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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i sposobu wykonywania zadaƒ poszukiwania i ratowania ˝ycia na morzu
oraz uprawnieƒ cz∏onków ochotniczych dru˝yn ratowniczych.

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Jednostki organizacyjne Morskiej S∏u˝by Po-
szukiwania i Ratownictwa, zwanej dalej „S∏u˝bà SAR”,
pe∏nià, w celu niezw∏ocznego podj´cia dzia∏aƒ poszuki-
wawczych i ratowniczych, ca∏odobowà s∏u˝b´ pogoto-
wia.

2. Jednostki organizacyjne S∏u˝by SAR, o których
mowa w ust. 1, w ramach pe∏nionej s∏u˝by pogotowia
sà obowiàzane do przestrzegania odpowiednich re˝i-
mów gotowoÊci, ustalonych w regulaminie pogotowia
S∏u˝by SAR, okreÊlajàcym w szczególnoÊci:

1) minimalne normy wyposa˝enia w specjalistyczny
sprz´t i urzàdzenia,

2) minimum zapasów paliwa, wody i prowiantu,

3) dopuszczalny, najd∏u˝szy czas od momentu otrzy-
mania informacji o potrzebie udzia∏u w akcji ratow-
niczej do chwili opuszczenia bazy przez jednostk´
ratowniczà.

3. Kapitanowie morskich statków ratowniczych
oraz pe∏niàcy dy˝ur ratownicy brzegowych stacji ra-

towniczych podczas pe∏nienia s∏u˝by pogotowia sà
obowiàzani w szczególnoÊci do:

1) utrzymywania sta∏ej ∏àcznoÊci z Morskim Ratowni-
czym Centrum Koordynacyjnym, zwanym dalej
„MRCK”,

2) prowadzenia sta∏ego nas∏uchu na cz´stotliwoÊci
UKF przeznaczonej do odbioru sygna∏ów o niebez-
pieczeƒstwie na morzu,

3) informowania MRCK o ka˝dej zmianie miejsca po-
stoju w porcie bazowania oraz sytuacjach ograni-
czajàcych lub uniemo˝liwiajàcych udzia∏ statku ra-
towniczego albo brzegowej stacji ratowniczej
w dzia∏aniach ratowniczych.

§ 2. 1. Siedzib´ MRCK, porty pe∏nienia pogotowia
przez morskie statki ratownicze oraz rozmieszczenie
brzegowych stacji ratowniczych, zgodnie z zasadà
zrównowa˝onego zabezpieczenia ratowniczego pol-
skich obszarów morskich, okreÊla „Plan akcji poszuki-
wawczych i ratowniczych”, zwany dalej „Planem SAR”.

2. Pe∏niàcy dy˝ur inspektorzy MRCK, ratownicy
brzegowych stacji ratowniczych oraz pe∏niàcy s∏u˝b´
pogotowia cz∏onkowie za∏óg morskich statków ratow-



niczych sà obowiàzani do przebywania w miejscach
wyznaczonych w Planie SAR.

3. Dy˝ur brzegowej stacji ratowniczej mo˝e pe∏niç
wy∏àcznie ratownik zawodowej S∏u˝by SAR.

§ 3. Dyrektor S∏u˝by SAR mo˝e wprowadzaç doraê-
ne zmiany w systemie pogotowia ratowniczego wyni-
kajàce z przyczyn technicznych bàdê innych uzasadnio-
nych wzgl´dów.

§ 4. Dzia∏aniami ratowniczymi kierujà:

1) kierownik akcji,

2) kierujàcy akcjà na miejscu jej prowadzenia albo ko-
ordynator nawodnych poszukiwaƒ.

§ 5. 1. Zadania kierownika akcji, o którym mowa
w § 4 pkt 1, polegajà w szczególnoÊci na:

1) opracowywaniu szczegó∏owych planów danej akcji,

2) uruchamianiu jednostek S∏u˝by SAR do dzia∏aƒ ra-
towniczych,

3) organizowaniu zabezpieczenia logistycznego pro-
wadzonych dzia∏aƒ ratowniczych,

4) realizowaniu wspó∏dzia∏ania z innymi jednostkami
organizacyjnymi zgodnie z Planem SAR,

5) realizowaniu wspó∏dzia∏ania z odpowiednimi s∏u˝-
bami ratowniczymi innych paƒstw.

