

czeństwie.  

   

3.3.1 Ratowanie przez jednostki nawodne 

 

Przy dokonywaniu wyboru jednostek nawodnych do akcji ratowniczej, SMC powinien 

kierować się następującymi kryteriami:  

 możliwościami jednostki ratowniczej (wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i urzą-

dzenia do podnoszenia rozbitków, wysokość wolnej burty, liczba osób, które można 

podjąć na pokład, liczba załogi, którą można wydzielić do pomocy rozbitkom przy po-

dejmowaniu z wody, środków ratunkowych lub ewakuacji z pokładu zagrożonej jed-

nostki oraz opieki nad uratowanymi, autonomiczność jednostki); 

 stanem rozbitków; 

 możliwością udzielenia pierwszej pomocy medycznej, w tym wyposażeniem w sprzęt 

medyczny; 

 warunkami pogodowymi panującymi na miejscu prowadzonej akcji; 

 występującym ryzykiem i zagrożeniami dla ratowanych, ratowników i jednostek ra-

towniczych. 
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3.3.2 Ratowanie przez środki lotnicze  

Spośród wszystkich środków lotniczych najbardziej efektywne w akcji ratowniczej jest 

użycie śmigłowców. Mogą one być używane do prowadzenia następujących działań: 

 podnoszenia ludzi z powierzchni wody i środków ratunkowych; 

 ewakuacji poszkodowanych z pokładów statków; 

 dostarczania na miejsce prowadzenia akcji specjalistycznych ekip ratowniczych oraz 

specjalistycznego sprzętu ratowniczego; 

 poszukiwania rozbitków. 

 

Ze względu na swoje możliwości, śmigłowce powinny być używane zawsze, gdy naj-

ważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu akcji ratowniczej jest czas. Należy 

jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych innych niż 

dopuszczalne w instrukcji i przepisach wykonywania lotów, śmigłowce nie mogą być 

użyte w akcji SAR. Również czas działania śmigłowców jest ograniczony ze względu na 

ilość posiadanego paliwa. Z tego względu w procesach planistycznych należy zwrócić 

szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do sytuacji, gdy śmigłowce wykorzystane do 

akcji poszukiwawczej nie będą mogły, na skutek braku paliwa, wykonać natychmiasto-

wej akcji ratowniczej. 

   

Samoloty odpowiednio wyposażone w urządzenia do wykrywania ludzi i obiektów na 

morzu oraz sprzęt przygotowany do zrzutu mogą być wykorzystane do następujących 

zadań: 

 prowadzenia poszukiwań na dużych obszarach; 

 naprowadzania innych jednostek ratowniczych; 

   zrzutu tratw lub innego sprzętu, który pomoże rozbitkom przetrwać do czasu przyby-

cia jednostek ratowniczych; 

   pośredniczenia w łączności pomiędzy osobami lub jednostką w niebezpieczeństwie i 

jednostkami SAR będącymi w rejonie prowadzonej akcji oraz SMC. 

3.4 Postępowanie z uratowanymi 

Rozbitkowie podjęci na pokład jednostki ratowniczej mogą mieć wiele potrzeb, które 

powinny, jeśli jest to możliwe, być zaspokojone w drodze do miejsca schronienia. Po-

trzeby takie mogą obejmować opiekę i pomoc medyczną, bezpieczne pomieszczenia, 

potrzebę ciepła, suche ubrania, jedzenie, picie, wsparcie psychologiczne itp. Uratowani 
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będą oczekiwali informacji o swoich bliskich i przyjaciołach lub towarzyszach podróży 

oraz o swoim dalszym losie.  

Rozbitkowie mogą również posiadać informacje przydatne do dalszego prowadzenia 

operacji ratowniczej. Wśród informacji, które można uzyskać od rozbitków, należy 

zwrócić szczególną uwagę na te dotyczące użytych jednostek ratunkowych, liczby 

osób, które się na nich znajdowały, czy na pokładzie statku pozostały jakieś osoby, a 

jeżeli tak, to gdzie i dlaczego, czy rozbitkowie skakali bezpośrednio do wody, jakie mieli 

osobiste środki ratunkowe, jak byli ubrani itp.  

Wszystkich uratowanych należy otoczyć szczególną opieką i zapewnić im, zgodnie z 

możliwościami, godne warunki bytowania. Uratowani powinni być, tak szybko jak to tyl-

ko jest możliwe, dostarczeni do bezpiecznego miejsca na lądzie.  

Wszystkie działania muszą być zgodne między innymi z wytycznymi zawartymi w Rezo-

lucjach IMO A.920(22) – Review of safety measures and procedures for the treatment 

on persons rescued at sea i MSC.167(78) Guidelines on the treatment of persons re-

scued at sea, które dotyczą postępowania z osobami uratowanymi na morzu. 

 

3.5 Dostarczenie na miejsce akcji specjalistycznego personelu i sprzętu 

Po wykryciu jednostki poszukiwanej, jeżeli istnieje taka konieczność, OSC powinien na-

tychmiast poinformować SMC o potrzebie dostarczenia dodatkowego lub specjalistycz-

nego sprzętu lub personelu koniecznego do przeprowadzenia akcji ratowania życia 

ludzkiego. SMC powinien posiadać wiedzę, gdzie taki specjalistyczny personel czy 

sprzęt jest dostępny oraz opracować plan, jak go dostarczyć na miejsce akcji.  

3.6      Miejsca schronienia na lądzie – wyokrętowania rozbitków 

W trakcie prowadzenia akcji ratowniczej SMC powinien przekazać OSC informację, 

gdzie będą kierowane jednostki ratownicze z rozbitkami lub gdzie zostało wyznaczone 

miejsce schronienia dla ratowanej jednostki. Miejsca schronienia i miejsca wyokrętowa-

nia rozbitków powinny być uzgodnione ze służbami dyżurnymi właściwego terytorialnie 

DUM. O miejscu wyokrętowania rozbitków należy powiadomić WCZK właściwego tery-

torialnie wojewody, które powinno zorganizować odpowiednie służby lądowe do odbioru 

rozbitków i zapewnienia im właściwej opieki i, w razie potrzeby, pomocy medycznej. 
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3.7  Ogólny algorytm planowania akcji ratowniczej 
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WYBRAĆ I SKIEROWAĆ DO AKCJI INNE 
JEDNOSTKI RATOWNICZE 

CZY WSZYSCY 
ROZBITKOWIE ZOSTALI 

PODJĘCI? 

KONTYNUOWAĆ AKCJĘ RATOWNICZĄ 

CZY ISTNIEJE SZANSA 
NA URATOWANIE  
ZAGINIONYCH? 

SKIEROWAĆ JEDNOSTKI DO MIEJSC 
WYOKRĘTOWANIA ROZBITKÓW 

ZAKOŃCZYĆ AKCJĘ 

POWIADOMIĆ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

ZAKOŃCZYĆ AKTYWNE POSZUKIWANIA 

PRZYSTĄPIĆ DO KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI 
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Rozdział 4 

FAZY ZAGROŻENIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA W MOMENCIE ICH 

WYSTĄPIENIA 

 

4.1 FAZY ZAGROŻENIA 

 

Zgodnie z Załącznikiem do Konwencji SAR (Rozdział 4 Art. 4.4), w celu wspomożenia 

Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego lub Pomocniczego Centrum Koor-

dynacyjnego w wyborze odpowiednich procedur operacyjnych rozróżnia się następują-

ce fazy zagrożenia: 

 

4.1.1  Faza niepewności 

.1  gdy zgłoszono zaginięcie osoby lub statek lub inna jednostka nie przybyła do 

miejsca przeznaczenia w określonym czasie; lub 

               .2 gdy osoba, statek lub inna jednostka nie osiągnęła spodziewanej pozycji lub 

nie przekazała oczekiwanego raportu o stanie bezpieczeństwa. 

 

4.1.2    Faza alarmu 

.1 gdy po fazie niepewności nie powiodły się próby nawiązania łączności z oso-

bą, statkiem lub inną jednostką, a zapytania skierowane do innych odpowied-

nich źródeł nie dały rezultatu; lub 

           .2 gdy otrzymano informację wskazującą, że sprawność operacyjna statku lub 

innej jednostki jest zmniejszona, ale nie w takim zakresie, że groźba niebez-

pieczeństwa jest prawdopodobna. 

 

4.1.3    Faza niebezpieczeństwa 

.1 gdy otrzymano pewną informację, że osoba, statek lub inna jednostka jest w 

niebezpieczeństwie i potrzebuje natychmiastowej pomocy; lub 

           .2 gdy po fazie alarmu dalsze próby nawiązania łączności z osobą, statkiem lub 

inną jednostką są nieudane oraz prowadzone w szerokim zakresie postępo-

wania wyjaśniające wskazują, że prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa ist-

nieje; lub 

           .3 gdy otrzymano informację wskazującą, że sprawność operacyjna statku lub 

innej jednostki obniżyła się do tego stopnia, że groźba niebezpieczeństwa jest 

prawdopodobna. 
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4.2 Procedury postępowania MRCK w poszczególnych fazach zagrożenia   

 
4.2.1 FAZA NIEPEWNOŚCI - Ogólny algorytm postępowania.  

 

 

  

 

   

 

                                      

                                  

                         

 

 

 

 

                                      

 

                                        

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                     

  

                                                             

                                                            

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

NIE 

NIE TAK 

TAK 

NIE TAK 

NIE TAK 

INFORMACJA O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU 

RCC INNYCH PAŃSTW 
KAPITANATY I BOSMANATY PORTÓW I MARIN 

OŚRODKI INFORMACYJNE UM i VTS 
BAZY DANYCH, AIS, LRIT, ARMATORZY, AGENCI, 

MORSKIE I BRZEGOWE STACJE RATOWNICZE MSPiR, 
PUNKTY OBSERWACYJNE MW,  

STRAŻ GRANICZNA,  
POLICJA,  

INNE OSOBY CZY JEDNOSTKI W REJONIE 

 

ZWERYFIKOWAĆ ŻRÓDŁO INFORMACJI (A.1) 

ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI MRCK 
RADIOSTACJE NADBRZEŻNE 

 

CZY NAWIĄZANO ŁĄCZNOŚĆ 
Z OSOBĄ LUB JEDNOSTKĄ ? 

CZY OSOBA LUB JEDNOSTKA 
POSIADA ŚRODKI 

ŁĄCZNOŚCI? 
(A.4) 

ROZPOCZĄĆ POSZUKIWANIA 
KOMUNIKACYJNE PO 

PLANOWANEJ LUB 
PRZYPUSZCZALNEJ TRASIE 

CZY OSOBA LUB 
JEDNOSTKA JEST 

BEZPIECZNA? 

CZY POSZUKIWANIA 
NA BRZEGU ODNIOSŁY 
POZYTYWNY SKUTEK? 

ZWERYFIKOWAĆ OTRZYMANE INFORMACJE (A.2) 

 

ROZPOCZĄĆ POSZUKIWANIA KOMUNIKACYJNE (A.3) 

 

ROZPOCZĄĆ WYWOŁANIA JEDNOSTKI 

 

ROZPOCZĄĆ KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI 
 

PRZEJŚĆ DO FAZY NIEBEZPIECZEŃSTWA 

 

PRZEJŚĆ DO FAZY ALARMU 

 
ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIA 

POINFORMOWAĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

 

UZYSKAĆ WSZYSTKIE 
KONIECZNE INFORMACJE 

(A.4) 

WYZNACZYĆ SMC 
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Fazę niepewności ogłasza się gdy: 

 zgłoszono opóźnienie planowanego przybycia jednostki; 

 nie otrzymano spodziewanego raportu o bezpieczeństwie jednostki; 

 brak łączności z jednostką; 

 zgłoszono zaginięcie osoby – informacja z lądu. 

 

(A.1)   Weryfikacja źródła informacji 

 potwierdzenie przyjęcia wiadomości o niebezpieczeństwie; 

 potwierdzenie źródła informacji o niebezpieczeństwie (szczególnie przy zgłoszeniach 

telefonicznych) poprzez uzyskanie następujących danych: 

 nazwy instytucji lub nazwiska osoby zgłaszającej; 

 danych teleadresowych; 

 ustalonego stałego kontaktu. 

 

(A.2)   Weryfikacja otrzymanej wiadomości: 

 .1 gdy informacja otrzymana z lądu dotyczy zaginięcia osoby, należy uzyskać od 

zgłaszającego, jeżeli to możliwe, następujące informacje: 

 okoliczności zaginięcia; 

 pozycję lub rejon zaginięcia; 

 dane osobowe zaginionej osoby; 

 opis ubrania zaginionej osoby i ewentualnie informacji, czy posiadała ona oso-

biste środki ratunkowe. 

.2 gdy informacja dotyczy braku łączności lub opóźnienia przybycia jednostki na-

leży uzyskać od zgłaszającego (właściciela, armatora, agenta lub innej osoby), 

jeżeli to możliwe, następujące informacje: 

 nazwę, sygnał wywoławczy, MMSI; 

 typ jednostki; 

 liczbę osób na burcie; 

 posiadane środki łączności i wyposażenie ratunkowe; 

 nazwę i termin opuszczenia ostatniego portu; 

 nazwę i planowany termin przybycia do portu docelowego; 
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 czas ostatniej łączności oraz ostatnią znaną pozycję; 

 planowaną trasę rejsu, rejon pływania lub prawdopodobne zamiary. 

 

(A.3)  Poszukiwania komunikacyjne - działania przy użyciu wszystkich dostępnych 

środków łączności w celu ustalenia sytuacji zaginionej osoby lub jednostki, 

obejmujące:     

 wzmożenie nasłuchu radiowego przez wszystkie dostępne środki w danym re-

jonie w celu pozyskania jakichkolwiek informacji o losie poszukiwanego obiek-

tu lub poszukiwanej osoby; 

 próby wywołania jednostki i nawiązania z nią łączności przy pomocy wszyst-

kich dostępnych środków komunikacyjnych zarówno własnych jak i radiostacji 

nadbrzeżnych; 

 zebranie informacji z obszaru brzegowego, w tym przede wszystkim od:       

RCC innych państw; 

służb portowych i marin; 

służb dyżurnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej; 

służb dyżurnych Marynarki Wojennej RP; 

służb dyżurnych Policji; 

przystani jachtowych; 

klubów żeglarskich; 

służb armatorskich; 

świadków i informatorów. 

 wykorzystanie wszystkich dostępnych baz danych; 

 wykorzystanie systemów AIS, LRIT, VMS itp.  

   

Zestawienie telefonicznych numerów kontaktowych ww. instytucji znajduje się w 

Załączniku Nr 6 do Planu SAR.  

 

(A.4)  Jeśli wiadomo, że poszukiwana osoba lub jednostka jest wyposażona w środki 

łączności, MRCK powinno dążyć do nawiązania z nią kontaktu. Do tego celu na-

leży wykorzystać wszystkie dostępne środki, zarówno własne, jak i instytucji i or-

ganizacji współdziałających. W przypadku jachtów należy uzyskać, jeżeli to moż-

liwe, numery telefonów komórkowych członków załogi jachtu. 
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4.2.1.1 Algorytm postępowania w przypadku otrzymania informacji o braku łącz-

ności z jednostką na morzu lub opóźnienia przybycia jednostki . 
 

 

NIE TAK 

NIE TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

TAK NIE 

NIE 

NIE 

TAK NIE 

TAK 

TAK 

INFORMACJA O BRAKU ŁACZNOŚCI Z JEDNOSTKĄ 

CZY ZNANA JEST 
TRASA REJSU 

ORAZ CZAS JEGO 
TRWANIA? 

CZY JEDNOSTKA MOŻE 
BYĆ W ZASIĘGU 
POSIADANYCH 

ŚRODKÓW 
 ŁĄCZNOŚCI? 

(A.2) 

CZY BYŁY USTALONE 
PROCEDURY ŁĄCZNOŚCI? 

