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K a z i m i e r z  P U L K O W S K I  
D y w i z j o n  O k r ę t ó w  W s p a r c i a  

A N A L I Z A  P O R Ó W N A W C Z A  W O J S K O W E G O  
I  C Y W I L N E G O  S Y S T E M U  R A T O W N I C T W A  

N A  M O R Z U  W  A S P E K C I E  B E Z P I E C Z EŃS T W A  
W E W NĘT R Z N E G O  K R A J U  

[…] „Najważniejszą podstawą dobrego państwa 
jest dobre wojsko i dobre prawo. Przy czym 
z tych dwojga ważniejsze jest dobre wojsko, po-
nieważ bez dobrego wojska nie ma mowy o do-
brym prawie”. 

Niccolo Machiavelli 
STRESZCZENIE 

W artykule dokonano porównania wojskowego i cywilnego systemu ratownictwa mor-
skiego. Przedstawiono ich organizację i możliwości operacyjne. Zaprezentowano również zaan-
gażowanie śmigłowców ratowniczych w akcjach ratowania życia. Dokonano analizy zagrożeń 
w aspekcie wypadków masowych. 

WSTĘP 

Tragedia „Tytanica”, która rozegrała się na Północnym Atlantyku w nocy 
z 14 na 15 kwietnia 1912 roku zapoczątkowała rozwój międzynarodowych przepi-
sów związanych z bezpieczeństwem życia na morzu.  

Konieczność posiadania służb odpowiedzialnych za ratownictwo morskie 
wynika z ratyfikacji przez Polskę 15 czerwca 1984 roku „Międzynarodowej kon-
wencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS” (ang. „International Convention 
for the Safety of Life at Sea”)1, sporządzonej dnia 1 listopada 1974 roku w Londynie 
oraz „Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim” (ang. 
„International Convention on Maritime Search and Rescue”)2 z Hamburga z dnia 
27 kwietnia 1979 roku, ratyfikowanej 27 marca 1988 roku. Przedstawione dokumen-
ty nakazują stronom konwencji utrzymanie sił i środków do poszukiwania rozbit-
ków, utworzenie właściwych służb ratowniczych. 
                                                 
1 Dz. U. z 1984 r., Nr 61, poz. 318 
2 Dz. U. z 1988 r., Nr 27, poz. 184 
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Ponadto, zgodnie z „Konwencją Salvage”3, państwa nadmorskie zobowią-
zane są do ochrony środowiska morskiego. 

Biorąc pod uwagę postanowienia przedstawionych dokumentów, dla wyko-
nywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu z dniem 1 stycznia 
2002 roku utworzono Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, zwaną dalej 
„Służbą SAR”4. Jest to jednostka budżetowa, która stanowi jeden z elementów Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Z kolei, dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz 
alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum 
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (pełniące również funkcje międzyre-
sortowego centrum zarządzania kryzysowego).  

Głównym zadaniem służby SAR jest poszukiwanie i ratowanie każdej oso-
by znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności, 
w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, poprzez:  

1. Przyjmowanie i analizowanie zawiadomień o zagrożeniu życia na morzu. 
2. Planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowni-

czych.  
3. Utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia na morzu. 
4. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi z zakresu ratownictwa. 
5. Współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na terenie 

kraju. 
6. Współdziałanie z właściwymi służbami innych państw, szczególnie podczas 

prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych5.  

Przy wykonywaniu powyższych zadań, Służba SAR na mocy porozumień, 
współdziała z jednostkami organizacyjnymi Marynarki Wojennej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz innych6. 

W przypadku katastrof morskich związanych z zagrożeniem życia poszko-
dowanych decydującą rolę odgrywa czas. W sytuacjach awaryjnych niezwykle waż-
ne jest jak najszybsze wysłanie sygnału alarmowego (SOS, MAYDAY) 
zawiadamiającego służby odpowiedzialne za poszukiwanie i ratownictwo, oraz jed-
nostki będące w pobliżu o grożącym niebezpieczeństwie. Wszystkie te wiadomości 
odebrane przez wyspecjalizowany personel umożliwiają postępowanie według 

                                                 
3 „Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim” (ang. „International Convention 
on Salvage”) – podpisana w Londynie 28 kwietnia 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 
18 października 2005 roku. Dz. U. z 2006 r., Nr 207, poz. 1523. Konwencja SALVAGE za-
stąpiła Międzynarodową Konwencję o ujednoliceniu niektórych przepisów dotyczących nie-
sienia pomocy i ratownictwa morskiego z 1910 r. (tzw. Konwencję Brukselską). 
4 Dz. U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1156. 
5 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. „O bezpieczeństwie morskim”, Dz. U. z 2000 r., Nr 109, 
poz. 1156, Art. 42. 
6 Tamże, Art.43. 
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wcześniej ustalonych algorytmów działania w sytuacjach awaryjnych, oraz w razie 
konieczności natychmiastowe uruchomienie procedury wszczęcia akcji poszuki-
wawczo-ratunkowej, w której niebagatelną rolę odgrywa Marynarka Wojenna RP. 
Utrzymuje ona okręty, pomocnicze jednostki pływające i statki powietrzne w syste-
mie wojskowego ratownictwa na morzu. Na korzyść systemu działają: Biuro Hy-
drograficzne MW, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 
z Brzegowym Systemem Obserwacji, służby dyżurne jednostek, załogi okrętów na 
morzu, załogi statków powietrznych wykonujących loty nad morzem i w 100 kilo-
metrowym pasie przybrzeżnym, oficer dyżurny operacyjny ratownictwa (ODOR), 
szef ratownictwa oraz Centrum Operacji Morskich. 

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MORSKIEGO W POLSCE 
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Rys.1. Organizacja Systemu Ratownictwa Morskiego w Polsce 

źródło: opracowanie własne, na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeń-
stwie morskim, gdzie: Inne - oznacza jednostki organizacyjne nie wymienione w ustawie 
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Służba SAR jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi In-
frastruktury (ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej). 

W skład służby SAR wchodzą: 

1. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne (MRCK), które odpowiada za 
organizację i koordynację akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz współ-
działanie z innymi systemami ratowniczymi rejonu Morza Bałtyckiego. 

2. Morskie statki ratownicze. 
3. Brzegowe stacje ratownicze, w skład których wchodzą ochotnicze drużyny ra-

townicze. 

Swoje zadania Służba SAR wykonuje na podstawie „Planu akcji poszuki-
wawczych i ratowniczych”, zwanego dalej “Planem SAR”. 

Ze Służbą SAR współdziałają jednostki organizacyjne Marynarki Wojennej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz inne 
jednostki będące w stanie udzielić pomocy7, których przedstawiciele wchodzą 
w skład Rady SAR8 – organu opiniodawczo-doradczego w sprawach związanych 
z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu. Członków Rady, z wyjątkiem prze-
wodniczącego oraz Dyrektora Służby SAR powołuje i odwołuje minister właściwy 
do spraw gospodarki morskiej. 

Radzie przewodniczy Dowódca Marynarki Wojennej jednakże zgodnie 
z Art.13b, ppkt 2.2 Ustawy z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, Radzie przewodniczy Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych9.  

Rada SAR opiniuje projekt Planu SAR, który opracowuje Dyrektor Służby. 
Następnie dokument ten jest zatwierdzany przez Ministra Infrastruktury w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w części dotyczącej udziału w Planie SAR 
- jednostek Marynarki Wojennej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrz-
nych, w części dotyczącej udziału w Planie SAR - jednostek Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Policji. 

                                                 
7 Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz.1156, z 2002, Art. 43. 
8 Tamże, Art. 47. 
9 Dz. U. z dnia 19 czerwca 2007, nr 107 poz. 732. 



Analiza porównawcza wojskowego i cywilnego systemu ratownictwa na morzu … 

 117 

ORGANIZACJA MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA 
I RATOWNICTWA 
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Rys.2. Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

źródło: opracowanie własne, na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
24 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania 

i Ratownictwa. 

Służbę SAR tworzą: 

1. Pion ogólny – zapewnia obsługę administracyjną, finansowo-księgową i tech-
niczną, złożony z funkcjonalnych komórek organizacyjnych i samodzielnych 
stanowisk pracy; podlega bezpośrednio dyrektorowi Służby SAR. W jego skład 
wchodzi: 

− Biuro Służb Pracowniczych; 
− Biuro Rachunkowości Finansowej; 
− Biuro Techniki i Zaopatrzenia; 
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− Biuro Administracyjne; 
− Samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podległe dyrektorowi Służby SAR, 

którymi są: stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony prze-
ciwpożarowej, przetargów publicznych oraz radcy prawnego. 