2. Kierownik akcji opracowujàc szczegó∏owy plan
akcji powinien uwzgl´dniç:

1) aktualne i przewidywane warunki hydrologiczno-
-meteorologiczne w rejonie akcji,

2) czas potrzebny na dotarcie do osób zagro˝onych,

3) okolicznoÊci wypadku i rodzaj wymaganej pomocy,

4) dost´pnoÊç si∏ i Êrodków ratowniczych S∏u˝by SAR,
jednostek wspó∏dzia∏ajàcych wymienionych w Pla-
nie SAR oraz innych mo˝liwych do wykorzystania
jednostek ratowniczych.

§ 6. 1. Kierowanie dzia∏aniami ratowniczymi na
miejscu akcji przez osob´, o której mowa w § 4 pkt 2,
polega w szczególnoÊci na:

1) dokonaniu wyboru metody ratowania ludzi znajdu-
jàcych si´ w niebezpieczeƒstwie na morzu,

2) bezpoÊrednim kierowaniu dzia∏aniami jednostek
ratowniczych, zgodnie z planem akcji.

2. W przypadku gdy plan akcji nie zosta∏ dostarczo-
ny kierujàcemu akcjà, jest on obowiàzany do samo-
dzielnego opracowania takiego planu.

3. Dokonujàc wyboru metody ratowania ludzi, kie-
rujàcy dzia∏aniami na miejscu akcji powinien stosowaç
odpowiednio szczegó∏owe wytyczne zawarte w Planie
SAR, a w szczególnoÊci uwzgl´dniç:

1) sytuacj´ osób zagro˝onych,

2) stan osób zagro˝onych i wskazania medyczne,

3) panujàce w rejonie warunki hydrologiczne i mete-
orologiczne,

4) mo˝liwoÊci dzia∏ania w∏asnej jednostki ratowniczej
i pozosta∏ych jednostek bioràcych udzia∏ w akcji,

5) zagro˝enia dla osób wykonujàcych dzia∏ania ratow-
nicze.

§ 7. 1. Morskie statki ratownicze oraz brzegowe sta-
cje ratownicze wykonujà dzia∏ania ratownicze samo-
dzielnie bàdê we wspó∏dzia∏aniu z innymi jednostkami
ratowniczymi.

2. W przypadku dzia∏aƒ samodzielnych, akcjà na
miejscu kieruje odpowiednio kapitan statku ratowni-
czego lub kierownik brzegowej stacji ratowniczej,
a w razie wspó∏dzia∏ania z innymi jednostkami ratow-
niczymi — osoba wyznaczona przez kierownika akcji.

§ 8. We wszystkich podejmowanych dzia∏aniach
kierujàcy dzia∏aniami ratowniczymi,  o którym mowa
w § 7 ust. 2, powinien braç pod uwag´ wzgl´dy bezpie-
czeƒstwa ratowników oraz zasady dobrej praktyki mor-
skiej.

§ 9. 1. W przypadkach szczególnych, je˝eli w ocenie
kierujàcego dzia∏aniami ratowniczymi dokonanej na
miejscu akcji istnieje prawdopodobieƒstwo uratowa-
nia ˝ycia ludzkiego, mo˝e on odstàpiç od zasad dzia∏a-
nia uznanych powszechnie za bezpieczne, z zachowa-
niem jednak wszelkich mo˝liwych w danych warun-
kach zabezpieczeƒ.

2. Podj´cie decyzji o odstàpieniu od zasad, o któ-
rych mowa w § 8, mo˝e mieç miejsce jedynie w przy-
padkach, gdy:

1) fizyczne mo˝liwoÊci ratownika mogà zastàpiç brak
mo˝liwoÊci u˝ycia w∏aÊciwego sprz´tu,

2) jest mo˝liwoÊç wykonania okreÊlonej czynnoÊci
przez osob´ lub osoby zg∏aszajàce si´ dobrowol-
nie.

3. W ka˝dym przypadku skorzystania z uprawnie-
nia, o którym mowa w ust. 1, kierujàcy dzia∏aniami ra-
towniczymi sk∏ada bezpoÊredniemu prze∏o˝onemu pi-
semny raport wyjaÊniajàcy okolicznoÊci oraz sposób
wykonania dzia∏ania.

§ 10. Szczegó∏owe kryteria dokonywania wyboru
metod wykonywania dzia∏aƒ poszukiwawczych i ra-
towniczych, obowiàzujàce procedury oraz wzory doku-
mentów dotyczàcych akcji ratowniczych okreÊla Plan
SAR.

§ 11. Brzegowe stacje ratownicze wykonujà zada-
nia poszukiwania i ratowania ludzi w niebezpieczeƒ-
stwie na morzu w strefie przybrze˝nej, w odleg∏oÊci od
brzegu nie wi´kszej ni˝ przewidziano w Karcie Bezpie-
czeƒstwa jednostki p∏ywajàcej znajdujàcej si´ na wy-
posa˝eniu stacji.