TAK 

TAK CZY ZNANA JEST 
OSTATNIA 
POZYCJA 

JEDNOSTKI? 

 

ROZPOCZĄĆ 
POSZUKIWANIA 

KOMUNIKACYJNE 

PORWADZIĆ PRÓBY 
NAWIĄZANIA ŁĄCZNOŚCI 

WSZYSTKIMI DOSTĘPNYMI 
ŚRODKAMI  

CZY BYŁY 
INFORMACJE  

O ZAGROŻENIU 
ZDOLNOŚCI 

ŻEGLUGOWEJ?   
(A.1) 

CZY 
POSZUKIWANIA 

KOMUNIKACYJNE 
SĄ POZYTYWNE? 

NIE CZY CZAS REJSU 
JEST POWAZNIE  

PRZEKROCZONY? 
( A.3 )   

WSTRZYMAĆ DZIAŁANIA DO 
CZASU UZYSKANIA 

DODATKOWYCH INFORMACJI 

CZY JEDNOSTKA 
JEST 

BEZPIECZNA? 

ROZPOCZĄĆ KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI 

PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ SYTUACJI 

IDENTYFIKACJA ŹRÓDŁA I POTWIERDZENIE INFORMACJI 

 

UZYSKAĆ WSZYSTKIE MOŻLIWE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI 

 

PRZEJŚĆ DO FAZY ALARMU 

CZY UDAŁO SIĘ 
NAWIĄZAĆ ŁĄCZNOŚĆ 

Z JEDNOSTKĄ? 

PRZEJŚĆ DO FAZY NIEBEZPIECZEŃSTWA 

ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIA 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

WYZNACZYĆ SMC 
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(A.1) Czy podczas ostatniej łączności jednostka przekazała informacje mogące wska-

zywać na możliwość ograniczenia zdolności żeglugowej lub zagrożenia bezpie-

czeństwa, takie jak: 

 problemy ze środkami łączności; 

 problemy z systemami napędowymi; 

 problemy ze sterowaniem; 

 problemy ze szczelnością kadłuba; 

 problemy ze statecznością itp. 

 

(A.2)   Uzyskane na etapie weryfikacji informacje na temat środków łączności, w jakie 

wyposażona jest jednostka, pozwoli określić prawdopodobny zasięg ich działa-

nia, co, w połączeniu z planowaną trasą rejsu lub zamiarami kapitana oraz bra-

kiem jakichkolwiek innych informacji o wystąpieniu zagrożenia, może zapobiec 

niepotrzebnemu wysłaniu jednostek ratowniczych do poszukiwań. Sytuacja taka 

dotyczy w szczególności jednostek rekreacyjnych lub sportowych, których wypo-

sażenie komunikacyjne sprowadza się zazwyczaj do urządzeń nadawczo-

odbiorczych VHF lub telefonów komórkowych. W pierwszym przypadku zasięg 

jest ograniczony przez moc i wysokość anteny, a w drugim przez odległość do 

stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej. 

  

(A.3)   Czy czas rejsu jest poważnie przekroczony.  

           Jeżeli jednostka nie znalazła się w wyznaczonym punkcie lub nie dotarła w okre-

ślonym czasie do portu docelowego, należy określić, jak długie jest to opóźnienie 

i czy mogło ono być spowodowane wpływem warunków pogodowych lub omija-

niem innych zagrożeń nawigacyjnych, np. akwenów zamkniętych dla żeglugi (do-

tyczy szczególnie jednostek rekreacyjnych i sportowych). 
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4.2.1.2 Algorytm postępowania w przypadku otrzymania informacji o zniknięciu 

jednostki z systemów nadzoru bezpieczeństwa żeglugi 

 

 

 

 

 

 

NIE TAK 

TAK NIE 

TAK 

TAK NIE 

NIE 

INFORMACJA OD OPERATORA SYSTEMU O ZNIKNIĘCIU JEDNOSTKI 

ZWERYFIKOWAĆ OTRZYMANE INFORMACJE (A.1) 
 

POSZUKIWANIA KOMUNIKACYJNE  

 

PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ UZYSKANYCH INFORMACJI (A.2) 

CZY JEDNOSTA JEST 
BEZPIECZNA? 

CZY JEDNOSTKA 
POSIADA SYSTEMY 

ŁĄCZNOŚCI? 

CZY POSZUKIWANIA 
KOMUNIKACYJNE 

PRZYNIOSŁY 
POZYTYWNY EFEKT? 

CZY NAWIĄZANO 
ŁĄCZNOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ? 

ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIA 

ROZPOCZĄĆ KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

PRZEJŚĆ DO FAZY NIEBEZPIECZEŃSTWA 

PRZEJŚĆ DO FAZY ALARMU 

PRÓBY NAWIĄZANIA ŁĄCZNOŚCI PRZY POMOCY 
WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH SYSTEMÓW 

SMC 
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(A.1)   Weryfikacja informacji powinna obejmować następujące elementy: 

 ostatnią pozycję jednostki w systemie i czas jej uzyskania; 

 ostatni znany kurs i prędkość jednostki; 

 historię zgłaszanych pozycji z ostatnich 12 godzin; 

 częstotliwość automatycznego przekazywania przez transponder jednostki po-

zycji do systemu nadzoru; 

 liczbę osób na burcie; 

  dane jednostki: 

   - nazwę, sygnał wywoławczy, MMSI; 

   - typ jednostki; 

   - dane charakterystyczne - budowę, kolor itp. 

   - wyposażenie w sprzęt do łączności (radiowy, satelitarny, telefoniczny); 

   - wyposażenie w sprzęt ratunkowy; 

   - dane armatora, właściciela, agenta itp. 

 dane dotyczące planowanej trasy rejsu, akwenu, zamierzeń kapitana itp. 

 

(A.2)  W czasie przeprowadzania analizy sytuacji na podstawie otrzymanych informacji, 

należy odtworzyć, o ile to możliwe, trasę jednostki przed zniknięciem z systemu, 

stworzyć możliwe scenariusze zdarzeń, określić prawdopodobne rejony, w któ-

rych może znajdować się jednostka. Na podstawie prognoz pogody i ostrzeżeń 

nawigacyjnych, jakie mógł otrzymać kapitan jednostki, należy określić możliwe 

odstępstwa od planowanej trasy rejsu. 
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4.2.1.3  Algorytm postępowania w przypadku otrzymania informacji o zaginięciu  

  człowieka na morzu - informacja otrzymana z lądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE TAK 

TAK NIE 

INFORMACJA O ZAGINIĘCIU CZŁOWIEKA 
(A.1) 

 

CZY POSZUKIWANIA 
KOMUNIKACYJNE 

PRZYNIOSŁY SKUTEK?  

CZY OSOBA JEST 
BEZPIECZNA? 

IDENTYFIKACJA ŹRÓDŁA I POTWIERDZENIE INFORMACJI 
(A.2) 

 

UZYSKAĆ DANE DOTYCZĄCE ZAGINIONEJ OSOBY 
(A.3) 

 

USTALIĆ CZAS I MIEJSCE GDZIE OSOBA ZAGINIONA BYŁA 
OSTATNIO WIDZIANA 

 

USTALIĆ PRZEWIDYWANE INTENCJE 
I PRAWDOPODOBNE DZIAŁANIA ZAGINIONEJ OSOBY 

(A.4)  
 

ROZPOCZĄĆ POSZUKIWANIA KOMUNIKACYJNE  
(A.5) 

 

ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIA 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

 
PRZYSTĄPIĆ DO KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI 

 

WYZNACZYĆ SMC 

PRZEJŚĆ DO FAZY NIEBEZPIECZEŃSTWA 

 

PRZEJŚĆ DO FAZY ALARMU 
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(A.1)   Algorytm dotyczy takich sytuacji, jak zgłoszenie zaginięcia osoby na plaży, wind-

surfera, kitesurfera lub osoby na innym sprzęcie pływającym (ponton, materac 

itp.). 

 

(A.2)   Odbierając zgłoszenie o zaginięciu od osoby na lądzie należy uzyskać następu-

jące informacje: 

           - dane personalne zgłaszającego (nazwisko, imię); 

           - numer telefoniczny, pod którym zgłaszająca osoba będzie cały czas dostępna; 

           - miejsce, w którym zgłaszająca osoba się znajduje.  

 

Jeżeli zgłaszająca osoba znajduje się na brzegu (plaży), należy poinformować 

ją, aby, o ile to możliwe, nie opuszczała miejsca zgłoszenia do czasu wyjaśnie-

nia sytuacji lub bezpośredniego kontaktu z ratownikami. 

 

(A.3)   Od zgłaszającego należy uzyskać, o ile to możliwe, następujące informacje o 

osobie zaginionej: 

- dane personalne (nazwisko, imię, płeć, wiek); 

- ubiór (rodzaj, kolor, itp.); 

- wyposażenie (kamizelka ratunkowa, ubranie piankowe itp.). 

 

(A.4)   Należy ustalić przewidywane intencje i prawdopodobne działania, w tym między 

innymi: 

- akwen, na którym planowane było uprawianie sportów wodnych; 

- czas i miejsce wypłynięcia w morze, planowany czas i miejsce powrotu; 

- czy zakładana była możliwość powrotu w innym miejscu; 

- czy warunki pogodowe uległy zmianie (zmiana kierunku i siły wiatru). 

 

(A.5)   Poszukiwania komunikacyjne w tym przypadku powinny skupić się na dwóch 

elementach:  

- zapytaniu do innych jednostek, o ile znajdują się na przewidywanym akwenie 

poszukiwań; 

- sprawdzenie linii brzegowej ograniczającej przewidywany akwen, aby ustalić, 

czy poszukiwana osoba nie dotarła do brzegu w innym miejscu niż planowano.  
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4.2.2   FAZA ALARMU – ogólny algorytm postępowania. 

 

 

                                                                 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

CZY NAWIĄZANO 
ŁĄCZNOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ? 

CZY ZAGROŻENIE 
USTAŁO? 

(A.6) 

CZY SYTUACJA SIĘ 
POGARSZA lub MOŻE 

SIĘ POGORSZYĆ? 
(A.8) 

SMC 

 
POSZUKIWANIA KOMUNIKACYJNE 

(A.1) 

PRZEJŚĆ DO FAZY NIEBEZPIECZEŃSTWA 

 

POWIADOMIĆ JEDNOSTKI W REJONIE ZDARZENIA 
(A.3) 

WYZNACZYĆ JEDNOSTKI RATOWNICZE MSPiR I POSTAWIĆ JE W STAN GOTOWOŚCI DO DZIAŁAŃ 
(A.4) 

TAK 

ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIA 

ROZPOCZĄĆ KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

 

ROZPOCZĄĆ PLANOWANIE WSTEPNE AKCJI SAR Z UŻYCIEM SIŁ  
(A.2) 

CZY POSZUKIWANIA 
KOMUNIKACYJNE PRZYNIOSŁY 

POZYTYWNY SKUTEK? 

POWIADOMIĆ ORGANIZACJE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE W AKCJACH SAR 
(A.5). 

MONITOROWAĆ SYTUACJĘ CZY POTRZEBNA 
JEST 

NATYCHMIASTOWA 
POMOC? 

(A.7) 
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Fazę alarmu ogłasza się, gdy: 

-  prowadzone działania w fazie niepewności są nieskuteczne; 

- otrzymano informacje, które wskazują, że operacyjna zdolność jednostki została osła-

biona, ale nie powoduje to sytuacji niebezpieczeństwa, z wyłączeniem sytuacji, kiedy 

potwierdzono, że obawa o bezpieczeństwo załogi i jednostki nie istnieje; 

- wiadomo lub można się spodziewać, że ochrona jednostki jest zagrożona lub naru-

szona. 

          

(A.1) Faza alarmu może, ale nie musi być następstwem fazy niepewności. Z tego 

względu MRCK (SMC) kontynuuje lub rozpoczyna szeroko zakrojone poszuki-

wania komunikacyjne w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

 

(A.2) W fazie alarmu SMC rozpoczyna wstępne planowanie akcji SAR z użyciem sił i 

środków, w tym: 

 określa, na podstawie posiadanych informacji, najbardziej prawdopodobne 

scenariusze; 

 określa prawdopodobne rejony poszukiwań; 

 określa najbardziej efektywne metody poszukiwań; 

 dokonuje wyboru odpowiednich sił koniecznych do poszukiwań. 

 

(A.3) Jeżeli faza alarmu nie jest następstwem fazy niepewności, SMC powinien uzy-

skać informacje, czy w prawdopodobnym rejonie poszukiwań znajdują się inne 

jednostki, zarówno nawodne, jak i powietrzne, i poprosić je o zwrócenie szcze-

gólnej uwagi i meldowanie o wszelkich spostrzeżeniach, które mogą mieć zwią-

zek z zagrożoną jednostką, a w razie konieczności powiadomić wybrane jed-

nostki, że mogą zostać zarekwirowane do akcji poszukiwawczej i ratowniczej. 

 

(A.4) SMC, biorąc pod uwagę możliwe scenariusze, wyznacza jednostki Służby SAR do 

ewentualnej akcji poszukiwawczej mającej na celu, na tym etapie, zlokalizowanie 

jednostki i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji lub, gdy sytuacja będzie tego wymaga-

ła, udzielenie odpowiedniej pomocy (asysta ratownicza, holowanie do miejsca 

schronienia). 

 

(A.5) Powiadomienie organizacji współdziałających w fazie alarmu ma na celu:  
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 postawienie w stan gotowości do poszukiwań środków powietrznych (samoloty 

i śmigłowce); 

 postawienie w stan gotowości sił i środków wydzielanych do współdziałania, 

gdyby zaszła konieczność prowadzenia szeroko zakrojonej akcji poszukiwaw-

czej i ratowniczej.    

 

(A.6) Jeżeli poszukiwania komunikacyjne są skuteczne, zlokalizowano jednostkę i na-

wiązano łączność, należy uzyskać i potwierdzić informację, jaki był powód zaist-

niałej sytuacji, oraz czy zagrożenie, o ile występowało, zostało opanowane i czy 

jednostka oraz osoby znajdujące się na niej są bezpieczne i nie potrzebują po-

mocy. 

 

(A.7) Zdolność operacyjna jednostki może być obniżona, ale nie na tyle, aby była ko-

nieczna natychmiastowa pomoc. Należy uzyskać wszelkie możliwe informacje, 

co jest powodem obniżenia zdolności operacyjnej jednostki i jakie działania pod-

jęła załoga, oraz monitorować sytuację aż do uzyskania i potwierdzenia informa-

cji, że zagrożenie minęło lub zostało całkowicie opanowane. 

 

(A.8) Pogorszenie się sytuacji zagrożonej jednostki może nastąpić na skutek wielu 

czynników. SMC powinien nie tylko monitorować sytuację na zagrożonej jedno-

stce, ale również przewidywać, jak sytuacja może się rozwinąć, oraz planować 

odpowiednie działania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na obecne i progno-

zowane warunki hydrometeorologiczne i przy prognozowanym ich pogorszeniu 

podjąć odpowiednie działania, które w późniejszym czasie mogą być trudne do 

wykonania lub których skuteczność może być zmniejszona. SMC powinien opie-

rać ocenę sytuacji i podejmować odpowiednie działania nie tylko na podstawie 

informacji uzyskiwanych od jednostki, ale również na podstawie własnej oceny 

sytuacji, w tym prognoz pogody, możliwości jednostek ratowniczych, własnego 

doświadczenia i wniosków wyniesionych z poprzednich akcji. 
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4.2.2.1 Algorytm postępowania w sytuacji naruszenia lub zagrożenia ochrony 

statku, w tym aktów piractwa i terroryzmu 

 

NIE 

TAK NIE 

TAK 

SMC 

CENTRALNY PUNKT KONTAKTOWY 

POWIADOMIĆ KIEROWNIKA MRCK 

CZY KONIECZNA JEST AKCJA 

RATOWNICZA? 