2. Pion operacyjny – realizuje zadania poszukiwania i ratowania życia na morzu 
oraz zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego; podlega zastępcy dyrek-
tora Służby SAR do spraw operacyjnych. Do tej komórki należą: 

−  Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni, w którego skład wcho-
dzi Punkt Odbioru Alertu o Zagrożeniu Ochrony Statku; 

− Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu; 
− Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego wraz z morskimi statkami 

i brzegowymi stacjami ratowniczymi; 
− Wydział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu, w którego znajdują 

się: specjalne statki morskie do zwalczania zanieczyszczeń, lądowe bazy sprzę-
towo-magazynowe oraz Centrum Informatyczne Polskiej Platformy Informa-
tycznej Administracji Morskiej. 

W zakresie ratowanie życia ludzkiego na morzu, Morska Służba Poszuki-
wania i ratownictwa prowadzi: 

1. Poszukuje oraz podejmuje rozbitków z wody i środków ratunkowych. 
2. Udziela rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej. 
3. Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd. 
4. Gaszenie pożarów na statkach. 
5. Holowania ratownicze10. 

Natomiast głównymi zadaniami z zakresu zwalczania zagrożeń i zanie-
czyszczeń środowiska morskiego są: 

1. Usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy naftowej, produktów ropopo-
chodnych (oleje) oraz innych niebezpiecznych i szkodliwych substancji che-
micznych powstałych w wyniku wypadków morskich oraz katastrof 
przemysłowych na lądzie. 

2. Awaryjne wyładowywanie olejów ze zbiornikowców. 
3. Koordynowanie akcji zwalczania zagrożeń oraz zanieczyszczeń środowiska 

morskiego. 
4. Poszukiwanie oraz wydobywanie zagubionych substancji i towarów niebez-

piecznych w opakowaniach. 
5. Zapobieganie przedostawania się olejów do środowiska morskiego11. 

                                                 
10 Oficjalna strona Internetowa Morskiej Służby Poszukiwania i ratownictwa, 

http://www.sar.gov.pl/działalność operacyjna/sposoby działania, 10.07.2010 r. 
11 Tamże. 
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MOŻLIWOŚCI OPERACYJNE SŁUŻBY SAR W POLSCE 

S t a t k i  r a t o w n i c z e  

 
Fot. 1. Wielozadaniowy statek ratowniczy m/s „Kapitan Poinc” z dobrze widocznym dźwi-

giem hydraulicznym w części rufowej w czasie przejścia morzem 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

Statek przeznaczony do: 

− zwalczania zanieczyszczeń olejowych; 
− ratowania życia na morzu (może podjąć 272 rozbitków); 
− prowadzenia holowań ratowniczych (prędkość maksymalna – 13 węzłów); 
− gaszenia pożarów na statkach; 
− rozpoznawania skażeń; 
− prowadzenia prac podwodnych12. 

Wyposażenie specjalistyczne do zwalczania zanieczyszczeń olejowych sta-
nowi: 

− aktywny system szczotkowy LAMOR do usuwania zanieczyszczeń olejowych 
z powierzchni wody (szerokość zbierania – 45 m, wydajność – 2x140 m3/h); 

− Zapory przeciwolejowe ( RO-BOOM 1500: 900 m, EXPANDI 4300: 90 m); 

                                                 
12 Oficjalna strona MSPiR, www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok). 
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− Zbieracze olejowe ( TERMINATOR, wydajność – 100 m3/h; trał do zbierania 
oleju ciężkiego SCANTRAWL A: 20 m; zbiornik przenośny o pojemności 
5 m3)13. 

Do gaszenia pożarów na statkach, jednostka wykorzystuje: 

− pompy: 2 x 1 500 m3/h; 
− monitory wodne: 2 x 1 200 m3/h; 
− monitor wodno - pianowy: 1 x 250 m3/h;  
− system autozraszania: 2 x 300 m3/h14. 

Statek ponadto wyposażony jest w: 

− stacjonarny system wykrywania gazów; 
− zdalnie starowany pojazd podwodny ROV; 
− sprzęt do awaryjnego rozładunku zbiornikowców (oleje, chemikalia); 
− dźwig hydrauliczny (maks. udźwig 160 kN, maks. wysokość 13 m); 
− sprzęt nurkowy dla jednej ekipy; 
− zestaw do ratownictwa medycznego15. 

 
Fot. 2. Morski statek ratowniczy do zwalczania zanieczyszczeń olejowych m/s Czesław II 

z widocznym system zbierania oleju EKSPANDI 4300 w części rufowej 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

                                                 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
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Statek przeznaczony jest do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na wo-
dach portowych i przybrzeżnych ( do 20 mil morskich). Jednostka dysponuje małą 
prędkością wynoszącą tylko 9 węzłów. 

Jednostka, oprócz zestawu do ratownictwa medycznego została wyposażona 
w następujący sprzęt specjalistyczny: 

− aktywny system szczotkowy LAMOR do usuwania zanieczyszczeń olejowych 
z powierzchni wody (szerokość zbierania: 18 m, wydajność: 2 x 20 m3/h, po-
jemność składowania zebranego oleju: 20 m3); 

− zapory przeciwolejowe (EXPANDI 4300: 340 m); 
− zbieracze olejowe (KOMARA 12k (filtr olejowy), wydajność maks.– około 

12 m3/h, zbiornik przenośny o pojemności 5 m3); 
− system dyspergujący (VICOSPRAY 1000, wydajność 4,2 m3/h)16. 

 
Fot. 3. Morski statek ratowniczy typu R-27 – „Sztorm-2” z charakterystycznymi krzyżami 

maltańskimi (znak specjalny jednostek ratowniczych) w okolicach rufy i sterówki 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

Jednostka wykonuje zadania związane z: 

− poszukiwaniem oraz podejmowaniem rozbitków z wody i środków ratunkowych 
(może podjąć 150 osób); 

− udzielaniem rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej; 
− transportem poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd z prędko-

ścią maksymalną – 12 węzłów); 
− gaszeniem pożarów na statkach; 
− holowaniami ratowniczymi17. 
                                                 
16 Tamże. 
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Fot. 4. Morski statek ratowniczy typu R-17 – „Powiew”, „Zefir” - z widocznym znakiem 

charakterystycznym (krzyżem maltańskim) pod sterówką 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

Jednostki tego typu wykonują takie same zadania, jak wymieniony wyżej 
„Sztorm-2”. Mogą podjąć na pokład 50 rozbitków. Pięta achillesową tego statku jest 
jego prędkość, która wynosi tylko 9 węzłów. 

 
Fot. 5. Morski statek ratowniczy typu SAR-1500 – „Bryza”, „Cyklon”, „Huragan”, „Mon-

sun”, „Szkwał”, „Tajfun”, „Wiatr” z widocznym napisem SAR pod sterówką 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

                                                                                                                              
17 Tamże. 
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Jednostki typu „SAR-1500”, to statki nowoczesne charakteryzujące się du-
żym zapasem prędkości, rzędu 30m węzłów. Mogą udzielić schronienia dla 75 roz-
bitków. Najstarszy „Cyklon” ma 13 lat, a najmłodsza „Bryza” – 8 lat. Morska 
Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) sukcesywnie wymienia starsze jed-
nostki typu R-17, które służą od początku lat 70-tych (obecnie „Mistral” pozostaje 
w służbie już 37 lat, „Sztorm-2” – 34 lata, „Czesław II – 22 lata i „Kapitan Poinc” – 
14 lat)18. 

Ł o d z i e  r a t o w n i c z e  

Cywilne ratownictwo morskie wykorzystuje 3 typy łodzi ratowniczych, któ-
rych przeznaczeniem jest: 

− poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych; 
− udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej; 
− transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd; 
− holowanie ratownicze. 

 
Fot. 6. Łódź ratownicza RIB typu Baltic Parker 900 - „R30”w czasie przejścia morzem 

źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

Łódź ratownicza „R30” dysponuje największą mocą silników przyczepnych 
pozwalającą na osiągnięcie prędkości 45 węzłów. Może zabrać na pokład 17 rozbit-
ków. Łodzie ratownicze „R21” – „R28”, są jednostkami mniejszymi. Prędkość rzę-
du 38 węzłów zapewnia im szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia i udzielenie 
pomocy 9 rozbitkom. Natomiast w strefie przybrzeżnej tj. do 6 mil morskich działa-

                                                 
18 Tamże. 
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ją łodzie ratownicze: „R4”, „R5” i „R10”. Osiągają prędkość 24-27 węzłów i mogą 
przyjąć na pokład 3-5 poszkodowanych. 