§ 12. 1. W dzia∏aniach ratowniczych wykonywa-
nych przez brzegowe stacje ratownicze uczestniczà
ochotnicze dru˝yny ratownicze.
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2. Imienna lista cz∏onków ochotniczej dru˝yny ra-
towniczej, zawierajàca w szczególnoÊci ich adresy, nu-
mery telefonów oraz inne sposoby zawiadamiania
i alarmowania, sporzàdzona przez kierownika brzego-
wej stacji ratowniczej, wchodzi w sk∏ad dokumentów
brzegowej stacji ratowniczej i powinna byç na bie˝àco
aktualizowana.

§ 13. 1. Cz∏onkowie ochotniczej dru˝yny ratowni-
czej majà prawo do:

1) noszenia oznak S∏u˝by SAR,

2) bezp∏atnego korzystania ze s∏u˝bowej odzie˝y
ochronnej; normy przydzia∏u s∏u˝bowej odzie˝y
ochronnej oraz zasady jej u˝ytkowania okreÊli dy-
rektor S∏u˝by SAR,

3) Êwiadczeƒ z tytu∏u wypadków przy pracy, którym
ulegli w zwiàzku z udzia∏em w akcjach ratowni-
czych,

4) jednorazowego odszkodowania z tytu∏u dodatko-
wego ubezpieczenia na wypadek Êmierci lub trwa-
∏ego inwalidztwa w nast´pstwie wypadku, które-
mu poszkodowany ulegnie w czasie trwania
i w zwiàzku z akcjà ratowniczà lub szkoleniem orga-
nizowanym przez S∏u˝b´ SAR,

5) zwrotu kosztów dojazdu w zwiàzku z udzia∏em w ak-
cji poszukiwawczej i ratowniczej,

6) rycza∏tu za udzia∏ w akcjach ratowniczych i szkole-
niach organizowanych przez S∏u˝b´ SAR,

7) wy˝ywienia podczas trwania akcji ratowniczej
i szkolenia organizowanego przez S∏u˝b´ SAR,
zgodnie z normà wy˝ywienia na osob´ okreÊlonà
przez dyrektora S∏u˝by SAR,

8) zwrotu kosztów okresowych badaƒ lekarskich, p∏at-
nych kursów i szkoleƒ zwiàzanych bezpoÊrednio
z wykonywanà funkcjà,

9) korzystania ze sprz´tu i urzàdzeƒ S∏u˝by SAR do
çwiczeƒ i doskonalenia umiej´tnoÊci z zakresu ra-
townictwa morskiego, za zgodà kierownika stacji
ratowniczej,

10) korzystania z akcji socjalnych organizowanych
przez S∏u˝b´ SAR.

2. Koszty wynikajàce z postanowieƒ ust. 1, z wy∏à-
czeniem pkt 3, ponosi S∏u˝ba SAR.

§ 14. 1. Uprawnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1
pkt 5, przys∏uguje:

1) wed∏ug faktycznego przebiegu pojazdu, zgodnie
z przepisami w sprawie warunków ustalania i za-
sad zwrotu kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bo-
wych samochodów osobowych, motocykli i moto-
rowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy,

2) wed∏ug rachunków stwierdzajàcych poniesione
wydatki.

2. Rycza∏t, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6, jest
wyp∏acany ze Êrodków S∏u˝by SAR do wysokoÊci 1/175
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w roku poprzednim za ka˝dà godzin´
udzia∏u w dzia∏aniu lub szkoleniu ratowniczym.

3. WysokoÊç rycza∏tu, o którym mowa w ust. 2, jest
ustalana corocznie przez dyrektora S∏u˝by SAR.

§ 15. 1. W dzia∏aniach ratowniczych mogà równie˝
uczestniczyç osoby, które przez okres co najmniej jed-
nego roku bra∏y udzia∏ w çwiczeniach oraz akcjach ra-
towniczych na zasadzie obserwatora, kandydujàcy do
cz∏onkostwa w ochotniczej dru˝ynie ratowniczej. Kan-
dydat mo˝e w czasie çwiczeƒ i akcji ratowniczych wy-
konywaç prace pomocnicze. Kandydatowi przys∏ugujà
uprawnienia okreÊlone w § 13 ust. 1 pkt 3 i 8.

2. Korzystanie przez kandydata ze sprz´tu i urzà-
dzeƒ S∏u˝by SAR do çwiczeƒ i doskonalenia umiej´tno-
Êci z zakresu ratownictwa morskiego mo˝e mieç miej-
sce wy∏àcznie za zgodà kierownika stacji ratowniczej
i pod nadzorem ratownika zawodowego.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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