CZY JEST ZGODA NA 
PRZEPROWADZENIE 

AKCJI RATOWNICZEJ? 

PROWADZIĆ ANALIZĘ SYTUACJI NAWIGACYJNEJ 

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ALERTU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z 
WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA POA 

 

OKREŚLIĆ RODZAJ ALERTU 

 

POWOŁAĆ SZTAB AKCJI SAR 

POZYSKIWAĆ DODATKOWE INFORMACJE 

PRZEKAZAĆ FAKT ODEBRANIA ALERTU I JEGO TREŚĆ 

 

POWIADOMIĆ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

PRZEJŚĆ DO FAZY NIEBEZPIECZEŃSTWA 

UZYSKAĆ ZGODĘ CPK lub DOWODZACEGO OPERACJĄ 
ANTYPIRACKĄ CZY ANTYTERRORYSTCZNĄ  

NA PRZEPROWADZENIE AKCJI RATOWNICZEJ 

ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIA 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

 
ROZPOCZĄĆ KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI 

INFORMACJA O ZAGROŻENIU 
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4.2.3   FAZA NIEBEZPIECZEŃSTWA – ogólny algorytm postępowania 

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
                                                         
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TAK 

TAK NIE 

NIE 

TAK 

NIE TAK 

NIE CZY ZNANA JEST 
POZYCJA OBIEKTU 

AKCJI? 

URUCHOMIĆ 
INFORMATYCZNE 

SYSTEMY 
WSPOMAGAJĄCE 
 I BAZY DANYCH 

POWIADOMIĆ 
WSZYSTKIE 

ZAINTERESOWANE 
STRONY 

(A. 1) 

CZY POSZUKIWANIA 
ZAKOŃCZYŁY SIĘ 
POWODZENIEM? 

PROWADZIĆ 
CHRONOLOGICZNĄ 

DOKUMENTACJĘ 
PROWADZONEJ 

AKCJI SAR 

WYZNACZYĆ SMC, JEŻELI NIE ZROBIONO TEGO WCZEŚNIEJ 

 

POSTAWIĆ ZADANIA WYBRANYM JEDNOSTKOM SAR I WYSŁAĆ DO AKCJI 

 

OPRACOWAĆ WSTĘPNY PLAN AKCJI SAR 

 

DOKONAĆ ANALIZY SYTUACJI NA PODSTAWIE POSIADANYCH INFORMACJI 

CZY NAWIĄZANO 
ŁĄCZNOŚĆ Z OBIEKTEM? 

(A. 4) 

TAK 

TAK NIE 

NIE 

OKREŚLIĆ POZYCJĘ ODNIESIENIA 

 
OKREŚLIĆ OBSZAR POSZUKIWAŃ 

 

WYBRAĆ NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI RATOWNICZE I POSTAWIĆ WSTĘPNE ZADANIA  
(A.3) 

OKRESLIĆ NAJBARDZIEJ 
PRAWDOPODOBNE 

OBSZARY POSZUKIWAŃ 
(A.5) 

OPRACOWAĆ PLAN POSZUKIWAŃ 

 

CZY ZNANA JEST 
LKP? 

USTANOWIĆ, O ILE TO 
MOŻLIWE STAŁĄ ŁĄCZNOŚĆ  

 

PRZEKAZAĆ OSC PLAN AKCJI  WYZNACZYĆ OSC 

 

CZY DO PRZEPROWADZENIA 
AKCJI SAR WYSTARCZĄ SIŁY 

WŁASNE? (A.2) 

NAWIĄZAĆ ŁĄCZNOŚĆ Z JEDNOSTKAMI PRZEBYWAJĄCYMI 
 W OBSZARZE POSZUKIWAŃ  

POSTAWIĆ W STAN ALARMU ORGANIZACJE 
WSPÓŁDZIAŁAJĄCE  

 

CZY WARUNKI POGODOWE 
UNIEMOŻLIWIAJĄ 
POSZUKIWANIA?  

ZAKOŃCZYĆ AKCJĘ SAR (A.8) 

 
PRZYSTĄPIĆ DO KOMPLETOWANIA 

DOKUMENTACJI 

 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE 
ZAINTERESOWANE STRONY 

 

ZAKOŃCZYĆ AKTYWNE POSZUKIWANIA 
(A.7) 

ZAWIESIĆ POSZUKIWANIA  
DO CZASU POPRAWY 

WARUNKÓW (A.6) 

WYKONAĆ AKCJĘ RATOWNICZĄ 

DOSTARCZYĆ ROZBITKÓW DO MIEJSC SCHRONIENIA 
KONTYNUOWAĆ DZIAŁANIA AŻ DO 

WYCZERPANIA WSZELKICH 
ROZSĄDNYCH PRZESŁANEK 

SKŁANIAJĄCYCH DO ICH 
PROWADZENIA 

JEŻELI KONIECZNE – POWOŁAĆ SZTAB AKCJI SAR 
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(A.1)  W zależności od sytuacji SMC powinien poinformować o prowadzonej akcji na-

stępujące osoby i instytucje:  

 armatora/właściciela jednostki, o ile jest znany; 

 ODORMW, ODO MOSG;  

 MRCC państwa bandery, ambasadę/konsulat państwa bandery oraz służby 

dyżurne Morskiego Oddziału Straży Granicznej – jeżeli jednostka w niebezpie-

czeństwie jest pod banderą innego państwa i/lub osoby na niej przebywające 

są innej narodowości;  

 służby dyżurne właściwego DUM; 

 ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; 

 WCZK właściwego Wojewody; 

 Policję/prokuraturę. 

 

(A.2)   W pierwszej fazie SMC powinien ocenić, jakie siły będą lub mogą być konieczne 

do przeprowadzenia skutecznej operacji SAR. Jeżeli w rejonie zdarzenia znajdu-

ją się inne jednostki, które mogą udzielić pomocy jednostce w niebezpieczeń-

stwie, SMC powinien je powiadomić o sytuacji i zarekwirować do prowadzenia 

akcji SAR. W zależności od sytuacji i rejonu zdarzenia SMC powinien uruchomić 

do współdziałania jednostki krajowych organizacji współdziałających i/lub zwró-

cić się do MRCC innych państw o siły i środki konieczne do efektywnych działań 

poszukiwawczych i ratowniczych. Gdy prowadzone działania przekraczają moż-

liwości sprawnej koordynacji stałej obsady MRCK lub w tym samym czasie pro-

wadzona jest więcej niż jedna akcja SAR, SMC powinien wnioskować o powoła-

nie sztabu akcji SAR.   

 

(A.3)   Na podstawie posiadanych informacji dotyczących rodzaju niebezpieczeństwa, a 

tym samym rodzaju koniecznej pomocy, rejonu zdarzenia, warunków hydrome-

teorologicznych, SMC powinien dokonać wyboru koniecznych sił do przeprowa-

dzenia efektywnej operacji SAR. We wstępnej fazie SMC powinien przyjąć naj-

gorszy z możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji i wybrać odpowiedni do niego 

rodzaj i liczbę sił i środków, które w miarę napływu nowych informacji mogą być 

zmniejszone. 

 (A.4)  Przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków własnych, jak i innych insty-

tucji (Witowo Radio, MW, MOSG) należy, o ile to jest możliwe, nawiązać łącz-

ność i ustanowić stały kontakt z jednostką w niebezpieczeństwie. Do tych celów 
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można użyć nie tylko systemów radiokomunikacji morskiej, ale również syste-

mów telefonii komórkowej i satelitarnej. 

   

(A.5)  Jeżeli brak aktualnej pozycji jednostki w niebezpieczeństwie oraz brak LKP (sy-

tuacja taka może wystąpić w przypadku opóźnienia lub zaginięcia jednostki), 

SMC powinien, na podstawie posiadanych informacji, określić najbardziej praw-

dopodobny obszar, w którym mogłaby znaleźć się zaginiona jednostka w danym 

czasie i przy danych warunkach hydrometeorologicznych. 

 

(A.6)   ZAWIESZENIE POSZUKIWAŃ 

W czasie prowadzenia operacji SAR mogą wystąpić ekstremalne warunki pogo-

dowe, które uniemożliwią jej prowadzenie w sposób efektywny i w szczególny 

sposób narażą na niebezpieczeństwo ratowanych i ratowników. Przykładem mo-

że być zerowa widzialność (śnieżyca, gęsta mgła) podczas poszukiwania ludzi w 

wodzie. W takim przypadku, ze względu na bezpieczeństwo jednostek ratowni-

czych i brak możliwości znalezienia poszukiwanych, działania mogą być zawie-

szone do czasu poprawy warunków uniemożliwiających ich bezpieczne i efek-

tywne prowadzenie. 

   

(A.7)   ZAKOŃCZENIE AKTYWNYCH POSZUKIWAŃ 

           W przypadku, gdy dalsze poszukiwania nie gwarantują sukcesu, a teoretyczny 

czas przeżycia został wyczerpany, SMC powinien rozważyć podjęcie decyzji o 

zakończeniu aktywnych działań, zarekwirowane jednostki zwolnić z udziału w 

operacji, a jednostki Służby SAR i organizacji współdziałających skierować do 

miejsc bazowania w celu odtworzenia gotowości. Decyzja o zakończeniu aktyw-

nych poszukiwań musi bazować na dogłębnej ocenie rozwoju sytuacji, ocenie 

prawdopodobieństwa, że poszukiwani byli/są w obszarze poszukiwań, ocenie 

prawdopodobieństwa, że poszukiwani żyli w momencie zgłoszenia i czy mogą 

być nadal żywi, ocenie efektywności prowadzonych działań. Ocena powinna wy-

kazać, że nie ma dłużej szansy na uratowanie osób poszukiwanych. 

Analiza powinna obejmować następujące elementy: 

 ocenę, czy decyzja o podjęciu poszukiwań została podjęta na podstawie wia-

rygodnych informacji i właściwych założeń z nich wynikających; 

 ocenę, czy czas i pozycja zdarzenia były pewne, czy prawidłowo określono 

pozycję odniesienia i obszar poszukiwań; 
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  ocenę, czy wszystkie ważne informacje i wskazówki zostały uwzględnione; 

 ocenę przeprowadzonych poszukiwań w celu upewnienia się, że wszystkie 

wyznaczone obszary zostały przeszukane że prawdopodobieństwo wykrycia i 

prawdopodobieństwo sukcesu były tak wysokie, jak to tylko możliwe, i że 

uwzględniono wszystkie utrudnienia, jakie wystąpiły w czasie poszukiwań (wa-

runki pogodowe, ograniczenia nawigacyjne, ograniczenia techniczne); 

 ocenę szansy przeżycia rozbitków z uwzględnieniem: 

- rodzaju incydentu; 

- czasu, jaki upłynął od incydentu; 

- czasu przeżycia w danej temperaturze wody; 

- warunków hydrometeorologicznych (siły wiatru, stanu morza, temperatury 

powietrza i wody); 

- faktu, czy rozbitkowie mieli do dyspozycji osobisty sprzęt ratunkowy i jakiego 

rodzaju był ten sprzęt; 

- wieku, doświadczenia, stanu zdrowia i psychofizycznej kondycji rozbitków, o 

ile są znane; 

 ocenę sił i środków oraz czasu, w którym mogą one pozostać do dyspozycji 

(biorąc pod uwagę zapas paliwa, zmęczenie ratowników i ich bezpieczeń-

stwo); 

 wnioski z podobnych akcji przeprowadzonych w przeszłości. 

Wznowienie aktywnych poszukiwań może nastąpić jedynie wtedy, gdy MRCK 

otrzyma istotne, potwierdzone informacje uzasadniające wznowienie wysiłku 

służb ratowniczych. 

Nieuzasadnione wznowienie działań może: 

 spowodować bezzasadne użycie sił i środków; 

 narazić na nieuzasadnione ryzyko poszukujących; 

 doprowadzić do braku zdolności do natychmiastowego reagowania w momen-

cie wystąpienia innego zdarzenia SAR; 

 spowodować fałszywą nadzieję dla bliskich osób zaginionych.  

 

(A.8)   ZAKOŃCZENIE AKCJI SAR 

Akcja poszukiwawcza i ratownicza może zostać zakończona, gdy poszukiwane 

osoby, statek lub inna jednostka zostały odnalezione, a działania ratownicze za-

kończyły się podjęciem wszystkich rozbitków, lub gdy statek lub inna jednostka 

została doprowadzona do bezpiecznego miejsca schronienia.
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4.2.3.1  Algorytm postępowania w przypadku choroby lub wypadku osób 

na pokładzie statku na morzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 

NIE 

NIE TAK 

TAK NIE 

NIE TAK 

TAK NIE 

TAK 

CZY JEST 
 POTRZEBNA PORADA 

MEDYCZNA? 

 

CZY TRZEBA DOSTARCZYĆ 
LEKARZA NA 

STATEK? 

CZY POTRZEBNA 
JEST EWAKUACJA 

MEDYCZNA? 

PODAĆ NA STATEK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ (A.3) 

 

STATEK SAR ŚMIGŁOWIEC SAR 

CZY EWAKUACJA PRZYNIOSŁY 
ZAMIERZONY SKUTEK? 

(A.6) 

 

UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT POSZKODOWANYCH 
(A.1) 

 
UZYSKAĆ INFORMACJE, JAKA POMOC JEST ŻĄDANA 

(A.2) 

 

USTALENIE SPOSOBU ŁĄCZNOŚCI Z JEDNOSTKĄ  

 

IDENTYFIKACJA ŹRÓDŁA INFORMACJI 

 

INFORMACJA O WYPADKU LUB CHOROBIE NA JEDNOSTCE NA MORZU 

 

WYBÓR ŚRODKA EWAKUACJI 

DECYZJA LEKARZA UDZIELAJĄCEGO PORADY MEDYCZNEJ 

CZY DYŻURNY 
ŚMIGŁOWIEC SAR MA 

LEKARZA NA POKŁADZIE? 
(A.4) 

POSTAWIĆ ZADANIE 
WYTYPOWANEMU 

STATKOWI SAR 
 

POSTAWIĆ  
ZADANIE 

ODOR MW  

 

ZABEZPIECZYĆ PRZYJĘCIE POSZKODOWANYCH/CHORYCH NA LĄDZIE 
(A.5) 

 

PRZYSTĄPIĆ DO KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI 

 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

 

ZAKOŃCZYĆ AKCJĘ 
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(A.1)   Po otrzymaniu informacji o chorobie lub wypadku z udziałem ludzi na statku na 

morzu, należy uzyskać, w miarę możliwości, następujące dane i informacje: 

   liczba osób poszkodowanych/chorych; 

   dane osobowe poszkodowanych/chorych; 

   objawy choroby lub rodzaj uszkodzeń ciała; 

 jakiej pomocy już udzielono poszkodowanym/chorym oraz jakie są możliwości 

dalszego udzielania pomocy na statku (wyposażenie w środki medyczne). 

 

(A.2)  Należy uzyskać podstawowe dane i parametry identyfikacyjne statku, włącznie z 

jego opisem, pozycją i portem przeznaczenia. 

 

(A.3)  Na statek należy przekazać dane teleadresowe Morskiej Służby Asysty Telemedycznej.   

 

(A.4)   W obecnym stanie prawnym jedyną możliwością dostarczenia lekarza na pokład 

statku jest wykorzystanie śmigłowca ratowniczego MW, w załodze którego bę-

dzie lekarz. 

 

(A.5)   Po dokonaniu wyboru lądowiska/miejsca podejścia statku SAR należy: 

 powiadomić WCZK właściwego wojewody o konieczności zabezpieczenia lą-

dowiska i przygotowania lądowego transportu poszkodowanych/chorych do 

szpitala;  

 powiadomić służby dyżurne Morskiego Oddziału Straży Granicznej;   

 w przypadku obywateli innych narodowości powiadomić odpowiednie władze 

konsularne. 