 
Fot. 7. Łódź ratownicza RIB typu Gemini Waverider 600 – „R27” („R21”, „R22”, „R23”, 

„R24”, „R25”, „R26”, „R28”), w czasie wyjścia z portu 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

 
Fot. 8. Łódź ratownicza RIB typu Ł-4800 – „R5” („R4”, „R10”) w czasie wyjścia z portu 

źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 
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P o j a z d y  

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa wykorzystuje również 3 typy 
pojazdów, których wyposażenie stanowi: 

− system łączności SAILOR COMPACT VHF RT-2048; 
− zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1; 
− wyrzutnie linki ratunkowe; 
− ubrania i zapas żywności dla rozbitków; 
− agregat prądotwórczy z kompletem naświetlaczy do działań nocnych; 
− zestaw rakiet sygnałowych i oświetlających; 
− zapas paliwa dla łodzi ratowniczej. 

Pojazdy zabezpieczają działalność ratowniczą od strony brzegu. Służą do 
transportu łodzi ratowniczych i sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń olejowych 
(zapory przeciwolejowe, zbieracze, mopy i zbiorniki przenośne) będących na wypo-
sażeniu Brzegowych Stacji Ratowniczych19.  

 
Fot. 9. Specjalistyczny samochód ratowniczy typu MUSSO z widocznymi znakami 

„Służby SAR” 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

                                                 
19 Tamże. 
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Fot. 10. Specjalistyczny samochód ratowniczy typu STAR 744 w garażu Brzegowej Stacji 

Ratowniczej w Łebie. 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 

 
Fot. 11. Specjalistyczny samochód ratowniczy typu STARMAN 994 podczas obracania 

mechanizmów 
źródło: www.sar.gov.pl/wyposażenie (data pobrania: 10.07.2010 rok) 
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Tabela 1. Lokalizacja morskich statków ratowniczych 

Lp. Port Pozycja Statek Goto-
wość 

1. TOLKMICKO 54°19´36″N 
019°31´31″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Baltic Parker 900 (R30) 15 minut 

2. GÓRKI 
ZACHODNIE 

53°22´13″N 
018°46´49″E 

Morski statek ratowniczy 
t. SAR-1500 m/s „Wiatr” 15 minut 

3. GDYNIA 54°22´13″N 
018°33´20″E 

Morski wielozadaniowy 
statek ratowniczy 

 m/s „Kapitan Poinc” 

2 godzi-
ny  

4. HEL 54°36´18″N 
018°48´12″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. R-27 m/s „Sztorm 2” 15 minut 

5. WŁADYSŁA-
WOWO 

54°47´53″N 
017°24´53″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. SAR-1500 m/s „Bryza” 15 minut 

6. ŁEBA 54°45´51″N 
017°33´10″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. SAR-1500 

m/s „Huragan” 
15 minut 

7. USTKA 54°35´20″N 
016°51´24″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. R-17 m/s „Powiew” 15 minut 

8. DARŁOWO 54°25´20″N 
016°23´06″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. SAR-1500 m/s „Tajfun” 15 minut 

9. KOŁOBRZEG 54°10´44″N 
015°33´31″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. SAR-1500 m/s 

„Szkwał” 
15 minut 

10. DZIWNÓW 54°01´19″N 
014°44´19″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. R-17 m/s „Zefir” 15 minut 

11. ŚWINOUJŚCIE 53°47´37″N 
014°15´33″E 

Wielozadaniowy holownik 
ratowniczy 

m/s „Czesław II” 
Morski statek ratowniczy  

 t. SAR-1500 
m/s „Cyklon” 

2 godzi-
ny 
 

15 minut 

12. TRZEBIEŻ 53°39´34″N 
014°31´22″E 

Morski statek ratowniczy  
 t. SAR-1500 

m/s „Monsun” 
Łódź ratownicza RIB  

t. Ł-4800 (R4) 

15 minut 

źródło: opracowanie własne na podstawie www.sar.gov.pl/ (data popbrania:20.07.2010 rok) 
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Tabela 2. Lokalizacja brzegowych stacji ratowniczych 

Lp. Miejscowość Pozycja Sprzęt Goto-
wość 

1. SZTUTOWO 54°20´02″N 
019°10´35″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Ł-4800 (R5) 

 Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R21) 
Specjalistyczny samochód  

t. STARMAN 994 

30 minut 

2. ŚWIBNO 54°20´17″N 
018°56´23″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R22) 
 Specjalistyczny samochód  

t. MUSSO 

30 minut 

3. WŁADYSŁA-
WOWO  

54°47´53″N 
017°24´53″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R23) 
30 minut 

4. ŁEBA 54°45´51″N 
017°33´10″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R24) 
Specjalistyczny samochód  

t. STAR 744 

30 minut 

5. USTKA 54°35´20″N 
016°51´24″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R25) 
 Specjalistyczny samochód  

t. STAR 744 

30 minut 

6. DARŁOWO 54°25´20″N 
016°23´06″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R26) 
 Specjalistyczny samochód  

t. MUSSO 

30 minut 

7. KOŁOBRZEG  54°10´44″N 
015°33´31″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R27) 
 Specjalistyczny samochód  

t. STARMAN 994 

30 minut 

8. DZIWNÓW 54°01´19″N 
014°44´19″E 

Łódź ratownicza RIB  
 t. Gemini Waverider 600 

(R28) 
Specjalistyczny samochód  

t. STARMAN 994 

30 minut 

źródło: opracowanie własne na podstawie www.sar.gov.pl/:20.07.2010 r. 
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Rys. 3. Jednostki Marynarki Wojennej RP w systemie ratownictwa morskiego 

źródło: Opracowanie własne, na podstawie http://www.jednostki-wojskowe.pl, 13.07.2010 r. 

Do realizacji zadań wojskowego ratownictwa morskiego Marynarka Wo-
jenna RP wykorzystuje okręty, pomocnicze jednostki pływające oraz statki po-
wietrzne20. Za ich organizację oraz sprawne działanie odpowiada Szef Sztabu MW 
RP. Utrzymanie w nakazanej gotowości sił i środków lotniczych MW RP należy do 
obowiązków Szefa Lotnictwa MW RP21. Natomiast za koordynację działań wszyst-

                                                 
20 Instrukcja o wojskowym ratownictwie morskim Mar/Woj.1001/87, Gdynia,1987 ppkt.2, 
s.7. 
21 Tamże, ppkt.3. 
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kich jednostek MW wykonujących zadania na morzu, w powietrzu i na lądzie od-
powiada Centrum Operacji Morskich poprzez Dyżurną Służbę Operacyjną.(COM)22.  

Udział w ratowaniu życia w polskiej strefie ratownictwa SAR (Search and 
Rescue) jest jednym z głównych zadań operacyjnych MW RP. Jest to również zda-
nie dywizjonu Okrętów Wsparcia (dOW), który występuje w strukturze 3 Flotylli 
Okrętów i przeznaczony jest do zabezpieczenia ratowniczego Sił MW oraz Sił Po-
wietrznych podczas ich działalności operacyjnej i szkoleniowej na morzu i w pasie 
przybrzeżnym w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Dywizjon w swoim składzie po-
siada 2 grupy okrętów i Brzegową Grupę Ratowniczą (BGR). Jego strukturę przed-
stawia rys.4. 
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Drużyna ratowniczaDrużyna ratownicza
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Rys. 4. Organizacja dywizjonu Okrętów Wsparcia (dOW) 
źródło: Opracowanie własne na podstawie etatu jednostki 

                                                 
22 Oficjalna strona Internetowa MW, http://www.mw.mil.pl/COM, data pobrania: 
18.07.2010 r. 
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Ponadto jednostka realizuje następujące zadania: 

1. Udzielanie pomocy okrętom w walce z wodą i pożarami. 

1. Zabezpieczenie ratownicze sił obrony przeciwminowej oraz załadunku 
i wyładunku techniki wojskowej. 

2. Ściąganie z mielizny i holowanie uszkodzonych jednostek pływających. 
3. Wsparcie logistyczne działalności operacyjnej i szkoleniowej okrętów podwod-

nych 
4. Prowadzenie prac podwodnych w zakresie oczyszczania red, portów i torów 

wodnych z zatopionej techniki wojskowej. 
5. Współdziałanie w zakresie wspólnego szkolenia z jednostkami organizacyjnymi 

systemu Morskiej Służby Poszukiwania i Ratowania Życia (SAR). 
6. Udzielanie pomocy od strony brzegu do głębokości 5 m oraz w 100 km pasie 

lądowym wzdłuż wybrzeża morskiego. 
7. Zabezpieczenie szkolenia specjalistycznego realizowanego przez Ośrodek Szko-

lenia Nurków i Płetwonurków WP (OSNiP WP) oraz Akademię Marynarki Wo-
jennej i Podoficerską Szkołę Zawodową. 