 

(A.6)   W przypadku, gdy wybrany środek transportu okaże się nieskuteczny z powodu 

czynników wyższych, MRCK dokona jego zamiany na inny. 
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4.2.3.2 Algorytm postępowania w przypadku otrzymania informacji o wypadnięciu 
człowieka za burtę 

 

TAK TAK NIE NIE 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 

INFORMACJA Z JEDNOSTKI   

CZY JEDNOSTKA PODJĘŁA 
NATYCHMIASTOWE 

DZIAŁANIA? 

CZY JEDNOSTKA 
ŻĄDA POMOCY? 

CZY PODJĘTE DZIAŁANIA 
PRZYNIOSŁY POZYTYWNY 

SKUTEK? 

CZY KONIECZNA 
JEST EWAKUACJA 

MEDYCZNA? 

(B1) (B2) (B3) 

ZAREKWIROWAĆ JEDNOSTKĘ 
DO AKCJI SAR 

UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT STANU 
POSZKODOWANEGO 

JEŻELI JEST POTRZEBA I MOŻLIWOŚĆ 
ZAREKWIROWAĆ INNE JEDNOSTKI BĘDĄCE W REJONIE 

WYSELEKCJONOWAĆ JEDNOSTKI RATOWNICZE 
WŁASNE LUB/I ORGANIZACJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH 

UZYSKAĆ WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE - (A.1) 

 

WYSELEKCJONOWAĆ ODPOWIEDNI 
ŚRODEK DO EWAKUACJI MEDYCZNEJ 

PRZEKAZAĆ 
POSZKODOWANEGO W RĘCE 
KWALIFIKOWANEJ POMOCY 

MEDYCZNEJ 
ZAKOŃCZYĆ AKCJĘ SAR  

ZAKOŃCZYĆ AKTYWNE POSZUKIWANIA 

CZY ISTNIEJE SZANSA 
NA URATOWANIE 

ZAGINIONEGO? – (A.3) 

KONTYNUOWAĆ  
AKCJĘ SAR 

 POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY  

ANALIZA SYTUACJI (A.2) OPRACOWAĆ PLAN AKCJI SAR 

PRZYSTĄPIĆ DO KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI 
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 (B.1) Akcja natychmiastowa – znany jest czas i pozycja wypadku. Moment wypadnięcia za 

burtę został zauważony z mostku statku i załoga podjęła natychmiastowe działania 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w Tomie III Poradnika IAMSAR. 

 

(B.2)  Akcja opóźniona – znany jest przybliżony czas i przybliżona pozycja wypadku. In-

formacja o wypadnięciu człowieka za burtę została przekazana na mostek przez 

naocznego świadka i akcję podjęto z pewnym opóźnieniem. 

(B.3) Zaginięcie osoby – nieznany jest czas ani pozycja wypadku. Na mostek przeka-

zano informację o zaginięciu osoby. 

(A.1)  .1 Informacje, jakie należy uzyskać w każdej sytuacji: 

 dane personalne zaginionej osoby, w tym informacje o jej psychicznej i fizycz-

nej kondycji;  

 dane dotyczące ubioru i wyposażenia w osobiste środki ratunkowe osoby zagi-

nionej; 

 przewidywane intencje lub prawdopodobne działania osoby zaginionej; 

 informacje o warunkach hydrometeorologicznych panujących na obszarze, w 

którym może znajdować się osoba zaginiona (siła wiatru, stan morza, tempera-

tura powietrza, temperatura wody, pora dnia); 

 informacje na temat działań, jakie przeprowadziła jednostka, z której wypa-

dła/zaginęła osoba, oraz ich rezultatu. 

.2  w przypadku B.1 i B.2 należy uzyskać dodatkowe informacje, takie jak: 

 czy wyrzucono koło ratunkowe tak blisko osoby jak to tylko możliwe? 

 czy wyrzucono marker (pławkę dymną lub świetlną)? 

 czy prowadzono stałą obserwację człowieka w wodzie? 

 czy zanotowano czas i pozycję wypadku?  

 czy wykonano manewr powrotu na pozycję wypadku? 

 czy statek ma możliwość podjęcia rozbitka ? 

   .3  w przypadku B.3 należy uzyskać dodatkowe informacje, takie jak:    

 czas i pozycja, na której zaginiona osoba była ostatnio widziana na pokładzie 

jednostki; 

 stan psychiczny i fizyczny osoby przed zaginięciem; 

 kurs i prędkość jednostki w czasie od pozycji, gdzie osoba była ostatni raz wi-

dziana na pokładzie, do momentu stwierdzenia zaginięcia; 
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 czy w rejonie w tym czasie były lub są inne jednostki.   

.4 w przypadku B.3, gdy zgłoszenie zaginięcia osoby na morzu dokonała osoba 

na lądzie należy: 

 uzyskać dane personalne osoby zgłaszającej oraz jej numer telefonu lub adres 

w celu potwierdzenia autentyczności źródła informacji; 

 o ile to możliwe, ustalić intencje lub plany jednostki, z której zaginęła osoba, w 

tym uzyskać informacje na temat: 

              - miejsca i czasu wypłynięcia w morze, 

              - celu lub planu podróży, 

              - rodzaju jednostki pływającej, 

              - czasu zaginięcia, 

              - kwalifikacji i doświadczenia morskiego zaginionej osoby, 

              - stanu zdrowia i możliwości psychomotorycznych zaginionej osoby, 

              - rodzaju ubioru i wyposażenia w osobiste środki ratunkowe, 

              - innych faktów mogących wspomóc akcję poszukiwawczą. 

 

(A.2)  W przypadku wypadnięcia człowieka za burtę i prowadzenia poszukiwań przez 

jego macierzystą jednostkę, MRCK włącza do akcji swoje siły i środki wyłącznie 

na żądanie tej jednostki, po uprzednim dokonaniu analizy celowości rozszerze-

nia działań. Analiza powinna być dokonana na podstawie wszystkich otrzyma-

nych i posiadanych informacji, w tym również rozpoznania sytuacji nawigacyjnej 

w rejonie zdarzenia, określenia czasu dotarcia jednostek ratowniczych, możliwo-

ści rekwizycji innych jednostek, warunków meteorologicznych itp.  

(A.3)   Rozważając szansę na uratowanie zaginionej osoby należy dokonać skrupulat-

nej analizy sytuacji biorąc pod uwagę przede wszystkim: 

 czas, jaki upłynął od wypadku; 

 warunki w rejonie wypadku: 

- siłę i kierunek wiatru, 

- stan morza, 

- temperaturę wody i powietrza, 

- kierunek i siłę prądu, jeżeli występuje, 

- porę dnia; 

 informacje o zaginionej osobie, w tym: 

- dane osobowe, 

- ubiór, 
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- osobiste środki ratunkowe; 

skrupulatną ocenę dotychczas przeprowadzonych działań.
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4.2.3.3 Algorytm postępowania w przypadku zaginięcia jednostki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

   

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

NIE 

NIE TAK 

TAK 

TAK NIE 

NIE 

NIE TAK 

CZY JEDNOSTKA LUB 
OSOBY NA JEJ 

POKŁADZIE 
POTRZEBUJĄ POMOCY? 

CZY POSZUKIWANIA 
ZAKOŃCZYŁY SIĘ 

SUKCESEM? 

INFORMACJA O ZAGINIĘCIU JEDNOSTKI 

ZAALARMOWAĆ, JEŚLI TO KONIECZNE JEDNOSTKI WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

 

POSTAWIĆ W STAN ALARMU WYBRANE JEDNOSTKI SAR 

UZYSKAĆ, O ILE TO MOŻLIWE PLAN REJSU LUB 
INTENCJE ZAGINIONEJ JEDNOSTKI ( A.2) 

USTANOWIĆ SMC O ILE WCZEŚNIEJ TEGO NIE ZROBIONO 

 

WYZNACZYĆ NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY 
OBSZAR POSZUKIWAŃ (A.3) 

CZY POSZUKIWANIA 
KOMUNIKACYJNE DOSTARCZYŁY 

INFORMACJI O ZAGINIONEJ 
JEDNOSTCE? 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK CZY JEDNOSTKA 
JEST BEZPIECZNA? 

CZY JEST ZNANA 
LKP I CZAS JEJ 

UZYSKANIA? (A.1) 

ZAPLANOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO AKCJI POSZUKIWAWCZEJ 

POWIADOMIĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY 

 

ZAKOŃCZYĆ AKCJĘ 
 

TAK ZAPLANOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO AKCJI 
RATOWNICZEJ  

ZAKOŃCZYĆ AKTYWNE POSZUKIWANIA 

ROZPOCZĄĆ KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI 

 

KONTYNUOWAĆ AKCJĘ 
RATOWNICZĄ  

USTALIĆ, JAKIEJ POMOCY POTRZEBUJE 
JEDNOSTKA 

WYZNACZYĆ NOWY OBSZAR 
POSZUKIWAŃ (A.4) 

CZY NADAL ISTNIEJE 
SZANSA PRZEŻYCIA 

ROZBITKÓW? 

CZY AKCJA RATOWNICZA 
ZAKOŃCZYŁASIĘ 

SUKCESEM? 
(A.5) 
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(A.1)   Ostatnia znana pozycja (LKP) i czas jej określenia  

Ostatnia znana pozycja i czas jej określenia jest bardzo istotną wskazówką 

umożliwiającą, we wczesnej fazie incydentu, zawężenie obszaru poszukiwań. 

Jest to wskazówka, jak jednostka poruszała się po zaplanowanej trasie lub w 

planowanym rejonie. Jeżeli znany jest czas wypadku, a jego pozycja nie, wów-

czas LKP pozwoli na szybkie i bardzo prawdopodobne oszacowanie przybliżonej 

pozycji wypadku.  

 

(A.2)   Plan rejsu lub intencje kapitana 

Informacje dotyczące planu rejsu powinny zawierać, o ile to możliwe, następują-

ce dane: 

 nazwę portu, z którego wypłynęła jednostka, i datę wyjścia w rejs; 

 planowaną trasę rejsu; 

 planowane porty pośrednie lub miejsca postoju; 

 planowane okresy meldowania lub seanse łączności; 

 występujące na planowanej trasie zagrożenia, o których został powiadomiony 

kapitan jednostki (możliwość celowej zmiany trasy rejsu);  

 prognozy pogody, które otrzymał kapitan jednostki (możliwość celowej zmiany 

trasy rejsu). 

 

(A.3)   Najbardziej prawdopodobny obszar poszukiwań 

SMC powinien określić granice obszaru zawierającego wszystkie możli-

we/prawdopodobne pozycje rozbitków lub jednostki w niebezpieczeństwie. Moż-

na to zwykle wykonać w dwojaki sposób: 

.1 gdy znana jest pozycja wypadku - przez określenie, na jaką maksymalną od-

ległość mogą zdryfować rozbitkowie w czasie od momentu katastrofy do mo-

mentu przybycia jednostek ratowniczych. Będzie to promień prawdopodobne-

go obszaru poszukiwań; 

2. gdy pozycja wypadku nie jest znana - przez określenie maksymalnej odległo-

ści, na jaką jednostka mogła oddalić się od LKP w czasie pomiędzy jej okre-

śleniem a znanym lub przypuszczalnym czasem wypadku. Odległość ta bę-

dzie promieniem obszaru zawierającego wszystkie możliwe/prawdopodobne 

pozycje rozbitków lub jednostki w niebezpieczeństwie. 
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 (A.4)  Nowy obszar poszukiwań 

Nowy obszar poszukiwań powinien być wyznaczony w dwóch przypadkach: 

.1  gdy przeszukano wyznaczony obszar i nie zlokalizowano rozbitków lub jed-

nostki w niebezpieczeństwie, a prawdopodobieństwo wykrycia wskazuje, że 

gdyby obiekt był w obszarze, to zostałby wykryty, więc szansa na uratowanie 

rozbitków nadal istnieje; 

.2  gdy w trakcie poszukiwań napłynęły potwierdzone i nieznane wcześniej in-

formacje na temat pozycji wypadku, planu rejsu lub akwenu pływania. 

         

 (A.8)  Sukces akcji ratowniczej   

Akcję ratowniczą można uznać za zakończoną sukcesem w przypadku, gdy 

wszystkie osoby będące w niebezpieczeństwie zostały podjęte przez jednostki 

ratownicze. SMC musi się upewnić, jaka jest liczba osób podjętych przez po-

szczególne jednostki i porównać ją z listą załogową. Akcja ratownicza będzie 

również zakończona sukcesem, gdy jednostka w niebezpieczeństwie wraz z 

osobami na jej pokładzie zostanie doprowadzona do miejsca schronienia.    
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CZĘŚĆ III 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

Rozdział 1 

WSPÓŁDZIAŁANIE KRAJOWE 

 

1.1 Formalno-prawne podstawy współdziałania 

 

Podstawą współdziałania krajowego podczas prowadzenia akcji SAR jest art. 118 

ustawy o bezpieczeństwie morskim. 

 

„1. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1, ze Służbą SAR 

współpracują jednostki organizacyjne Marynarki Wojennej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz inne jednostki będące 

w stanie udzielić pomocy. Współdziałanie polega w szczególności na udzielaniu 

niezbędnej pomocy, zgodnie z Planem SAR.  

 

2. Koszty współdziałania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, ze 

Służbą SAR w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych w zakresie wynikającym 

z Planu SAR pokrywane są z budżetu państwa. 

 

3.   W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1:   

1) brzegowe stacje radiowe prowadzą stały nasłuch radiowy na międzynaro-

dowych częstotliwościach przeznaczonych do odbioru sygnałów o nie-

bezpieczeństwie; po odebraniu wezwania lub informacji o niebezpieczeń-

stwie natychmiast informują o tym Morskie Ratownicze Centrum Koordy-

nacyjne,  

2) jednostki organizacyjne służb meteorologicznych zapewniają właściwą 

osłonę meteorologiczną akcji poszukiwawczych i ratowniczych.” 
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1.2 Algorytm uruchamiania sił i środków współdziałających jednostek organiza-

cyjnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DYŻURNY OPERACYJNY RATOWNICTWA 
MW  

 

MARYNARKA WOJENNA RP 
 

WYBÓR WSPÓŁDZIAŁAJĄCEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, 
KTÓRA JEST W STANIE UDZIELIĆ ŻĄDANEJ POMOCY 

 

OKREŚLIĆ RODZAJ ŻĄDANEJ POMOCY PODAJĄC JEDNOCZEŚNIE, W MIARĘ 
MOŻLIWOŚCI, PEŁNĄ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZDARZENIA W TYM: 

 RODZAJ WYPADKU MORSKIEGO LUB ZAGROŻENIA; 
 AKWEN DZIAŁAŃ; 
 ŚRODKI SKIEROWANE DO AKCJI, ICH ROZMIESZCZENIE; 
 DOTYCHCZASOWY WYNIK DZIAŁAŃ 
 RODZAJ POTRZEBNEJ POMOCY  

MORSKIE RATOWNICZE CENTRUM KOORDYNACYJNE 

 

POLICJA 

 

STANOWISKA KIEROWANIA 
KOMENDANTÓW WOJEWÓDZKICH 

 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 

 

OFICER DYŻURNY OPERACYJNY MOSG 

 

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

 

SIŁY I ŚRODKI WYDZIELONE DO AKCJI SAR 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

DYŻURNY DYSPOZYTOR 
„PETROBALTIC” 

 

„PETROBALTIC” 

 

OFICER DYŻURNY KOMENDY 
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI 

 

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

JEDNOSTKI SŁUŻBY ZDROWIA 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO 
WYKONYWANIA RATOWNICTWA 

WODNEGO 

CENTRA KOORDYNACJI RATOWNICTWA 
WODNEGO 

MORSKA SŁUŻBA ASYSTY TELEMEDYCZNEJ 

PORADY MEDYCZNE 
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1.3  Współdziałanie z Marynarką Wojenną Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania są o uruchomienie sił  

i środków do współdziałania w akcjach SAR są: 

 

.1  ze strony Marynarki Wojennej – Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa MW; 

 

.2  ze strony Służby SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

 

Marynarka Wojenna RP współdziała ze Służbą SAR w zakresie: 

 

 prowadzenia obserwacji optycznej i technicznej; 

 kierowania okrętów lub statków powietrznych do poszukiwań lub działań ratowni-

czych; 

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji ratowniczych za 

pomocą środków łączności Marynarki Wojennej; 

 innych działań przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w danej 

akcji ratowniczej.   

 

Ogólną koordynację akcji SAR, w przypadku współdziałania służb ratowniczych Mary-

narki Wojennej i Służby SAR wykonuje strona właściwa kompetencyjnie dla danej akcji 

ratowniczej, to znaczy: 

 

  w przypadku akcji na rzecz jednostek cywilnych za koordynację odpowiedzialny jest 

Dyżurny Inspektor MRCK (SMC); 

 w przypadku akcji na rzecz jednostek wojskowych za koordynację odpowiedzialny 

jest Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa Marynarki Wojennej. 

 

W przypadku prowadzenia wspólnych akcji ratowniczych, lotnictwem Marynarki Wojen-

nej wykonującej zadania postawione przez SMC, dowodzą ośrodki dowodzenia Mary-

narki Wojennej.  

 

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie przez lotnictwo 

MW postawionego przez SMC zadania, Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa Mary-
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narki Wojennej niezwłocznie zawiadamia MRCK, podając przyczynę uniemożliwiającą 

lot.  

 

Marynarka Wojenna i Służba SAR informują się wzajemnie o prowadzonych akcjach ra-

towniczych oraz o pozostających w ich dyspozycji siłach i środkach ratowniczych. 

 

W przypadku planowanego lub losowego czasowego wycofania jednostek wydzielo-

nych ze strony Marynarki Wojennej lub jednostek pozostających w pogotowiu Służby 

SAR, każda ze stron natychmiast informuje drugą.  

  

1.4  Współdziałanie z Morskim Oddziałem Straży Granicznej 

 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił i środ-

ków do współdziałania w akcjach SAR są: 

 

.1  ze strony Morskiego Oddziału Straży Granicznej – Oficer Dyżurny Operacyjny Mor-

skiego Oddziału Straży Granicznej; 

.2   ze strony Służby SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

Morski Odział Straży Granicznej współdziała ze Służbą SAR w zakresie: 

 prowadzenia obserwacji optycznej i technicznej;  

 kierowania jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub statków 

powietrznych Straży Granicznej do poszukiwań lub działań ratowniczych; 

  przekazywania informacji dotyczących zagrożenia życia na morzu oraz informacji do-

tyczących prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych; 

  innych działań, przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w      

danej akcji poszukiwawczej i ratowniczej. 

 

Ogólną koordynację akcji SAR, w przypadku współdziałania Morskiego Oddziału Straży 

Granicznej i Służby SAR wykonuje Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

 

W przypadku prowadzenia wspólnych akcji poszukiwawczych i ratowniczych, lotnic-

twem Straży Granicznej wykonującym zadania postawione SMC, dowodzą Służby Dy-

żurne Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 
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W przypadku planowanego lub losowego czasowego wycofania jednostek wydzielo-

nych do współdziałania ze strony Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub jednostek 

pozostających w pogotowiu Służby SAR, każda ze stron natychmiast informuje drugą.  

      

1.5  Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną 

 

W celu uruchomienia sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do współdziałania  

w akcjach SAR, MRCK zwraca się bezpośrednio do Stanowisk Kierowania Komendan-

tów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.  

 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił  

i środków do współdziałania w akcjach SAR są: 

 

.1  ze strony Państwowej Straży Pożarnej - Oficer Dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-

mendanta Wojewódzkiego lub Oficer Dyżurny innego ośrodka dowodzenia Pań-

stwowej Straży Pożarnej; 

 

.2  ze strony Służby SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

  

Państwowa Straż Pożarna współdziała ze Służbą SAR w zakresie: 

 poszukiwania, ratowania i ewakuacji ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na 

morzu w strefie brzegowej (na styku ląd – morze, w tym na morskich wodach we-

wnętrznych);  

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji ratowniczych za 

pomocą środków łączności Stanowisk Kierowania Komendantów Wojewódzkich 

Państwowej Straży Pożarnej; 

 zabezpieczania lądowisk dla śmigłowców biorących udział w akcjach SAR; 

 zabezpieczania miejsc wyokrętowania rozbitków ze statków ratowniczych. 

 

Ogólną koordynację akcji SAR, w przypadku współdziałania służb ratowniczych Pań-

stwowej Straży Pożarnej i Służby SAR, wykonuje Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK 

(SMC). 
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1.6  Współdziałanie z Policją 

 

W celu uruchomienia sił i środków Policji do współdziałania w akcjach SAR, MRCK 

zwraca się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego właściwego woje-

wody lub bezpośrednio do ośrodków dowodzenia Policji. 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił  

i środków do współdziałania w akcjach SAR są: 

.1  ze strony Policji – Służby Dyżurne Komend Wojewódzkich lub Służby Dyżurne in-

nych ośrodków dowodzenia Policji; 

.2  ze strony Służby SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

Policja współdziała ze Służbą SAR w zakresie: 

 przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeń-

stwa ludzi na morzu; 

 poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu,  

w strefie brzegowej; 

 innych działań związanych z prowadzoną akcją SAR, w tym działań mających na 

celu weryfikację informacji i informatorów, poszukiwanie właścicieli jednostek, rodzin 

poszkodowanych lub zaginionych, w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą-

cych pomóc w poszukiwaniach i lokalizacji, a w razie konieczności numerów telefo-

nów komórkowych; 

 identyfikacji osób zaginionych, uratowanych i podjętych ciał; 

 zabezpieczania lądowisk dla śmigłowców; 

 zabezpieczania miejsc wyokrętowania rozbitków ze statków ratowniczych; 

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących akcji SAR z pomocą środków 

łączności Policji. 

 

Ogólną koordynację działań w danej akcji SAR wykonuje Dyżurny Inspektor Operacyjny 

MRCK (SMC). Koordynację na miejscu akcji SAR prowadzi Koordynator na miejscu ak-

cji (OSC) wyznaczony przez SMC.  
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1.7  Współdziałanie z Morską Służbą Asysty Telemedycznej (Służbą TMAS) 

 

Zasady funkcjonowania, zakres i sposób współpracy MRCK ze Służbą TMAS określa 

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 mar-

ca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej. 

 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o współdziałanie w akcjach 

SAR są: 

.1  ze strony Morskiej Służby Asysty Telemedycznej - Lekarz Dyżurny TMAS lub Koor-

dynator TMAS; 

 

.2  ze strony Służby SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 
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1.7.1 Algorytm postępowania w przypadku żądania porady medycznej 
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1.8    Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi 

             

1.8.1 Współdziałanie z przedsiębiorstwem „PETROBALTIC” 

             

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił  

i środków do współdziałania w akcjach SAR są: 

 

.1  ze strony Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu  

„PETROBALTIC” – Dyżurny Dyspozytor „PETROBALTIC”; 

 

.2 ze strony Służby SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

 

Przedsiębiorstwo „PETROBALTIC” współdziała ze Służbą SAR w zakresie: 

 

 retranslacji sygnałów wzywania pomocy odebranych przez jednostki 

„PETROBALTIC”; 

 kierowania statków do poszukiwań i działań ratowniczych; 

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji poszukiwaw-

czych i ratowniczych za pomocą środków łączności przedsiębiorstwa 

„PETROBALTIC”, w szczególności za pomocą środków łączności zainstalowanych 

na platformach wydobywczych; 

 innych działań przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w danej 

akcji ratowniczej.  

 

Na wezwanie skierowane przez Dyżurnego Dyspozytora „PETROBALTIC” do MRCK, 

Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC) włączy do akcji środki będące  

w dyspozycji Służby SAR. 

 

Ogólną koordynację akcji SAR, w przypadku współdziałania jednostek przedsiębiorstwa 

„PETROBALTIC” i jednostek Służby SAR wykonuje MRCK (SMC). W przypadku pla-

nowanego lub losowego czasowego wycofania jednostek wydzielonych do współdzia-

łania, Dyspozytor „PETROBALTIC” powinien niezwłocznie powiadomić MRCK.   
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1.8.2  Współdziałanie ze służbami hydrometeorologicznymi 

            

Zasady i sposób zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby Służby SAR określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego 

oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i prowadzona przez niego Państwowa Służ-

ba Hydrologiczno-Meteorologiczna przekazuje do MRCK morskie prognozy pogody i 

ostrzeżenia o groźnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych, bezpośrednio 

po ich opracowaniu, przy pomocy poczty elektronicznej, łączy telefaksowych lub telefo-

nicznie. 

 

Decyzję o potrzebie zwrócenia się do służb hydrometeorologicznych o opracowanie 

szczegółowych prognoz dotyczących wybranych zjawisk meteorologicznych i hydrolo-

gicznych oraz wybranych rejonów Morza Bałtyckiego i polskiej strefy brzegowej podej-

muje Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK ( SMC).  

 

 

1.8.2.1 Algorytm uzyskiwania prognoz i osłony meteorologicznej 
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1.8.3 Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa 

wodnego na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykony-

wanie ratownictwa wodnego, wydanej na mocy art. 12 ust.1 ustawy o bez-

pieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił i środ-

ków do współdziałania w akcjach SAR są: 

.1 Dyżurny Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego lub właściwy ze względu na 

miejsce zdarzenia punkt kontaktowy podmiotu uprawnionego do wykonywania ratow-

nictwa wodnego;   

.2 ze strony Służby SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

 

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego współdziałają ze Służbą 

SAR w zakresie: 

 przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeń-

stwa ludzi na morzu; 

 poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu w 

strefie brzegowej; 

 innych działaniach związanych z prowadzoną akcją SAR w tym działania mające na 

celu weryfikację informacji i informatorów, poszukiwanie właścicieli jednostek itp. 

 

1.8.4  Współdziałanie ze służbami dyżurnymi DUM 

 

Decyzję o potrzebie zwrócenia się o pomoc do Służb Dyżurnych właściwego DUM po-

dejmuje Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

 

Służby dyżurne DUM współdziałają z MRCK w zakresie: 

 przekazywania informacji o potencjalnym lub rzeczywistym zagrożeniu życia na mo-

rzu; 

 weryfikacji informacji i informatorów; 

 identyfikacji jednostek w niebezpieczeństwie oraz poszukiwania ich właścicieli; 

 wydzielania sił DUM do akcji SAR; 

 wyznaczania miejsc schronienia; 

 wyznaczania miejsc wyokrętowania rozbitków z jednostek ratowniczych; 

 zamykania, w razie konieczności, akwenu prowadzonej akcji ratowniczej; 



PLAN SAR                                                                                                                                                                                 

 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA                                                                                                STRONA 89 

 monitoringu i kierowania ruchem jednostek w rejonie prowadzenia działań i na po-

dejściach do portów; 

 wydawania ostrzeżeń nawigacyjnych związanych z prowadzonymi działaniami SAR. 

 

1.8.5 Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi 

              

Decyzję o potrzebie zwrócenia się o pomoc do innych jednostek organizacyjnych po-

dejmuje Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

 

Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC) zwraca się o pomoc do wskazanych jed-

nostek organizacyjnych poprzez właściwe dla danego obszaru Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. 

 

Zakres współdziałania może dotyczyć między innymi: 

 

   organizacji odbioru ofiar wypadków na morzu z jednostek ratowniczych; 

   zabezpieczania lądowisk dla śmigłowców; 

   dostarczania specjalistycznego personelu i sprzętu; 

   przeszukiwania rejonów nadbrzeżnych. 

 

1.8.5.1   Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia 

 

Do zadań służby zdrowia należy udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej ofiarom 

wypadków na morzu ewakuowanym na ląd. 

 

Decyzję o potrzebie zwrócenia się o pomoc do jednostek służby zdrowia podejmuje 

Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC). 

 

W sytuacji konieczności udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej ofiarom wypad-

ków na morzu ewakuowanym na ląd, Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC) 

zwraca się o pomoc do jednostek służby zdrowia poprzez właściwie terytorialnie Woje-

wódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
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1.8.5.2  Współdziałanie ze statkami znajdującymi się w obszarze prowadzenia ak-

cji SAR 

Zgodnie z postanowieniami Konwencji SAR oraz Konwencji SOLAS, MRCK ma prawo 

do rekwirowania na potrzeby prowadzonej akcji SAR każdej jednostki, która w jego 

ocenie może być przydatna do działań poszukiwawczych i ratowniczych, i która jest w 

stanie udzielić żądanej pomocy. 

Decyzję o rekwizycji statków na potrzeby akcji SAR podejmuje Dyżurny Inspektor Ope-

racyjny MRCK (SMC). 

Jedyną okolicznością, w której rekwirowana jednostka może odmówić udziału w akcji 

SAR, jest poważne zagrożenie jej własnego bezpieczeństwa.  
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Rozdział 2 

WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZYNARODOWE 

 

2.1      Formalnoprawne podstawy współdziałania 

2.1.1 Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim 

(Konwencja SAR) 

Konwencja SAR w Rozdziale 3 Załącznika określiła ogólne zasady współpracy i współ-

działania między państwami-Stronami konwencji w zakresie prowadzenia akcji poszu-

kiwawczych i ratowniczych na morzu. 

„3.1.1 Strony koordynują działania swoich organizacji poszukiwania i ratownic-

twa oraz powinny, gdy tylko to jest potrzebne, koordynować operacje po-

szukiwawcze i ratownicze z odpowiednimi Państwami sąsiednimi.  

3.1.2  Jeżeli nie uzgodniono inaczej między zainteresowanymi Państwami, Strona 

powinna zezwolić, z zastrzeżeniem odpowiednich krajowych ustaw i innych 

przepisów, na niezwłoczne wejście na jej morze terytorialne lub jej teryto-

rium albo przestrzeń powietrzną nad nimi, jednostek ratowniczych innych 

Stron wyłącznie w celu poszukiwania miejsc wypadków morskich i ratowa-

nia rozbitków z tych wypadków. W takich sytuacjach operacje poszuki-

wawcze i ratownicze są, tak dalece jak to możliwe, koordynowane przez 

odpowiednie centrum koordynacyjne Strony, która zezwoliła na wejście lub 

przez inną władzę, jaka została wyznaczona przez tę Stronę. 

3.1.3  Jeżeli nie uzgodniono inaczej między zainteresowanymi Państwami, władze 

Strony, która życzy sobie, aby jej jednostki ratownicze weszły na morze te-

rytorialne lub terytorium albo w przestrzeń powietrzną nad nimi innej Stro-

ny, wyłącznie w celu poszukiwania miejsca wypadku morskiego i ratowania 

rozbitków z tego wypadku, przekazują prośbę, podając wszystkie szczegó-

ły planowanej misji i potrzeby z nią związane, ratowniczemu centrum koor-

dynacyjnemu tej drugiej Strony lub innej władzy, jaka została przez tę 

Stronę wyznaczona.  

3.1.4   Odpowiedzialne władze Stron: 

.1   natychmiast potwierdzają przyjęcie takiego żądania/prośby, i 



PLAN SAR                                                                                                                                                                                 

 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA                                                                                                STRONA 92 

.2  tak szybko, jak to możliwe, określają warunki, jeżeli istnieją, na których 

planowana misja może być podjęta.   

3.1.5 Strony powinny umieścić w porozumieniach między sąsiadującymi Pań-

stwami warunki wejścia jednostek poszukiwawczych i ratowniczych każdej 

ze Stron na ich morze terytorialne lub terytorium. Porozumienia te powinny 

przewidywać możliwie najmniejsze formalności konieczne w celu wejścia 

takich jednostek. 