Okręty wykonują prace nurkowe na rzecz Urzędu Morskiego oraz Muzeum 
Morskiego w Gdańsku (wcześniej przy platformie wiertniczej PETROBALTIC). 
Badają dno morza w poszukiwaniu zatopionej techniki wojskowej z okresu I i II 
Wojny Światowej. Między innymi nurkowie z dOW oraz OSNiP WP potwierdzili 
odnalezienie w lipcu 2006 roku wraku lotniskowca „Graf Zeppelin” oraz brali udział 
w badaniu przyczyn zatonięcia kutra rybackiego „WŁA-127” w pobliżu Bornholmu. 
Do swych działań wykorzystują zdalnie sterowane pojazdy podwodne. Jednostki 
przystosowane są do zadań z zakresu patrolowania i kontroli statków w ramach blo-
kad morskich, międzynarodowego embarga oraz na rzecz gospodarki morskiej. Czas 
gotowości do wyjścia na morze wynosi 6 godzin latem i zimą23. 

Siły i środki Brzegowej Grupy Ratowniczej były gotowe nieść pomoc 
w czasie powodzi w 2010 roku. Do tego typu zadań został wydzielony sprzęt (po-
jazdy, łodzie ratownicze, pompy) i przede wszystkim ludzie. 

Rozmiar klęsk żywiołowych, którymi były powodzie, trąby powietrzne, 
osunięcia gruntu, śnieżyce, są najlepszym przykładem współdziałania wszystkich 
służb ratowniczych. Wskazują na możliwość manewru środkami i ludźmi, wzajem-
ne zależności, ale uwidaczniają również najsłabsze punkty systemu. 

                                                 
23 Instrukcja o wojskowym ratownictwie morskim, Mar. Woj.1001/87. s.33. 
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MOŻLIWOŚCI OPERACYJNE 
WOJSKOWEGO RATOWNICTWA NA MORZU 

O k r ę t y  r a t o w n i c z e  

 
Fot.12. ORP „Lech” z charakterystycznym dzwonem nurkowym na śródokręciu 

źródło: ze zbiorów autora 

W składzie dOW wykonują zadania 2 okręty pr. 570M. Drugim jest 
ORP „Piast”. Jednostki o wyporności około 1600 ton i prędkości max. rzędu 16 w, 
zostały wybudowane przez Stocznię Północną w Gdańsku. Na ORP „Piast” banderę 
wojenną podniesiono 26 stycznia 1974 roku. Natomiast ORP „Lech” wszedł do 
służby 30 listopada 1974 roku. Obecnie mają już 36 lat. Wyposażenie okrętów oraz 
ich załogi pozwalają na skuteczne udzielenie pomocy medycznej (w składzie załogi 
znajduje się lekarz, ale obecnie rozwiązanie problem braku lekarzy „przerosło” 
możliwości Marynarki Wojennej RP i Wojska Polskiego). Mogą wykonywać holo-
wania morskie, ściągać jednostki z mielizny, udzielać pomocy w walce z wodą 
i pożarami. Przed wszystkim stanowią zabezpieczenie ratownicze dla okrętów pod-
wodnych. Posiadają w swym składzie wysoce wyspecjalizowanych nurków mogą-
cych zejść na głębokość do 90 m, którym bezpieczeństwo zapewnia dzwon nurkowy 
oraz komora dekompresyjna. 
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Fot.13. ORP „Piast” w porcie wojennym Gdynia. Na dziobie widoczne duże kotwice syste-

mu pozycjonowania okrętu, które ograniczyły jego prędkość do około 11 węzłów 
źródło: ze zbiorów autora 

Po rozformowaniu Komendy Portu Wojennego w Kołobrzegu oraz Grupy 
Ratownictwa Morskiego w 2006 roku, Dowódca Marynarki Wojennej RP rozkazał 
utworzyć dywizjon Okrętów Wsparcia, w którego skład weszły okręty ratownicze 
8 Flotylli Wybrzeża (8 FOW). Były to kutry ratownicze pr. 5002 ORP „Zbyszko” 
(R-14) i ORP „Maćko” (R-15). Okręty weszły do służby odpowiednio: 30 września 
1991 roku i 20 marca 1992 roku. Zbudowane w Stoczni „Ustka” w Ustce. Jednostki 
o wyporności 380 ton i słabych właściwościach manewrowych ( jednośrubowa, 
o mocy 550 KW i prędkości do 11 w). Ich wyposażenie specjalistyczne stanową; 
komora dekompresyjna, urządzenia do cięcia i spawania podwodnego, wciągarka 
holownicza (6 ton), 2 działka wodno-pianowe, 2 wytwornice piany lekkiej oraz 
szybka łódź ratownicza nowej generacji S-4500. Jednostki stanowią platformę dla 
nurków i przeznaczone są do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu, tj. ratowa-
nia życia i mienia oraz walki z wodą i pożarami.  
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Rys.14. ORP „Zbyszko” (R-14) i ORP „Maćko” (R-15) w porcie wojennym Gdynia. Przy 

burcie widoczne łodzie ratownicze 
źródło: ze zbiorów autora 

Dyżury ratownicze, oprócz specjalistycznych okrętów, pełnią również okrę-
ty innych klas stanowiących pododdziały dOW, Komendy Portu Wojennego 
w Gdyni i w Świnoujściu, a są nimi: ORP „Wodnik” i holowniki pr.960 („H-8” 
i „H-4”). 

 
Rys.15. ORP „Wodnik” z charakterystycznym lądowiskiem na rufie 

źródło: ze zbiorów autora 
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ORP „Wodnik” jest okrętem szkolnym, ale jego zaletą może być fakt posia-
dania dużych pomieszczeń, w których można zgromadzić rozbitków. Dysponuje 
środkami ratunkowymi (pasy ratunkowe, tratwy ratunkowe) dla 160 osób. Ponadto 
jest tam również sala operacyjna z nowoczesnym sprzętem (do tej pory ani razu nie 
użyty) oraz sala opieki medycznej24. Niestety prędkość okrętu rzędu 16 w, nie sta-
nowi dodatkowej zalety tego okrętu. 

 
Fot.16. Holownik t. 960 („H-8”) w czasie przejścia morzem 

źródło: ze zbiorów autora 

Holownik przystosowany do prowadzenia prac w akwenach portowych i na 
redzie oraz okresowo do holowania między portami, zdolny do pływania 
w pokruszonym lodzie. Przewidziany także do udziału w akcjach ratowniczych, 
a w tym do likwidacji pożarów i awaryjnego osuszania zatopionych przedziałów, 
posiada możliwość przewożenia dodatkowo 50 osób. Ograniczeniami podczas wy-
konywania zadań mogą być: mała prędkość (12 w) oraz jego dzielność morska (do 
6°B). 

B r z e g o w a  G r u p a  R a t o w n i c z a  

Brzegowa Grupa Ratownicza oprócz typowych zadań związanych z ratow-
nictwem na morzu tj. zabezpieczeniem rejonu katastrofy, podejmowaniem rozbit-
ków z wody, grupowaniem i holowaniem tratw ratunkowych, walką z wodą 

                                                 
24 Jednostka była przystosowana do roli okrętu-szpitala i wzięła udział w składzie Sił Sprzy-
mierzonych podczas operacji „Pustynna Burza” w Zatoce Perskiej w 1991 roku. 
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i pożarami, w swoim składzie posiada wyspecjalizowaną grupę nurków, która może 
wykonywać także nurkowania podlodowe. Piętą achillesową tego pododdziału są jej 
mocno wyeksploatowane samochody ( 3xSTAR -200, 1xSTAR -266 - ORTOLAN 
z komorą dekompresyjną oraz 1xTARPAN, których resurs eksploatacyjny już daw-
no dobiegł końca.  

 
Rys.15. Star 266 (ORTOLAN) z widoczna komorą dekompresyjną 

źródło: ze zbiorów autora 
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Fot.16. Ponton S6100 w czasie szkolenia z zakresu ratownictwa na morzu 

źródło: ze zbiorów autora 

Ponadto na korzyść ratownictwa wojskowego na morzu swoje zadania wy-
konują: 

− okręty na morzu (oficerowie wachtowi, sygnaliści, radiotelefoniści i członkowie 
załóg znajdujących się na pokładach otwartych mogą służyć pomocą 
w udzielaniu informacji o zauważonych lub usłyszanych symptomach wypadku 
na morzu); 

− Brzegowy System Obserwacji MW w skład którego wchodzą Brzegowe Punkty 
Obserwacji Wzrokowej i Technicznej (POWTiŁ) oraz Punkty Redowe (PR), 
których zadaniem jest dostarczanie ciągłej informacji o sytuacji w strefie przy-
brzeżnej w zasięgu wzrokowego, radiolokacyjnego i hydroakustycznego wy-
krywania punktów25. 