3.1.6 Każda ze stron powinna upoważnić swoje ratownicze centra koordynacyjne 

do: 

.1  zwracania się do innych ratowniczych centrów koordynacyjnych o taką 

pomoc, jaka może być potrzebna, włączając w to statki, samoloty, per-

sonel lub wyposażenie; 

.2  udzielenia wszelkich niezbędnych zezwoleń na wejście takich statków, 

samolotów, personelu lub wyposażenia na morze terytorialne, teryto-

rium albo w przestrzeń powietrzną nad nimi; 

.3 dokonywania potrzebnych ustaleń z właściwymi urzędami celnymi, wła-

dzami imigracyjnymi, służbą zdrowia lub innymi władzami, mając na 

względzie przyspieszenie takiego wejścia; 

.4 dokonywania potrzebnych ustaleń, we współpracy z innymi ratowniczy-

mi centrami koordynacyjnymi, najbardziej odpowiedniego miej-

sca/miejsc do wyokrętowania osób znalezionych w niebezpieczeństwie 

na morzu.  

3.1.7 Każda Strona zapewni, że jej ratownicze centra koordynacyjne, gdy będzie 

to potrzebne, udzielą pomocy innym centrom koordynacyjnym, włączając w 

to pomoc w postaci statków, samolotów, personelu i wyposażenia. 

3.1.8 Strony powinny stworzyć porozumienia z innymi Państwami, kiedy to sto-

sowne, dla wzmocnienia współdziałania i koordynacji podczas akcji poszu-

kiwania i ratownictwa. Strony uprawnią odpowiednie swoje władze do stwo-

rzenia/zawarcia operacyjnych planów i porozumień dla celów poszukiwania 

i ratownictwa z odpowiedzialnymi władzami innych Państw. 

3.1.9 Strony koordynują i współdziałają w celu zapewnienia, że kapitanowie stat-

ków udzielających pomocy przez podjęcie/zaokrętowanie osób w niebezpie-
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czeństwie na morzu są zwolnieni z ich obowiązków z minimalnym dalszym 

odchyleniem od planowanej trasy podróży statku, pod warunkiem, że takie 

zwolnienie kapitana statku z jego obowiązków nie będzie zagrażało bezpie-

czeństwu życia na morzu. Strona odpowiedzialna za rejon poszukiwania i ra-

townictwa w obszarze, którego taka pomoc jest udzielana, korzysta z pierw-

szeństwa odpowiedzialności, że taka koordynacja i współdziałanie jest za-

pewnione, że uratowani rozbitkowie zostaną wyokrętowani z ratującego 

statku i dostarczeni do miejsca schronienia (do bezpiecznego miejsca), bio-

rąc po uwagę szczególne okoliczności danej sytuacji i porady przygotowane 

przez organizację. W takim przypadku, odpowiednie Strony, tak szybko jak 

to tylko jest możliwe, przygotują się do takiego wyokrętowania.”  

2.1.2 Ustawa o bezpieczeństwie morskim 

Ustawa o bezpieczeństwie morskim w art. 120 określiła uprawnienia MRCK do współ-

działania międzynarodowego w zakresie poszukiwania i ratowania życia na morzu. 

„1. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne jest uprawnione do: 

    1) zwracania się do zagranicznych ratowniczych ośrodków koordynacyjnych o 

udzielenie niezbędnej pomocy, włączając w nią statki, statki powietrzne oraz 

personel wraz z wyposażeniem; 

    2) podejmowania niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami celnymi, 

ochrony granic i innymi władzami w celu wprowadzenia na terytorium, w 

tym na morze terytorialne lub w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej 

Polskiej, statków, statków powietrznych, personelu i wyposażenia, o któ-

rych mowa w pkt 1; 

    3) zapewnienia zagranicznym ośrodkom koordynacyjnym na ich żądanie nie-

zbędnej pomocy w zakresie, o którym mowa w pkt 1. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Morskie Ratownicze Centrum Koordy-

nacyjne wykonuje zgodnie z porozumieniami, o których mowa w art. 117 ust. 

3.”. 

2.2 Najważniejsze ustalenia dotyczące realizacji współdziałania międzynarodo-

wego 

W myśl zapisów Konwencji SAR zostały podpisane odpowiednie umowy z państwami 

sąsiednimi w zakresie współdziałania w akcjach poszukiwania i ratownictwa na morzu. 
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Na szczeblu rządowym podpisano umowy z: 

 

 Rządem Królestwa Szwecji, 

 Rządem Federacji Rosyjskiej, 

 Rządem Republiki Litewskiej. 

Na szczeblu operacyjnym podpisano porozumienia z: 

 

 Służbami Poszukiwania i Ratownictwa Republiki Federalnej Niemiec, 

 Służbami Poszukiwania i Ratownictwa Królestwa Danii. 

Najważniejsze ustalenia tych umów i porozumień to: 

 upoważnienie ratowniczych centrów koordynacyjnych do udzielania zezwoleń na 

wejście jednostek ratowniczych umawiających się Stron na własne terytorium w celu 

poszukiwania i ratowania rozbitków; 

 upoważnienie ratowniczych centrów koordynacyjnych umawiających się Stron do 

wzajemnego udzielania sobie wszelkiej koniecznej i dostępnej pomocy; 

 zastosowanie formularza SITREP dla celów komunikacji pomiędzy ratowniczymi cen-

trami koordynacyjnymi podczas prowadzenia działań poszukiwawczych i ratowni-

czych. 
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2.3  Algorytm uruchamiania współdziałania międzynarodowego przez MRCK 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE TAK 
CZY AKCJA JEST DALEJ 

PROWADZONA W POLSKIM 
SRR? 

PODAĆ SZCZEGÓŁY PROWADZONEJ AKCJI SAR 

 

OKREŚLIĆ ŻĄDANĄ POMOC 

 

POWIADOMIĆ SĄSIEDNIE RCC 

 

MORSKIE RATOWNICZE CENTRUM KOORDYNACYJNE 

SIŁYIŚRODKI SŁUŻBY SAR  
WYDZIELONE DO AKCJI SAR  

W SĄSIEDNIM SRR 

SIŁY I ŚRODKI INNYCH PĄŃSTW 
WYDZIELONE DO AKCJI SAR W 

POLSKIM SRR 

PRZEKAZAĆ KOORDYNACJĘ RCC 
WŁAŚCIWEMU DLA DANEGO SRR 

 

KOORDYNOWAĆ AKCJĘ SAR 

 

POINFORMOWAĆ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE 
STRONY O SIŁACH MIĘDZYNARODOWYCH 

ZAANGAŻOWANYCH W AKCJI SAR W POLSKIM SRR LUB 
SIŁACH MSPIR ZAANGAZOWANYCH W AKCJI SAR W 

SĄSIEDNIM SRR  
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Rozdział 3 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

3.1 Formalnoprawne podstawy współpracy 

3.1.1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo Prasowe  

Art. 4 ust. 1. 

„Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielania prasie infor-

macji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja 

nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności. 

Art. 11 ust. 2. 

Informacji w imieniu jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielać kierowni-

cy jednostek, ich zastępcy, rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby, w 

granicach obowiązków powierzonych ich w tym zakresie. 

Art. 11 pkt 3.  

Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwiać dziennikarzom 

nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich infor-

macji i opinii. 

 

Art. 13 pkt 2. 

Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko 

którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych 

osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że 

osoby te wyrażą na to zgodę.” 

3.1.2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

Art. 1 ust. 1  

„Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w ro-

zumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w 

niniejszej ustawie.”   

3.2 Zasady udzielania informacji o prowadzonych akcjach SAR   

Operacja SAR często powoduje duże zainteresowanie mediów (prasy, radia i telewizji), 

a tym samym opinii publicznej. Kontakt z mediami jest zadaniem kierownictwa Służby 
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SAR lub Rzecznika Prasowego. Do kontaktów z mediami może być również delegowa-

ny przedstawiciel MRCK. 

Bardzo ważne jest ustanowienie dobrych relacji pomiędzy przedstawicielami mediów a 

personelem Służby SAR, w szczególności MRCK. Dobre kontakty zapewnią, że infor-

macje przekazywane przez media będą kompletne i prawdziwe. Kontakty te powinny 

być nawiązywane i utrzymywane w czasie codziennego funkcjonowania Służby SAR, a 

nie tylko w trakcie prowadzenia akcji SAR, co należy do zadań Rzecznika Prasowego. 

Media powinny być wykorzystywane do pokazywania codziennej działalności, specyfiki 

i profesjonalizmu Służby SAR. Powinien być prowadzony stały i ogólnie dostępny ser-

wis informacyjny. Można to osiągnąć przez: 

 przekazywanie informacji o codziennej działalności, rozwoju, ćwiczeniach i specjal-

nych wydarzeniach w Służbie SAR; 

 przekazywanie informacji o sprzęcie, inwestycjach i planach rozwoju; 

 informowanie o sposobach i zasadach prowadzenia akcji SAR, tak aby w czasie rela-

cjonowania rzeczywistych działań przedstawiciele mediów posiadali wiedzę na temat 

tego, co relacjonują (pozwoli to na uniknięcie przekłamań w przekazie informacji).   

Opinia publiczna powinna być informowana o prowadzonej akcji SAR, z zachowaniem 

poufności zgodnie z polskim prawem. Potencjalne korzyści z wczesnego przekazania 

informacji mediom mogą obejmować: 

 uzyskanie dodatkowych informacji od społeczeństwa, pozwalających na efektywniej-

sze prowadzenie danej akcji SAR; 

 ograniczenie liczby pytań ze strony mediów; 

 zminimalizowanie spekulacji i przekazywania niesprawdzonych lub niepotwierdzo-

nych informacji o misji SAR.     

3.2.1 Formy kontaktu z mediami  

W celu zapewnienia oficjalnej treści i kontroli przekazywanych przez media informacji 

Rzecznik Prasowy lub przedstawiciel MRCK powinien być wyznaczony jako punkt kon-

taktowy dla dziennikarzy. Oświadczenie prasowe lub konferencja prasowa mogą być 

zastosowane jako forma wczesnego informowania o wypadku, jego przebiegu, rozwoju 

i podjętych wysiłkach ratowniczych. Wszystkie przekazywane informacje powinny być 

zaakceptowane przez SMC i zawierać tylko fakty i rzeczywiste lub planowane działania.   
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Jeżeli media zostały raz powiadomione o prowadzonych działaniach SAR, Rzecznik 

Prasowy lub przedstawiciel MRCK powinien rozważyć, w jaki sposób przekazywać bie-

żące informacje o przebiegu i rozwoju akcji, tak aby rozpowszechniane przez media in-

formacje były aktualne i podawane we właściwym czasie. Odbywać się to może za po-

mocą komunikatów lub wygłaszanych w czasie konferencji prasowej oświadczeń. 

W celu uniknięcia podawania błędnych lub sprzecznych informacji, tylko Rzecznik Pra-

sowy lub wyznaczona osoba przekazuje mediom informacje i udziela wywiadów. 

Rzecznik Prasowy powinien być w bezpośrednim kontakcie z personelem MRCK w ce-

lu zapewnienia dostępności kompletnych i aktualnych informacji dla przedstawicieli me-

diów.  

3.2.2 Treść przekazywanych informacji 

 

Treść informacji i sposób ich przekazania przez Rzecznika Prasowego lub wyznaczo-

nego przedstawiciela MRCK zależy od specyficznych okoliczności danej misji SAR i 

zawiera: 

 ogólne powody prowadzenia operacji SAR; 

 czas i rejon zdarzenia; 

 typ jednostki w niebezpieczeństwie; 

 nazwę armatora lub właściciela lub operatora jednostki (tylko po uprzednim poinfor-

mowaniu go i uzyskaniu zgody na podanie tej informacji); 

 nazwę jednostki (tylko po uprzednim poinformowaniu armatora lub właściciela i uzy-

skaniu zgody na podanie tej informacji); 

 liczbę osób na burcie / w niebezpieczeństwie; 

 obszar, jaki jest lub będzie przeszukiwany; 

 liczbę, typ i rodzaj jednostek zaangażowanych do poszukiwania; 

 sposób prowadzenia poszukiwań; 

 planowane działania; 

 dane o innych organizacjach zaangażowanych w poszukiwania; 

 dane kontaktowe dla bliskich osób w niebezpieczeństwie w celu uzyskania informacji; 

 dane kontaktowe dla mediów.   
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Podawanie nazw i nazwisk powinno być zgodne z prawem krajowym  

i międzynarodowym.  

Nazwiska poszkodowanych nie powinny być podawane. Do czasu powiadomienia ro-

dzin i bliskich i uzyskania zgody na podanie do wiadomości publicznej nazwisk poszko-

dowanych, podaje się tylko liczbę osób w niebezpieczeństwie, liczbę osób uratowa-

nych, liczbę podjętych ciał oraz liczbę rannych lub zaginionych.  

Nazwiska uratowanych nie powinny być podawane przed pozytywną identyfikacją. In-

formacje od rozbitków nie powinny być podawane przed uprzednim sprawdzeniem ich 

przez SMC. Nie należy ograniczać kontaktu uratowanych z ich bliskimi - SMC powinien 

tak szybko, jak jest to możliwe, zapewnić taki kontakt i w miarę możliwości chronić ura-

towanych przed kontaktem z mediami, do czasu ich przesłuchania w celu uzyskania in-

formacji przydatnych do dalszego prowadzenia operacji i ich kontaktu z bliskimi. 
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CZĘŚĆ IV 

INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM MORSKIM 

 

Rozdział 1 

UWARUNKOWANIA PRAWNE DZIAŁAŃ SŁUŻBY SAR INNYCH NIŻ 

POSZUKIWANIE I RATOWANIE ŻYCIA NA MORZU 

1.1 Ustawa o bezpieczeństwie morskim 

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie morskim, Służba SAR może wyko-

nywać inne zadania związane z ratowaniem życia ludzkiego, które będą wykraczać po-

za ramy działań SAR: 

„Służba SAR wykonuje także inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim 
i zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, określone przepisami odręb-
nych ustaw.” 

1.2  Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu 

morza przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244): 

Zadania w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu wykonuje 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa określona przepisami ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.  

1.3 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-

wej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333): 

„W zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu są obowiązane 

uczestniczyć: Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpoża-

rowej, Policja, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, dys-

pozytorzy medyczni i centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 8 kwietnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-

dycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) i jednostki ochrony zdrowia, Straż 

Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne właściwe w tych 

sprawach urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby. 
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1.4 Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich 

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 9 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o 

ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055, z późn. zm.): 

„Art. 4 pkt 9 

Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne wchodzące w skład Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie realizacji zadań punktu odbioru alertu.” 

„Art. 6 ust. 3 

Do zadań punktu odbioru alertu należy: 

1) zarządzanie informacją o alercie, w tym: 

a) odbiór alertu, 

b) informowanie centralnego punktu kontaktowego o odebranym alercie, 

c) informowanie o odebranym alercie punktu odbioru alertu państwa, na któ-

rego obszarze morskim w danej chwili statek przebywa;   

2) odbiór od właściwych organów innych państw informacji o zagrożeniu ochro-

ny statku znajdującego się na polskich obszarach morskich  

i zarządzanie tą informacją; 

3) utrzymanie ciągłej gotowości do przyjmowania alertów i ich natychmiastowego 

przekazywania do centralnego punktu kontaktowego; 

4)  alarmowanie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa; 

5) prowadzenie szkoleń i ćwiczeń oraz testowanie procedur, systemów łączności 

i systemów uzyskiwania informacji w zakresie zarządzania informacją  

o alercie.”  