Szczegółowy tryb postępowania POWTiŁ w zakresie bezpieczeństwa pły-
wania przedstawia się następująco: 

− wykrycie sygnałów wzywania pomocy; 
− określenie namiaru i odległości obiektu nadającego sygnał niebezpieczeństwa; 

                                                 
25 Instrukcja o funkcjonowaniu brzegowego systemu obserwacji MW Mar. Woj. 1215/98, 

Gdynia 1998 s.4. 
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− złożenie meldunku zawierającego: rodzaj sygnału wzywania pomocy, czas za-
obserwowania, namiar i odległość, ogólną charakterystykę obiektu oraz warunki 
hydrometeorologiczne26. 

  
Fot.17. POWTiŁ 26 

źródło: ze zbiorów własnych 

Tabela 3. Wykaz Punktów Obserwacji Wzrokowej i Technicznej 

Lp. Nazwa punktu Współrzędne punktu Uwagi 
1. 2. 3. 4. 

1. SKOWRONKI POWIŁ nr 30 54˚21’32” 
N 019˚16’35” E  

2. WESTERPLATTE POWTiŁ 
nr 29 

54˚24’05” 
N 018˚40’00” E Nie pracuje 

3. OKSYWIE PR-1 54˚32’26” 
N 018˚33’54” E W remoncie 

4. HEL PR-2 54˚36’48” 
N 018˚47’18” E Nie pracuje 

5 HEL POWTiŁ nr 27 54˚21’32” 
N 019˚48’38” E  

6. GÓRA SZWEDÓW POWTiŁ 
nr 26 

54˚35’52” 
N 018˚48’51” E  

7. ROZEWIE POWTiŁ nr 25 54˚49’32” 
N 018˚20’47” E  

                                                 
26 Tamże, ppkt.39. 
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8. BIAŁOGÓRA POWTiŁ nr 24 54˚49’35” 
N 017˚56’10” E  

9. ŁEBA POWTiŁ nr 22 54˚45’58” 
N 017˚31’51” E  

10. CZOŁPINO POWTiŁ nr 21 54˚43’13” 
N 017˚14’26” E  

11. USTKA POWTiŁ nr 20 54˚35’09” 
N 016˚50’53” E  

12. JAROSŁAWIEC POWTiŁ nr 
19 

54˚32’31” 
N 016˚32’01” E  

13. DARŁOWO POWTiŁ nr 18 54˚25’43” 
N 016˚22’20” E  

14. ŁAZY POWTiŁ nr 17 54˚18’13” 
N 016˚11’18” E  

15. GĄSKI POWTiŁ nr 16 54˚14’32” 
N 016˚51’11” E  

16. KOŁOBRZEG POWTiŁ nr 15 54˚11’08” 
N 015˚33’09” E  

17. MRZEŻYNO POWTiŁ nr 14 54˚08’53” 
N 015˚17’36” E  

18. NIECHORZE POWTiŁ nr 13 54˚05’42” 
N 015˚03’33” E  

19. DZIWNÓW 
POWTiŁ nr 12 

54˚01’27” 
N 014˚44’13” E  

20. MIĘDZYZDROJE 
POWTiŁ nr 11 

53˚57’04” 
N 014˚29’06” E  

21. ŚWINOUJŚCIE 
POWTiŁ nr 10 

53˚55’24” 
N 014˚16’40” E  

22 ŚWINOUJŚCIE 
PR-3 Półwysep KOSA  

źródło: Opracowanie własne na podstawie „Przepisów o pływaniu i postoju okrętów MW” 
Mar. Woj. 560/72, Gdynia 1972, s.48-51. 

R a t o w n i c t w o  l o t n i c z e  M W  R P :  o r g a n i z a c j a ,  
śm i g ł o w c e ,  s a m o l o t y  

W przypadku katastrof morskich związanych z zagrożeniem życia poszko-
dowanych decydującą rolę odgrywa czas. W sytuacji niebezpieczeństwa najważniej-
szym staje się jak najszybsze wysłanie sygnału alarmowego. Niezwykle istotne jest 
także precyzyjne określenie czasu wypadku, pozycji, charakteru niebezpieczeństwa 
oraz rodzaju oczekiwanej pomocy. Informacje te odebrane przez wyspecjalizowany 
personel służb odpowiedzialnych za ratownictwo umożliwiają natychmiastowe uru-
chomienie procedury wszczęcia akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Najszybszym 
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środkiem ratunkowym, którzy może dotrzeć do miejsca zdarzenia będzie lotnictwo 
ratownicze, a w szczególności śmigłowce ratownicze, których zaletą jest: 

1. Zdolność do zatrzymywania się w zawisie. 
2. Zdolność do przemieszczania się w pionie na miejscu akcji. 
3.  Możliwość wykonywania skomplikowanych manewrów na zerowej lub zniko-

mej prędkości postępowej oraz dowolnego jej regulowania. 
4.  Zdolność do wykonywania zadań w skrajnie trudnych warunkach atmosferycz-

nych. 
5. Możliwość udzielenia pierwszej pomocy medycznej już na pokładzie śmigłowca 

i dostarczenia rozbitków bezpośrednio z miejsca wypadku do szpitala. 
6.  Pionowy start i lądowanie z możliwością wykonania tych manewrów również 

na pokładzie statku. 
7. Możliwość wodowania (niektóre typy śmigłowców są wyposażone w pływaki) 

i podnoszenie rozbitków bezpośrednio z wody. 
8.  Zdolność do holowania pneumatycznych tratw ratunkowych. 
9. Wyposażenie (pneumatyczne tratwy, kamizelki i koła ratunkowe, środki ochro-

ny cieplnej, koce i odzież ochronna dla rozbitków, pirotechniczne środki wzy-
wania pomocy, środki sygnalizacyjne i oświetleniowe). 

10.  W zależności od ilości spodziewanych rozbitków ich wyposażenie stanowi 
odpowiedni sprzęt ewakuacyjny (pętle ewakuacyjne, sieci do podejmowania 
rozbitków z wody, krzesła i siodła ewakuacyjne, kosze i nosze ewakuacyjne). 

Oprócz śmigłowców, do ratownictwa morskiego wykorzystywane są rów-
nież samoloty, które bezpośrednio na pokładzie jednostki nie udzielą pomocy, ale 
mogą być wykorzystywane do:  

1. Oznaczenia rejonu zdarzenia. 
2. Naprowadzania śmigłowców i okrętów na pozycję niebezpieczeństwa. 
3. Zrzucenia środków ratunkowych. 

Za całokształt działalności sił i środków MON wydzielanych do systemu 
poszukiwania i ratownictwa lotniczego odpowiada Minister obrony narodowej. 
W jego imieniu za organizację działań sił wykonujących zadania w tym systemie 
odpowiada dowódca Sił Powietrznych (w obszarze lądowym) oraz dowódca Mary-
narki Wojennej (w obszarze morskim).  

Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce wykonuje zadania 
zgodnie z Aneksem 12 do Konwencji ICAO (International Civil Aviation Organisa-
tion) - Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego i jest zapewniana przez 
służby lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz służby ratownicze innych resortów 
spółdziałających. 

W zakresie ratownictwa lotniczego Marynarka Wojenna RP ściśle współ-
pracuje z Siłami Powietrznymi, Wojskami Lądowymi, Strażą Graniczną oraz jed-
nostkami organizacyjnymi gospodarki morskiej.  
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Wśród jednostek nadzorowanych przez ministra Obrony Narodowej są: 

1. Ośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (Aeronautical 
Rescue Coordination Centre – ARCC – Warszawa). 

2. Podośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (Aeronautical 
Rescue Sub Centre – ARSC – Gdynia). 

3. Wojskowe organy Służby Ruchu Lotniczego oraz Punkty Koordynacyjno - Ob-
serwacyjne (Stanowiska Dowodzenia, Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania – 
ODN). 

4. Centrum Operacji Powietrznych oraz Morskich (COP) . 
5. Centrum Operacji Morskich (COM). 
6. Dyżurne poszukiwawczo – ratownicze statki powietrzne. 
7. Okręty pełniące dyżury ratownicze. 
8. Grupy naziemnego poszukiwania (GNP) i środki transportu – jako siły uzupeł-

niające; 
9. Jednostki ochrony przeciwpożarowej – zgodnie z przeznaczeniem. 

Obszar odpowiedzialności ARSC Gdynia stanowi morską część FIR War-
szawa (Flying Information Region – Rejon Informacji Lotniczej) oraz 100 - 
kilometrowy pas lądu wzdłuż wybrzeża. 
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Rys.5. Obieg informacji o zagrożeniu w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

/SAR/ 

źródło: Materiały konferencji SAREX 2008 
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Rys.6. Schemat lotniczego ratownictwa MW RP. 

źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bl.mw.mil.pl/jednostki 

Akcja ratownicza na obszarze Polski, łącznie z dotarciem do miejsca 
wypadku lotniczego i udzieleniem pomocy rozbitkom, nie powinna przekra-
czać 2 godzin w dzień i 4 godzin w nocy27. 

                                                 
27 Instrukcja o wojskowym ratownictwie morskim, Mar. Woj.1001/87. pkt.55,s.23. 
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Fot.18. Śmigłowiec ratowniczy Mi-14PS z charakterystycznym napisem SAR 

źródło: http://www.galeria.aviateam.pl/thumbnails.php?album=topn&cat (data pobrania: 
20.07.2010 rok) 

Największym tzw. „ciężkim” śmigłowcem ratowniczym w Brygadzie Lot-
nictwa Marynarki Wojennej jest Śmigłowiec Mi-14PS (ros. poisko-spasatielnyj – 
poszukująco-ratowniczy). 

Przeznaczony jest do prowadzenia akcji ratowniczej na morzu i na lądzie, 
w dzień i w nocy. Podstawowym sposobem podejmowania rozbitków z wody jest 
podejmowanie z zawisu przy pomocy wciągarki LPG 300 z koszem, na noszach 
oraz pętlą ratowniczą. Może również wodować i zabrać na pokład 19 osób przy 
stanie morza 2-3°B. W zależności od wariantu wyposażenia, może rzucić też 
20 tratw ratunkowych MEWA-6 (dla 120 osób). Ponadto wyposażenie specjali-
styczne stanowią także zasobniki medyczne, bielizna, koce oraz radioboja. Cechuje 
go długie przebywanie w powietrzu tj. około 4,5 godziny. Skład załogi śmigłowca 
stanowią: dowódca załogi, drugi pilot, lekarz pokładowy, technik pokładowy oraz 
ratownik. Z tego typu maszyny, jedynej tak odpornej na warunki pogodowe, polscy 
ratownicy opuszczali się, na kadłub odwróconego tonącego już promu „Jan Hewe-
liusz”, w poszukiwaniu rozbitków w czasie katastrofy morskiej, która rozegrała się 
na Bałtyku Zachodnim 14 stycznia 1993 roku. Do końca 2010 roku wszystkie śmi-
głowce ratownicze tego typu zakończą swoja służbę. 
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Fot.19. Śmigłowiec ratowniczy W-3RM „Anakonda” z charakterystycznymi napisami cha-
rakteryzującymi jego organizacyjne podporządkowanie (ang. POLISH NAVY – MW RP) 

oraz napisem wskazującym na jego przeznaczenie (ang. RESCUE – RATUNEK) 
źródło: http://www.galeria.aviateam.pl/thumbnails.php?album=topn&cat (data pobrania: 

20.07.2010 rok) 

Śmigłowce ratownicze W-3RM rozpoczęły służbę w lipcu 1992 roku. 
Obecnie lotnictwo Marynarki Wojennej eksploatuje siedem tego typu maszyn. Naj-
nowsza o numerze taktycznym 0906 weszła na wyposażenie w 2002 roku. „Ana-
konda” przeznaczona jest do wykonywania zdań poszukiwawczo - ratowniczych 
nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych w dzień i w no-
cy. Na pokład może zabrać do 8 rozbitków. Cztery maszyny wyposażono w system 
obserwacji termowizyjnej, który zwiększa efektywność poszukiwania rozbitków 
w nocy. W-3RM wyposażony jest w dźwig burtowy z wciągarką elektryczną prze-
znaczoną do podnoszenia lub opuszczania ludzi i ładunków za pomocą pasów ra-
towniczych, dwuosobowego kosza ratowniczego lub noszy. Może również zabrać na 
pokład 3 tratwy MEWA-6 (dla 18 osób). Dzięki rozmieszczonym wokół kadłuba 
nadmuchiwanym pływakom W-3RM ma możliwość awaryjnego wodowania. 
W skład załogi wchodzi 5 osób – dowódca załogi, drugi pilot, technik pokładowy, 
lekarz i ratownik. Tego typu śmigłowiec może wylądować na pokładzie 
ORP „Wodnik”. 



Kazimierz Pulkowski 

146  Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2010 

 
Fot. 20. Samolot patrolowo-rozpoznawczy An-28B1R ” lotnictwa Marynarki Wojennej RP  
źródło: http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=bryza (data pobrania: 20.07.2010 rok) 

Samolot An-28B1R (M-28Bryza”) nie jest maszyną typowo przeznaczona 
do akcji ratowniczych, jednakże może być w niej wykorzystywana do: 

1. Zlokalizowania statku w niebezpieczeństwie 
2. Naprowadzenia statków lub śmigłowców ratowniczych zdążających z pomocą 

na pozycję statku (samolotu) w niebezpieczeństwie lub na pozycję środków ra-
tunkowych. 

3. Prowadzenia obserwacji statku w niebezpieczeństwie lub jego środków ratun-
kowych 

4. Oznaczenia pozycji przy pomocy sygnałów dymnych (5 pławek dymnych po-
marańczowych) lub oświetlenia obszaru (bomby oświetlające), na którym pro-
wadzona jest akcja poszukiwawczo-ratunkowa, 

5.  Zrzucenia sprzętu ratunkowego (kamizelki ratunkowe KR-75, koła ratunkowe 
PCW-3, 2-6 tratw Mewa-6) i ciepłej odzieży. 

Lotnicze siły i środki wojskowego ratownictwa morskiego utrzymywane są 
w trzech stopniach gotowości: 

Gotowość nr 1. 

Ratownicze statki powietrzne znajdują się na starcie lub na lotnisku i są go-
towe do natychmiastowego wylotu. Statek powietrzny jest sprawdzony, po próbie 
silnika, przygotowany do uruchomienia, środki łączności włączone. Środki ratowni-
cze znajdują się na pokładzie przygotowane są do natychmiastowego użycia. Załoga 
znajduje się na pokładzie statku, zna zadanie i otrzymała niezbędne wskazówki do-
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tyczące: startu, sposobu i rejonu (akwenu) poszukiwania, udzielania pierwszej po-
mocy oraz sposobu użycia środków ratowniczych. Utrzymuje łączność i oczekuje na 
sygnał do startu. 

Gotowość nr 2. 

Ratownicze statki powietrzne znajdują się na starcie lub na lotnisku i są go-
towe do wylotu. Statek powietrzny jest sprawdzony, po próbie silnika. Środki ra-
townicze znajdują się na pokładzie przygotowane są do natychmiastowego użycia. 
Załogi znajdują się w pobliżu statków powietrznych (w miejscu pełnienia dyżurów) 
i przygotowane są do akcji ratowniczo-poszukiwawczej, znają zasady i sposoby 
poszukiwania rozbitka, udzielenia pierwszej pomocy oraz użycia środków ratowni-
czych. Utrzymuje łączność i oczekuje na sygnał do startu. 

Gotowość nr 3. 

Siły i środki ratownictwa lotniczego są przygotowane, znajdują się 
w określonych miejscach (na lotnisku, na stoiskach, w hangarach itp.) Personel lata-
jący i techniczny znajduje się na zajęciach w pracy, lub odpoczywa w miejscach, 
z których czas przybycia, przygotowania sprzętu i wejścia do akcji ratowniczej nie 
przekracza nakazanych norm. 

Tabela 4. Wykaz dyżurnych sił ratowniczych w Marynarce Wojennej 

Czas osiągania gotowości bojowej Lp. Miejsce pełnie-
nia dyżuru 

Typ środka peł-
niącego dyżur nr 1 nr 2 nr 3 

1. OKSYWIE / 
DARŁOWO W-RM/ Mi-14Ps 10 min. 20 min. 

zima: 
1 godz. 30 

min. 
lato: 

50 minut 

2. CEWICE An 28 -BRYZA 30 min. 

lato: 
60 min. 
zima: 

90 min. 

lato: 
90 min. 
zima: 

120 min. 