1.4.1    Punkt Odbioru Alertu 

Działanie Punktu Odbioru Alertu o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku jest okre-

ślone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań doty-

czących funkcjonowania systemu alertu (Dz. U. Nr 102, poz. 843). Na podstawie ww. 

rozporządzenia stworzono w MRCK Instrukcję Postępowania POA o zagrożeniu 

Ochrony Statku, wprowadzoną w życie zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa z dnia 11 sierpnia 2009 r., która zawiera procedury postę-

powania MRCK po odebraniu alertu.  
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Rozdział 2 

DZIAŁANIA RATOWNICZE O CHARAKTERZE RATOWNICTWA MIENIA 

 

2.1 Ratownictwo mienia prowadzone na zlecenie administracji morskiej 

 

Ratownictwo obowiązkowe, tzn. narzucone przez administrację morską państwa  

w sytuacji, gdy niepodjęcie działań ratowniczych może zagrażać interesom państwa  

w jego wyłącznej strefie ekonomicznej, środowisku naturalnemu i bezpieczeństwu ludzi. 

 

2.2    Ratownictwo mienia w celu ratowania życia 

 

Działania z zakresu ratownictwa mienia, gdy zostaną wyczerpane inne możliwości 

udzielenia pomocy ludziom na zagrożonej jednostce lub gdy działania przejęcia załogi 

zagrożonej jednostki będzie obarczone większym ryzykiem niż ratowanie jednostki  

z załogą na pokładzie. 

 

2.3   Asysta ratownicza 

 

Działania z zakresu ratownictwa mienia mające na celu zapobieżenie wystąpieniu moż-

liwego lub prawdopodobnego zagrożenia życia. Działania takie, zwane asystą ratowni-

czą, są prowadzone w sytuacji, gdy zdolność operacyjna jednostki jest osłabiona, i cho-

ciaż nie ma w danej chwili bezpośredniego zagrożenia życia, jego wystąpienie jest 

możliwe lub prawdopodobne.  

 

2.4    Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu      

 

Służba SAR, w tym MRCK, na polecenie administracji morskiej prowadzi i koordynuje 

działania zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Działania są prowadzone na 

podstawie Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Mor-

skiego zatwierdzonego przez Ministra Transportu i Budownictwa dnia  

8 lutego 2006 r. 
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Rozdział 3 

TRANSPORT ZWŁOK I POSTĘPOWANIE ZE SZCZĄTKAMI LUDZKIMI 

3.1 Podejmowanie ciał i postępowanie ze szczątkami ludzkimi w czasie akcji ra-

towniczej 

 

Akcja ratownicza jest jedyną sytuacją, w której personel jednostek ratowniczych zobo-

wiązany jest do podnoszenia ciał. Poszukiwanie i podejmowanie ciał powinno być pro-

wadzone zgodnie z międzynarodowym i krajowym prawem i przepisami.  

W normalnych, codziennych działaniach nie jest to zadaniem lub częścią działań Służb 

SAR, jednakże podczas katastrofy i w trakcie działań poszukiwawczo-ratowniczych  

z nią związanych jest to obowiązek spoczywający na barkach ratowników. Osoby bę-

dące w niebezpieczeństwie mogą zginąć zarówno przed przybyciem pomocy, jak rów-

nież po podjęciu ich z wody lub środków ratunkowych. W takich sytuacjach podejmo-

wanie ciał i postępowanie ze szczątkami ludzkimi przez personel SAR jest konieczno-

ścią.  

Właściwe postępowanie jest istotne dla ludzi dotkniętych utratą bliskich i wpływa pozy-

tywnie na społeczne relacje Służby SAR. SMC informuje o podjętych szczątkach Poli-

cję, Straż Graniczną, WCZK właściwego terytorialnie (dla portu wyokrętowania rozbit-

ków) wojewody oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.  

Bez narażania na szczególne niebezpieczeństwo ratowników, należy podjąć działania 

w celu identyfikacji wydobytych ciał. Wszystkie rzeczy wydobyte lub znalezione  

w pobliżu każdego ciała muszą być trzymane oddzielnie. Preferowane jest trzymanie 

ich w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, tak aby mogły być później powiązane  

z konkretnym ciałem. Rzeczy te powinny być jak najszybciej przekazane odpowiednim 

władzom.  

Postępowanie z ciałami może być traumatyczne dla ratowników. Personel służb SAR,  

a w szczególności załogi jednostek ratowniczych, powinny być zapoznane  

z odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Po działaniach, podczas których doszło 

do postępowania z ciałami, jeżeli to konieczne i właściwe, powinny być przeprowadzo-

ne odpowiednie działania w sferze psychologicznej, aby pomóc ratownikom rozładować 

nawarstwione emocje i stres. Może być konieczna pomoc psychologów.  
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Jeżeli ciała zostaną wydobyte w czasie akcji ratowniczej lub jeżeli na pokładzie jed-

nostki ratowniczej nastąpi zgon osoby uratowanej, do każdego ciała należy dołączyć, w 

miarę możliwości, kartę z następującymi informacjami: 

 nazwisko i imię, wiek (o ile są znane); 

 miejsce wydobycia lub zgonu; 

   datę i czas wydobycia lub zgonu; 

 przyczynę śmierci (jeżeli to możliwe). 

Karta powinna być sporządzona w języku polskim i, o ile to możliwe, w języku angiel-

skim. 

Statki ratownicze Służby SAR są wyposażone w odpowiednie worki, ale w ograniczonej 

ilości i podczas MRO należy przewidzieć konieczność dostarczenia dodatkowych wor-

ków. Przygotowując się do ewentualnego transportu zwłok należy rozważyć następują-

ce kwestie: 

 statki powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę worków na ciała; 

 ciała w workach powinny być ułożone w odpowiednim miejscu na statku – w miarę 

możliwości z dala od pozostałych rozbitków i załogi; 

 śmigłowce zwyczajowo nie przewożą ciał, jeżeli jednak nie będzie innej możliwości, 

mogą być do tego zmuszone sytuacją; 

 natychmiast po przybyciu jednostek do baz lub wyznaczonych miejsc ciała powinny 

zostać przekazane odpowiednim władzom; 

 wszystkie rzeczy, które miały styczność z ciałami, powinny zostać umyte  

i zdezynfekowane.  

W przypadku transportu zwłok, SMC ma obowiązek poinformować o tym fakcie WCZK 

odpowiedniego terytorialnie wojewody oraz organy policji i Straży Granicznej, podając 

czas i miejsce przekazania zwłok. Zwłoki powinny być przekazane odpowiednim służ-

bom lądowym tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Do czasu przekazania nadzór nad 

zwłokami sprawuje załoga jednostki, na pokładzie której były transportowane. 

3.3 Transport zwłok odnalezionych na morzu 

Przewożenie zwłok ludzkich odnalezionych na morzu nie jest zadaniem Służby SAR, 

chyba że są to ofiary wypadku morskiego, w związku z którym prowadzone były działa-

nia poszukiwawcze i ratownicze. Jednostki Służby SAR na żądanie innych służb, za 

zgodą MRCK, mogą asystować przy podejmowaniu zwłok jako asysta ratownicza.  
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Rozdział 4 

BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI   

 

4.1 Zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi 

 

Jeżeli w wyniku wypadku morskiego lub ze względu na prowadzone działania SAR wy-

stąpi zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi, Koordynator misji SAR (SMC) powinien nie-

zwłocznie poinformować odpowiednie służby, w szczególności OD–KKON w BHMW, 

które zredagują i rozpowszechnią odpowiednie ostrzeżenie nawigacyjne mające na ce-

lu ostrzeżenie jednostek przebywających lub zbliżających się do zagrożonego obszaru. 

 

4.2 Opuszczony obiekt pływający  

 

Pozycja opuszczonego obiektu pływającego oraz, jeżeli jest to możliwe, kierunek i 

prędkość jego dryfu powinny być natychmiast przekazane do OD–KKON w BHMW w 

formie wniosku o wydanie ostrzeżenia nawigacyjnego.  

Informacja o opuszczonym obiekcie pływającym powinna być także przekazana do 

właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego oraz do nadbrzeżnej stacji radiowej.  

 

4.2 Akwen niebezpieczny dla żeglugi  

W sytuacji, gdy ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zamknięcie dla żeglugi 

akwenu, na którym prowadzona jest akcja SAR, Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK 

zwraca się do OD–KKON BHMW i Służb Dyżurnych właściwego DUM. 

 

4.3 Obiekt na mieliźnie lub wyrzucony na brzeg  

 

Obiekt na mieliźnie lub wyrzucony na brzeg Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK zgła-

sza do Służb Dyżurnych właściwego DUM. 
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CZĘŚĆ V 

ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI W CZASIE AKCJI POSZUKIWAWCZYCH I 

RATOWNICZYCH 

Rozdział 1 

PODSTAWY PRAWNE 

.1  Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS 1974) 

.2  Regulamin Radiokomunikacyjny, stanowiący dokument uzupełniający Konstytucję i 

Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 

.3  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, art. 118 ust. 3 pkt 1 

.4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowe-

go oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ra-

townictwa  

Rozdział 2 

POWIADAMIANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE 

2.1 Alarmowanie w niebezpieczeństwie przy użyciu środków radiowych 

 

Wywołania alarmowe nadawane przez statki w niebezpieczeństwie przekazywane są 

niezwłocznie do MRCK za pośrednictwem radiowej stacji nadbrzeżnej „Polish Rescue 

Radio”.  

2.1.1 Alarmowanie w niebezpieczeństwie z wykorzystaniem cyfrowego selektyw-

nego wywołania (DSC) 

W polskim obszarze odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR) prowa-

dzony jest ciągły, automatyczny nasłuch sygnałów selektywnego wywołania na nastę-

pujących, określonych postanowieniami Konwencji SOLAS, częstotliwościach: 

.1 dla obszaru morza A 1 na kanale 70 VHF (156,525 MHz); 

.2 dla obszaru morza A 2 na częstotliwości 2187,5 kHz.  

 

2.1.2  Alarmowanie w niebezpieczeństwie z wykorzystaniem radiotelefonii 

Radiowa stacja nadbrzeżna utrzymuje ciągły nasłuch foniczny na radiotelefonicznej 

częstotliwości 156,800 MHz (kanał 16 VHF). 

2021-12-21 
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2.1.2  Alarmowanie w niebezpieczeństwie z wykorzystaniem radiotelefonii 

Radiowa stacja nadbrzeżna utrzymuje ciągły nasłuch foniczny na radiotelefonicznej 

częstotliwości 156,800 MHz (kanał 16 VHF). 

 

Sygnały o niebezpieczeństwie odebrane przez prowadzącą nasłuch radiową stację 

nadbrzeżną są niezwłocznie przekazywane do MRCK z wykorzystaniem niekomutowa-

nych łączy telekomunikacyjnych. 

2.1.3 Alarmowanie w niebezpieczeństwie z wykorzystaniem radioteleksu 

Radiowe stacje nadbrzeżne utrzymują ciągłą gotowość do odbioru wywołań w niebez-

pieczeństwie z wykorzystaniem NBDP na częstotliwości 2174,5 kHz. 

 

Odebrane przez prowadzącą nasłuch radiową stację nadbrzeżną radioteleksy z sygna-

łami o niebezpieczeństwie są niezwłocznie przekazywane do MRCK za pomocą nieko-

mutowanych łączy telekomunikacyjnych. 

 

2.1.4 Alarmowanie o niebezpieczeństwie z wykorzystaniem systemów COSPAS-

SARSAT i INMARSAT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOPŁAWA INMARSAT  

MORSKIE RATOWNICZE CENTRUM 
KOORDYNACYJNE 

ARCC WARSZAWA ( SPOC ) 

CENTRUM KONTROLI STYSTEMU 

NAZIEMNE TERMINALE ODBIORCZE 

SATELITA COSPAS-SARSAT 

RADIOPŁAWA 406 MHz 

BRZEGOWE STACJE NAZIEMNE 
(CES) 

SATELITA INMARSAT 

STATKOWY TERMINAL 
ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ 
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Informacje o niebezpieczeństwie nadawane z wykorzystaniem systemów satelitarnych 

są przekazywane do MRCK za pomocą standardowych formularzy, których wzory za-

mieszczone są w dodatku B do Tomu II Poradnika IAMSAR.  

 

2.2 Alarmowanie o niebezpieczeństwie za pomocą środków optycznych, aku-

stycznych i pirotechnicznych 

 

Informacje o zaobserwowaniu sygnałów alarmowych nadawanych przy pomocy środ-

ków optycznych, akustycznych i pirotechnicznych mogą napływać do MRCK przede 

wszystkim od statków znajdujących się na morzu, systemów obserwacji wzrokowej i 

technicznej Marynarki Wojennej RP i Morskiego Oddziału Straży Granicznej, a także od 

przygodnych obserwatorów.  

2.3 Alarmowanie o niebezpieczeństwie przy pomocy telefonii komórkowej 

IMO zaakceptowało użycie telefonii komórkowej jako środka alarmowania w niebezpie-

czeństwie na morzu, jednakże podkreśliło, że podstawowymi systemami są te, które 

spełniają wymagania Konwencji SOLAS i funkcjonują w GMDSS. 

  

W stosunku do systemów zgodnych z Konwencją SOLAS telefonia komórkowa ma 

ograniczenia, które mogą utrudnić efektywne alarmowanie i działania SAR. Do tych 

ograniczeń zaliczają się następujące: 

   komunikacja odbywa się na zasadzie dwóch użytkowników - nie jest słyszalna przez 

inne jednostki będące w rejonie i mogące udzielić pomocy; 

   użytkownik musi znać numery alarmowe MRCK; 

   ograniczony jest zasięg (w promieniu 10-15 Mm od stacji przekaźnikowej); 

   lokalizacja na morzu jest bardzo ograniczona, a w wielu rejonach wręcz niemożliwa; 

   ograniczona jest pojemność baterii, których naładowanie na jednostkach turystycz-

nych jest niemożliwe;  

   telefon może być wyłączony przez operatora bez uprzedzenia. 

2.3.1 Alarmowanie przez osobę lub jednostkę w niebezpieczeństwie 

W przypadku odebrania wezwania w niebezpieczeństwie nadanego za pomocą telefo-

nu komórkowego, SMC powinien uzyskać, o ile to możliwe, oprócz typowych informacji 

składających się na wezwanie w niebezpieczeństwie, następujące dane: 
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  numer telefonu komórkowego; 

  nazwę operatora; 

  alternatywny sposób komunikacji. 

SMC powinien również poinformować zgłaszającego, że jego numer zostanie przeka-

zany innym uczestnikom akcji SAR (Brzegowej Stacji Ratowniczej lub kapitanowi statku 

ratowniczego).  

 

2.3.2 Alarmowanie przez obserwatora/świadka na lądzie 

Po odebraniu informacji o niebezpieczeństwie od obserwatora z lądu, SMC powinien 

uzyskać dodatkowo następujące informacje:  

 dane zgłaszającego (imię i nazwisko);  

 numer telefonu komórkowego i nazwę operatora; 

 miejsce, w którym się znajduje (pozycję). 

SMC powinien również poinformować zgłaszającego, że jego numer zostanie przeka-

zany innym uczestnikom akcji SAR (Brzegowej Stacji Ratowniczej lub kapitanowi statku 

ratowniczego) oraz poprosić go, aby pozostał w miejscu, w którym się znajduje, w celu 

naprowadzenia jednostek ratowniczych na osobę lub jednostkę w niebezpieczeństwie.  