Dyżur śmigłowców ratowniczych pełniony naprzemiennie (w Gdyni od 1-20 dnia miesiąca, 
w Darłowie – od 21 do 30/31 dnia miesiąca) 

źródło: Instrukcja o wojskowym ratownictwie morskim Mar/Woj.1001/87, Gdynia,1987 
ppkt.2, s.7 
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Gdynia

Dziwnów
Kołobrzeg

Darłowo

Ustka

Łeba

Trzebież

Władysławowo
Hel

Tolkmicko
Górki Zachodnie

Międzyzdroje

Świbno

MW RP

ARSC Gdynia

MROP Świnoujście

MRCK Gdynia

Granica wód terytorialnych
Strefa odpowiedzialności SAR
Morska część FIR Warszawa

100 km pas lądu wzdłuż wybrzeża  

Rys.7. Polska strefa odpowiedzialności SAR. 
źródło: opracowanie własne 

Polska strefa odpowiedzialności SAR stanowi akwen o powierzchni około 
30000 km2. Z obszarem tym graniczą regiony odpowiedzialności za poszukiwanie 
i ratownictwo: Niemiec, Królestwa Danii, Królestwa Szwecji, Federacji Rosyjskiej. 
Kolorem czarnym oznaczono wody terytorialne Polski; niebieskim – wyłączną stre-
fę ekonomiczną, która pokrywa się ze strefą odpowiedzialności SAR. Kolor czer-
wony określa granicę morskiej części FIR Warszawa, na którego obszarze znajduje 
się Podośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (Aeronautical 
Rescue Sub Centre – ARSC – Gdynia) wraz ze 100-u kilometrowym pasem lądu 
wzdłuż wybrzeża (granice tego obszaru opisuje kolor żółty). 

Liczba akcji ratowniczych wykonanych przez MSPiR, w których zaanga-
żowane były dyżurne siły i środki Marynarki Wojennej RP, w większości przypad-
ków dotyczy akcji ewakuacyjnych i poszukiwawczych wykonywanych przez 
śmigłowce ratownicze. Główne zadanie postawione załogom środków latających 
związane było z koniecznością jak najszybszego dotarcia do poszkodowanych, 
w celu ich odnalezienia i udzielenia im skutecznej pomocy. Poszkodowani znajdo-
wali się w sytuacji nagłego zagrożenia życia. Współpraca z morskim rodzajem sił 
zbrojnych związana była również z wykorzystywaniem przez MRCK środków ob-
serwacyjnych tj. Punktów Obserwacji Wzrokowej i Technicznej Marynarki Wojen-
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nej w celu potwierdzenia odbioru sygnałów wzywania pomocy, jak również lokali-
zacji zagrożonych jednostek w strefie przybrzeżnej. 

Tabela 5. Zestawienie przeprowadzonych przez MSPiR akcji ratowniczych 
w latach:2002-2008 

Rok Lp. Wy k o n y w a n e z a d a 
n i a 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Akcje ratownicze 284 156 128 123 139 156 192 
2. Akcje ratowania życia 

ludzkiego na morzu 82 140 59 61 78 72 80 

3. Ewakuacje medyczne x x 29 29 18 22 20 
4. Inne akcje (ratownictwo 

mienia, asysta ratownicza) x 16 29 23 24 23 35 

5. Akcje zwalczania rozle-
wów x x 4 5 3 4 3 

6. Liczba uratowanych ludzi x 93 147 128 134 143 131 
7. Akcje wyjaśniające x 60 8 10 9 40 54 
8. Fałszywe alarmy bez uży-

cia sił MSPiR x 16 x x x 5 7 

9. Fałszywe alarmy z uży-
ciem sił MSPiR x x 16 15 14 27 31 

10. Fałszywe alarmy GMDSS x 32 6 4 2 8 8 
11. Akcje ratownicze jedno-

stek MSPiR 135 198 122 114 135 156 201 

12. Akcje statków ratowni-
czych MSPiR x 103 79 63 73 89 113 

13. Akcje Brzegowych Stacji 
Ratowniczych x 95 43 51 62 67 88 

14. Akcje statków przeciwroz-
lewowych x x 2 4 3 1 0 

x oznacza brak danych  

źródło: opracowanie własne na podstawie: www.sar.gov.pl/ 15.07.2010 r. 
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Tabela 6. Wykorzystanie śmigłowców MW RP w akcjach ratowniczych prowadzonych przez 
MSPiR w latach 2002-2008 

Rok Lp. Jednostki organizacyjne 
współdziałające w ak-

cjach ratowniczych 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Marynarka Wojenna RP 
(w tym śmigłowce) 44 21 33 26 18 19 10 

2. Morski Oddział Straży 
Granicznej 8 x 5 9 15 12 10 

3. Państwowa Straż Pożarna 11 x 5 3 9 10 19 
4. Policja 26 x 3 9 11 12 23 
5. Wodne Ochotnicze Pogo-

towie Ratunkowe 12 x 5 8 19 13 21 

6. Inne jednostki we współ-
działaniu 28 x 7 13 26 45 33 

x oznacza brak danych  

źródło: opracowanie własne na podstawie:www.sar.gov.pl/ 15.07.2010 r. 

Tabela 7. Wykaz ćwiczeń prowadzonych przez MSPiR samodzielnie i we współdziałaniu 
w latach 2002-20008 

Rok Lp. Rodzaj ćwiczenia 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Ćwiczenia statków ratow-
niczych MSPiR x 215 217 286 171 239 261 

 Ćwiczenia Brzegowych 
Stacji Ratowniczych 
MSPiR 

x 47 78 109 75 98 81 

 Ćwiczenia współdziałania 
z MW RP (śmigłowce) x 43 26 22 25 24 34 

 Ćwiczenia współdziałania 
– krajowe x 3 9 15 5 2 x 

 Ćwiczenia współdziałania 
– międzynarodowe 

 
33 

 
2 3 4 4 2 4 

 Ćwiczenia przeciwrozle-
wowe – współdziałanie 
krajowe 

 
x 
 

x 3 4 7 4 x 

 Ćwiczenia przeciwrozle-
wowe – współdziałanie 
międzynarodowe 

x  x 2 3 3 3 x 

 Ćwiczenia przeciwrozle-
wowe wewnętrzne x  x 30 37 25 23 x 
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 Ćwiczenia samodzielne R 
11 x x x x 17 20 x 

x oznacza brak danych  

źródło: opracowanie własne na podstawie: http:///www.sar.gov.pl/ 15.07.2010 r. 

 

Fot.21. Śmigłowiec ratowniczy W-3RM „Anakonda” na lądowisku w 7 Szpitalu MW 
w Gdańsku-Oliwie 

źródło: http://www.galeria.aviateam.pl/thumbnails.php?album=topn&cat, 20.07.2010 rok 

Ogółem w latach 2002-2008 MSPiR przeprowadziła1178 akcji ratowni-
czych, podczas których uratowano 572 osoby. W tym okresie śmigłowce ratownicze 
MW RP udzieliły pomocy w 171 przypadkach. Ponadto Służba SAR przeprowadziła 
174 ćwiczenia z zakresu ratownictwa morskiego, w których brały udział śmigłowce 
ratownicze MW RP. Z powyższych zestawień wynika, że średnio w ciągu roku 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa przeprowadza około 170 akcji ratowni-
czych na morzu. Około 10 % akcji wykonują śmigłowce ratownicze, czyli Marynar-
ka Wojenna RP. Kolejne 90 % pozostaje do wykonania przez statki ratownicze 
tj. MSPiR. Statystyki dowodzą, że ponad 50 % wypadków w Polskiej strefie odpo-
wiedzialności SAR dotyczy kutrów rybackich. Drugie miejsce w tej tragicznej staty-
styce zajmują małe jednostki (łodzie, motorówki, łodzie motorowe, wszechobecny 
surfing, paralotnie podczas przelotu nad morzem, materace dmuchane itp.), co daje 
około 37 % ogólnej liczby zdarzeń. Pewnym udogodnieniem, pomocnym narzę-
dziem niwelujących rozmiar nieszczęśliwych wypadków na morzu jest telefonia 
komórkowa, która przyczynia się do zainicjowania akcji ratowniczej przez poszko-
dowanych (szczególnie pomocna na akwenach takich jak: Zatoka Gdańska, Pucka, 
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Zalew Wiślany czy Szczeciński). W minionym dziesięcioleciu daje się zauważyć 
stały spadek wypadków morskich ze strony statków. Stanowi to około 8 % akcji 
ratowniczych. Statystyka wypadków pokazuje również, że około 75 % sytuacji nie-
bezpiecznych miało miejsce w odległości 10 km od lądu, a 50 % wypadków lokali-
zowane było w bezpośredniej bliskości brzegów. W żadnej ze wspomnianych 
statystyk nie było wypadków morskich z udziałem okrętów lub lotnictwa MW RP.  

WNIOSKI 

System ratownictwa w Polsce ulega ciągłym reformom pozwalającym na 
poprawienie struktur organizacyjnych, ułatwienie współpracy między resortami oraz 
między poszczególnymi podmiotami organizacyjnymi. Dzięki temu są również 
przeprowadzone kalkulacje środków płatniczych na zakup nowoczesnego sprzętu do 
prowadzenia akcji ratowniczych oraz wymiana starego taboru (statki ratownicze, 
pojazdy) na nowy. Zwiększa to bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych w gospodarce 
morskiej jak również turystów. Działania takie doprowadziły do powołania 
w Gdańsku Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Lud-
ności, które odpowiada za zabezpieczenie awaryjnych lądowisk dla śmigłowców 
ratowniczych oraz uzyskanie karetki pogotowia do transportu poszkodowanych 
ze statku ratowniczego do właściwego szpitala. 

Rozpatrując to, że statki ratownicze typów R-27, R-17 są jednostkami zbu-
dowanymi w latach 1970–1975, mocno wyeksploatowanymi, o niewielkiej prędko-
ści, co dyskwalifikuje je pod względem operacyjnym, Minister Infrastruktury 
zauważył pilną konieczność zastąpienia ich jednostkami nowej generacji, 
tj. wprowadzenia do eksploatacji statków ratowniczych I kategorii, tzw. „krążowni-
ków ratowniczych”. 
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Rys. 22. Jednostki ratownicze serii SAR 3000. 
źródło: http://biznes.trojmiasto.pl/Nowoczesna-jednostka-dla-ratownikow-morskich-

n39518.html, 09.09.2010 rok 

Będą to jednostki o długości w granicach 30-35 m. Powinny posiadać auto-
nomiczność pływania 5-7 dni (dla porównania - autonomiczność statków typu SAR-
1500 wynosi 6 godzin), prędkość w granicach 25 węzłów i zabierać na pokład ok. 
100 rozbitków28. Zwodowano już dwa kadłuby takich statków. Jednostkom nadano 
imię „Orkan” i „Pasat”. 

Polska jest importerem ropy naftowej i jej produktów. Jako jedyny kraj 
w regionie Morza Bałtyckiego, eksploatuje jej podmorskie zasoby na pełnym morzu 
(dobowe wydobycie przekracza 1000 ton). Platformy przedsiębiorstwa „Petrobaltic” 
zlokalizowane są w pobliżu granicy polskich obszarów morskich – około 40 mil 
morskich na północ od Rozewia. Należy zatem przewidywać możliwość zaistnienia 
rozlewu różnych gatunków surowej ropy naftowej, jak i wszelkich produktów ropo-
pochodnych. Niestety potencjał techniczny MSPiR tylko w części spełnia wymaga-
nia Konwencji Helsińskiej29, ponieważ jedyny, wielozadaniowy statek „KAPITAN 
POINC” (dzienna zdolność oczyszczania ok. 1,8 km2 akwenu) mogący prowadzić 
operacje na akwenie całego Bałtyku, potrzebuje całej doby na dotarcie do zachod-
nich granic polskiego obszaru morskiego, a zalecenia wspomnianej Konwencji obli-
gują państwa do utrzymywania takiego potencjału, który dotrze najpóźniej w ciągu 
12 godzin do najbardziej oddalonego punktu strefy odpowiedzialności państwa nad-
brzeżnego30. Drugi statek specjalistyczny ze Świnoujścia „CZESŁAW–II” (dzienna 
                                                 
28 Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007 – 2010”, pkt II, ppkt 3.1., 

http://www.mi.gov.pl/files/0/1791399/ProgramSAR.pdf. 
29 Dz.U. z 1980 r., Nr 18, poz.65. 
30 Dz.U. z 1980 . Nr 18, poz.64), Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Mo-

rza Bałtyckiego – Helsinki 1974 r. 
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zdolność oczyszczania ok. 0,7 km2 akwenu) może prowadzić działalność operacyjną 
tylko w zakresie oczyszczania akwenów portowych i red. W służbie pozostaje już 
22 lata. SAR nie jest przygotowana do zwalczania zanieczyszczeń morza substan-
cjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, innymi niż ropopochodne (olejowe). 

Okręty ratownicze MW RP, to również jednostki „w podeszłym wieku”, 
których załogi pozostają w gotowości do niesienia pomocy o każdej porze dnia 
i nocy. Biorąc pod uwagę dyslokację okrętów ratowniczych (wszystkie okręty cu-
mują w Porcie Wojennym Gdynia), wydaje się oczywiste, że w rejonie Zatoki Po-
morskiej nie ma typowych sił ratowniczych MW RP. Do tego celu mogą zostać 
wydzielone pozostałe okręty z 8 FOW. Kolejną, niestety błędną decyzją, było wyco-
fanie z eksploatacji małych okrętów ratowniczych typu „Gniewko” („Bolko” 
i „Semko”), które weszły do służby odpowiednio w 1981 roku (1982 roku 
i 1987 roku). Do końca 2007 roku nie było już żadnego z nich w składzie floty. 
W końcu, w 2006 roku w wyniku zmian organizacyjnych w MW RP, wyszły z Ko-
łobrzegu kutry ratownicze „R-14” i „R-15” (weszły do służby odpowiednio: 
w 1991 roku i 1992 roku), pozostawiając wybrzeże środkowe bez ratowniczych sił 
okrętowych. Minister Obrony Narodowej nie przewidział jednak „Planu Na-
prawczego”. Najgorzej sytuacja przedstawia się w lotnictwie ratowniczym MW, 
w którym do końca 2010 roku zostanie wycofany ostatni śmigłowiec Mi-14PS. 
Co prawda mają go zastąpić dwa kolejne Mi-14PŁ (obecnie modernizowane i przy-
stosowywane do roli śmigłowców ratowniczych), to nowy okręt ratowniczy pozosta-
je już w sferze marzeń. Najbardziej dziwnym pozostaje fakt, że Służba SAR nie 
przewidziała w swoim „Planie Rozwoju na lata 2007-2010” zakupu żadnego śmi-
głowca ratowniczego, jednocześnie nieformalnie przypisując tym samym rolę po-
siadacza tych śmigłowców tylko Marynarce Wojennej RP. Z analizy dokumentów 
normatywnych dotyczących Służby SAR wcale nie wynika, że MRCK nie mogłaby 
być ich beneficjentem. Rysuje się w tym miejscu brak spójności między dwoma 
systemami ratownictwa działającymi w tym samym obszarze. Jest to tym bardziej 
niedobre zjawisko ze względu ogromnego niedoinwestowania Marynarki Wojennej i 
błędnej polityki w tym zakresie. MRCK może zdobywać środki finansowe z Unii 
Europejskiej, natomiast siły zbrojne nie mogą. 

Należy również wspomnieć o tym, że od 2000 roku działa również Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, ale jego śmigłowce nie zabezpieczają ratownictwa nad mo-
rzem.  

Czy działania służb ratowniczych nie wymagają jeszcze większych reform?. 
Żeby znaleźć dobre rozwiązanie funkcjonowania służb odpowiedzialnych za ratow-
nictwo morskie należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tzw. ratownictwa 
masowego np: 

1. Czy służby ratownicze są zdolne do przeprowadzenia akcji ratunkowej w przy-
padku katastrofy morskiej z udziałem promów wycieczkowych (ponad 2000 pa-
sażerów na pokładzie jednostki)?. W 1993 roku zatonął prom „Jan Heweliusz”, 
na którym uratowało się tylko 9 członków załogi. We wrześniu 1994 roku na 
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Bałtyku Środkowym na dno poszedł prom „Estonia” pociągając za sobą 867 
ofiar. 

2. Czy służba odpowiadająca za zwalczanie zanieczyszczeń na morzu poradziłaby 
sobie z katastrofą tankowca przewożącego np. ponad 100000 tyś ton ropy ? 

3. Czy województwa nadmorskie dysponują taką ilością sił i środków ratunko-
wych, które byłyby zdolne do odparcia skutków awarii technicznych w termina-
lach przeładunkowych paliw płynnych i chemikalii, w zakładach takich jak np. 
„Petrolinvest” S.A. w Gdyni, Grupy LOTOS S.A, w Gdańsku, Baza Paliw Płyn-
nych Portu Północnego, Baza Paliw w Gdyni-Dębogórzu, Baza Przeładunku Pa-
liw Płynnych na falochronie w Gdyni lub w przyszłości w Terminalu LNG 
w Świnoujściu? 

4. Jak długo, w obecnym stanie rzeczy, Marynarka Wojenna RP będzie w stanie 
wykonywać zadania w zakresie ratownictwa na morzu, które jest moralnym 
obowiązek każdego, kto może to uczynić bez narażenia życia? 
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B E N C H M A R K I N G  T H E  M I L I T A R Y  A N D  C I -
V I L I A N  S Y S T E M  O F  R E S C U E  A T  S E A  
I N  T E R M S  O F  I N T E R N A L  S E C U R I T Y  

O F  T H E  C O U N T R Y  

ABSTRACT 

The article is the summary of the military and civil lifesaving at sea. Besides, this article 
presents Polish Navy SAR helicopters participation in search and rescue operations and it analy-
ses the possibility of help in case of mass disasters. 
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