2.4 Alarmowanie przez inne instytucje  

Alarmowanie MRCK przez inne podmioty zgodnie z art. 114 ustawy o bezpieczeństwie 

morskim: 

"Każdy, kto uzyska wiadomość o zagrożeniu życia ludzkiego na morzu, ma obo-

wiązek niezwłocznego poinformowania o tym organów administracji morskiej, 

jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

bądź jednostek Policji" 

oraz w ramach systemu powiadamiania ratunkowego: 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ra-

tunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635): 

„W przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach 

systemu i gdy to jest uzasadnione charakterem tego zgłoszenia, centrum podej-

muje działania mające na celu przekazanie informacji o tym zgłoszeniu do pod-

miotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i po-
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rządku publicznego, mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są 

obsługiwane w ramach systemu”. 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego powinno przekazać do MRCK informacje o 

zgłoszeniu alarmowym zawierające: 

- czas i miejsce zdarzenia; 

- rodzaj zagrożenia i liczbę osób w niebezpieczeństwie; 

     - dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko i numer telefonu).  
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2.5 Ogólny schemat powiadamiania Morskiego Ratowniczego Centrum Koordy-

nacyjnego o niebezpieczeństwie na morzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE RATOWNICZE CENTRA 
KOORDYNACYJNE 

DYŻURNE SŁUŻBY 
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Rozdział 3 

ORGANIZACJA ALARMOWANIA SIŁ I ŚRODKÓW SŁUŻBY SAR ORAZ SIŁ I 

ŚRODKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W 

AKCJACH SAR 

 

Alarmowanie sił i środków wydzielanych do współdziałania w akcjach poszukiwawczych 

i ratowniczych przez inne jednostki organizacyjne odbywa się z wykorzystaniem syste-

mu łączności operacyjnej MRCK, systemów łączności jednostek organizacyjnych 

współdziałających oraz publicznych i wydzielonych łączy telekomunikacyjnych. 
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Rozdział 4 

ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI KOORDYNACYJNEJ PODCZAS AKCJI SAR 

 

4.1 Łączność koordynacyjna na miejscu akcji  

 

Łączność na miejscu działań pomiędzy statkami biorącymi udział w akcji SAR powinna 

być prowadzona na radiotelefonicznych częstotliwościach przeznaczonych do łączności 

na miejscu akcji zgodnie z Tomem III Poradnika IAMSAR:  

-   156,800 MHz (kanał 16 VHF) lub 

-   156,300 MHz (kanał 06 VHF)  lub  

- 156,500 MHz (kanał 10 VHF).  

 

Przejście z kanału 16 VHF na inny kanał wymaga powiadomienia wszystkich 

uczestników akcji. 

 

Jedna z jednostek biorących udział w akcji powinna prowadzić ciągły nasłuch na 

międzynarodowych częstotliwościach bezpieczeństwa. 

 

4.2       Łączność z koordynatorem misji (SMC) 

 

Łączność z SMC utrzymuje wyłącznie koordynator na miejscu akcji (OSC), na radiotele-

fonicznej częstotliwości 156,550 MHz (kanał 11 VHF), która jest częstotliwością opera-

cyjną Służby SAR, bezpośrednio, z wykorzystaniem systemu łączności operacyjnej 

Służby SAR, lub za pośrednictwem radiowej stacji nadbrzeżnej na kanale 16 lub na 

częstotliwości radiotelefonicznej 2182 kHz. 

 

4.3 Komunikacja w języku angielskim 

 

Do celów łączności na miejscu akcji powinien być stosowany Międzynarodowy Kod Sy-

gnałowy (INTERCO), nazewnictwo zalecane przez Poradnik IAMSAR i słownictwo za-

warte w IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP).      
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4.4       Schemat ogólny łączności koordynacyjnej podczas akcji ratowniczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Łączność koordynacyjna ze środkami lotniczymi MW RP i SG  

 

Łączność koordynacyjna powinna być prowadzona na miejscu akcji, bezpośrednio na 

kanale 16 VHF lub kanale 10 VHF lub kanale 11 VHF lub za pośrednictwem MRCK lub 

odpowiednio ODOR MW RP i ODO MOSG. 

 

4.5.1  Schemat łączności koordynacyjnej za środkami lotniczymi MW RP i SG 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MORSKIE RATOWNICZE CENTRUM KOORDYNACYJNE 
KOORDYNATOR MISJI SAR 

(SMC) 

System łączności 
operacyjnej Służby SAR 

(kanał 11 VHF) 

Nadbrzeżne stacje radiowe 
Kanał 16 VHF lub 

2182 kHz MF 

KOORDYNATOR NA MIEJSCU AKCJI 
(OSC) 

Ustalony kanał VHF 
16 lub 06 lub 10 

JEDNOSTKI RATOWNICZE BIORĄCE UDZIAŁ W AKCJI 

KOORDYNATOR NA MIEJSCU AKCJI 
(OSC) 

MORSKIE RATOWNICZE CENTRU KOORDYNACYJE 
 (SMC) 

LOTNICZE ŚRODKI RATOWNICZE MW RP lub SG 

ODOR MW RP 
Łączność bezpośrednia 
 kanał 16 VHF lub 
 kanał 10 VHF lub 
 kanał 11 VHF 

ODO MOSG 

kanał 16 VHF lub 
  kanał 11 VHF 
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Rozdział 5 

Wykorzystanie systemu NAVTEX w akcjach SAR 

 

System NAVTEX, jako system morskich informacji bezpieczeństwa, w akcjach SAR  

może być wykorzystany do transmisji danych dotyczących: 

 

 alarmu zagrożenia na określonym akwenie w związku z prowadzoną akcją SAR; 

 rozgłaszania informacji o spóźnionej lub zaginionej jednostce; 

 rozgłaszania ostrzeżeń o zamknięciu dla żeglugi danego akwenu w związku  

z prowadzonymi działaniami ratowniczymi; 

 rozgłaszania ostrzeżeń o zagrożeniach nawigacyjnych związanych z wypadkiem 

morskim. 

 

Komunikaty przeznaczone do rozpowszechniania w systemie NAVTEX MRCK przesyła 

do OD-KKON w BHMW. Do BHMW należy przesłać gotowy do rozpowszechnienia ko-

munikat w języku angielskim. 
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CZĘŚĆ VI 

SZKOLENIE PERSONELU SŁUZBY SAR 

  

Rozdział 1 

CEL I ZAKRES SZKOLENIA 

 

1.1 Cel szkolenia 

 

Prowadzone szkolenia mają na celu osiągnięcie przez personel Służby SAR takiego 

poziomu umiejętności prowadzenia działań poszukiwawczych i ratowniczych, który za-

gwarantuje ich maksymalną skuteczność. Poprzez szkolenia należy osiągnąć: 

 umiejętność właściwego wykorzystania jednostek ratowniczych w różnego rodzaju 

akcjach ratowniczych; 

 umiejętność właściwego wykorzystania środków technicznych znajdujących się na 

wyposażeniu poszczególnych jednostek ratowniczych; 

 umiejętności wypracowywania i podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kry-

zysowych; 

 umiejętność współpracy w zespołach realizujących określone zadania; 

 sprawdzenie przyjętych metod planowania i prowadzenia działań; 

 sprawdzenie współdziałania pomiędzy siłami różnych jednostek organizacyjnych. 

 

1.2       Zakres szkolenia 

 

Szkoleniem objęty jest cały personel operacyjny Służby SAR, zgodnie z zakresem za-

dań wykonywanych podczas faktycznych akcji ratowniczych.  

 

Szkolenie obejmuje: 

 samodzielne studiowanie obowiązujących procedur, instrukcji użytkowania sprzętu  

i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu jednostek Służby SAR, dostępnej lite-

ratury fachowej, periodyków i wydawnictw dotyczących ratownictwa morskiego; 

 obserwowanie faktycznie prowadzonych działań ratowniczych, ich omawianie  

i analizowanie; 

 udział w różnego rodzaju ćwiczeniach i treningach; 
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 udział w różnego rodzaju kursach, sympozjach i konferencjach poświęconych po-

szukiwaniu i ratowaniu na morzu. 

 

Szczegółową tematykę szkoleń, ćwiczeń i treningów zawiera obowiązujący w Służbie 

SAR „Roczny program szkolenia specjalistycznego”.   

 

Rozdział 2 

ZASADY ORGANIZACJI ĆWICZEŃ I TRENINGÓW 

 

Ćwiczenia i treningi są przygotowywane i prowadzone pod kątem sprawdzania różnych 

celów i aspektów działań poszukiwawczych i ratowniczych. Cały cykl ćwiczeń powinien 

być wykorzystany do systematycznego doskonalenia umiejętności, wprowadzania no-

wych rozwiązań i podnoszenia na coraz wyższy poziom zdolności operacyjnej Służby 

SAR.  

Ćwiczenia i treningi odbywają się na trzech podstawowych poziomach: 

- sił własnych, 

- współdziałania z krajowymi jednostkami organizacyjnymi, 

- współdziałania międzynarodowego. 

 

2.1       Kategorie ćwiczeń 

 

2.1.1    Ćwiczenia aplikacyjne 

 

Ćwiczenia aplikacyjne polegają na sprawdzeniu: 

-  procedur alarmowania i przywoływania jednostek oraz osób wchodzących w skład  

sztabu koordynowania akcji; 

-   funkcjonowania systemów łączności; 

-   umiejętności właściwego formułowania i przekazywania zadań. 

 

Ćwiczenia aplikacyjne mogą być prowadzone w czasie rzeczywistym i z faktycznym 

udziałem ćwiczących w określonym czasie i miejscu. Czas trwania ćwiczeń powinien 

wynosić 1-2 godziny, a ich częstotliwość zależeć od osiąganych wyników. 
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2.1.2   Ćwiczenia sztabowe 

Ćwiczenia sztabowe są interaktywną dyskusją opartą na opracowanym wcześniej sce-

nariuszu, prowadzoną w ramach sztabu kierowania akcją, lecz bez faktycznego udziału 

sił i środków. Powinny one odbywać się w odpowiednio wyposażonych w środki łączno-

ści pomieszczeniach. W ćwiczeniach biorą udział SMC i OSC oraz członkowie sztabu 

koordynacji akcji SAR. Ćwiczenia te powinny ukazywać rolę poszczególnych osób w 

całokształcie działań oraz doskonalić współdziałanie i strategię działania. W formie pro-

stej, ćwiczenia sztabowe mają za zadanie sprawdzić znajomość procedur i zadań po-

szczególnych osób oraz sposób ich realizacji. W formie zaawansowanej ćwiczenia 

sztabowe powinny obejmować kompleksy zagadnień związanych z prowadzeniem akcji 

poszukiwawczo-ratowniczych i odbywać się z udziałem przedstawicieli współdziałają-

cych jednostek organizacyjnych. Czas trwania takich ćwiczeń wynosi 2-8 godzin i są 

one zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby całemu składowi osobowemu 

umożliwić właściwe przygotowanie. Ćwiczenia takie powinny odbywać się nie częściej 

niż dwa razy w roku. 

 

2.1.3 Ćwiczenia z użyciem sił i środków 

Ćwiczenia te polegają na sprawdzeniu gotowości sił i środków do prowadzenia działań 

poszukiwawczo-ratowniczych na morzu. Liczba i rodzaj zaangażowanych do ćwiczeń 

jednostek i personelu powinny być adekwatne do założonego scenariusza. W najprost-

szej formie w ćwiczeniach bierze udział jedna jednostka (raz w miesiącu), a w najbar-

dziej zawansowanej formie biorą w nich udział siły i środki współdziałających jednostek 

organizacyjnych. Ćwiczenia tego typu mogą być łączone z ćwiczeniami sztabowymi lub 

operacyjnymi. Czas ćwiczeń nie powinien przekraczać 8 godzin. 

 

2.1.4 Ćwiczenia operacyjne 

Jest to najbardziej kompleksowa forma ćwiczeń obejmująca szereg aspektów symulo-

wanej akcji. Udział w nich powinny brać siły i środki wszystkich jednostek organizacyj-

nych współdziałających w takim zakresie, w jakim miałoby to miejsce w przypadku fak-

tycznie prowadzonych działań. W ćwiczeniach takich mogą brać udział także jednostki 

ratownicze innych państw. Czas ćwiczeń to 1-2 dni, a częstotliwość, ze względu na ich 

skalę, wynosi nie częściej niż raz na dwa lata. 
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Rozdział 3 

PLANOWANIE ĆWICZEŃ 

 

 3.1  Proces planowania ćwiczeń  

 Opracowanie projektu ćwiczeń. 

     Faza projektowania obejmuje określenie tematyki, zakresu oraz ram czasowych. 

 Przygotowanie ćwiczeń. 

      W fazie przygotowania należy szczegółowo określić zadania, które muszą zostać 

wykonane w celu właściwego przygotowania ćwiczeń, a następnie opracować 

szczegółowy plan i scenariusz ćwiczeń.  

 Przeprowadzenie ćwiczeń. 

 Podsumowanie ćwiczeń. 

Podsumowanie ćwiczeń polega na zebraniu dokumentacji i uwag od uczestników, 

dokonaniu ich analizy oraz wyciągnięciu wniosków, w celu określenia potrzeb w za-

kresie dalszych szkoleń i ćwiczeń, a przede wszystkim podnoszenia na wyższy po-

ziom profesjonalizmu uczestników ćwiczeń. Podsumowanie powinno odbywać się 

na dwóch etapach. W pierwszym etapie, bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń, na-

leży dać uczestnikom możliwość wypowiedzi i oceny ich przebiegu. Etap drugi pole-

ga na opracowaniu przez poszczególne zespoły uczestników sprawozdań zawiera-

jących wnioski i propozycje. Koordynator ćwiczeń powinien opracować raport zbior-

czy z ćwiczeń. Raport ten powinien być przedstawiony do wiadomości wszystkich 

uczestników ćwiczeń oraz, o ile to konieczne i właściwe, odpowiednich władz. 
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3.2  Schemat ogólny przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE 
 

 Odprawa uczestników 
 Rozpoczęcie ćwiczeń 
 Przeprowadzenie ćwiczeń 
 Ocena ćwiczeń 
 Zakończenie ćwiczeń 

PODSUMOWANIE 
 

 Zebranie dokumentacji 
 Analiza przebiegu 
 Opracowanie raportu 
 Opracowanie wniosków i zaleceń 
 Wprowadzenie w życie wniosków i zale-

ceń 

Nowe programy szkoleniowe 
Zmiany w procesach decyzyjnych i 

wykonawczych 

PRZYGOTOWANIE 
 

 Powołanie zespołu autorskiego 
 Przygotowanie scenariusza 
 Opracowanie szczegółowego planu 
 Opracowanie komunikatu dla mediów 

 

 

PROJEKT 
 

 Powołanie koordynatora 
 Ustalenie tematyki 
 Określenie zakresu 
 Opracowanie programu 
 Ustalenie terminu 
 Zatwierdzenie  
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CZĘŚĆ VII 
ZASADY AKTUALIZACJI „PLANU AKCJI POSZUKIWAWCZYCH 

I RATOWNICZYCH” 
 

Rozdział 1 

ZAKRES ZMIAN 

 
Zmiany w treści planu dokonywane przez Dyrektora Służby SAR mogą dotyczyć wy- 

łącznie: 

 
 załączników zawierających wykazy sił i środków organizacji współdziałających, w 

przypadku stałego ich wycofania z gotowości do akcji poszukiwawczych i ratowni- 

czych lub wprowadzenia nowych sił i środków (w przypadku czasowego wyłączenia 

ze względów technicznych nie dokonuje się zmian w Planie); 

 czasu mobilizacji sił i środków do działań; 

 sposobu i trybu alarmowania i powiadamiania. 
 

Zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Radę SAR, wymagają zmiany dotyczące: 

 
 zasad współdziałania Służby SAR z innymi jednostkami/organizacjami krajowymi; 

 zasad współdziałania z zagranicznymi organizacjami SAR; 

 zakresu „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych”. 
 

Rozdział 2 

SPOSÓB AKTUALIZACJI 
 

.1 Aktualizację planu przeprowadza się poprzez wymianę poszczególnych kart, na któ- 

rych zostały wprowadzone zmiany. 

.2 Każda z wymienionych stron musi być opatrzona w prawym dolnym rogu datą 

dokonania zmiany. 

.3 Za aktualizację Planu odpowiedzialny jest Dyrektor Służby SAR. 

.4 Każdorazowa wymiana strony musi być odnotowana w karcie zmian. 
 


