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WYPADEK NA MORZU 
ZASADY POSTĘPOWANIA W 
OCZEKIWANIU NA POMOC



Działalność Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa 

•Organizacja 

i misja Służby SAR

•Statystyki dotyczące wypadków na morzu z 
udziałem jachtów 



Organizacja i misja Służby SAR

� Podstawy prawne funkcjonowania

� Obszar działania

� Misja i zadania



Wypadki na morzu z udziałem 
jachtów

L.P. INFORMACJA   2015 DANE LICZBOWE

1. Akcje ratownicze 40

Akcje z udziałem śmigłowców 3

Jachty polskie 29

Jachty zagraniczne 11

1.1 Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu 10

1.2 Ewakuacje medyczne 0

1.3 Inne akcje (RM, AR) 28

L.P. INFORMACJA   2016 DANE LICZBOWE

1. Akcje ratownicze 48

Akcje z udziałem śmigłowców 6

Jachty polskie 39

Jachty zagraniczne 9

1.1 Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu 18

1.2 Ewakuacje medyczne 3

1.3 Inne akcje (RM, AR) 21



Przed wyjściem w morze - przygotowanie do 
rejsu i zapewnienie bezpieczeństwa własnego

� Przygotowanie informacji na temat wyprawy oraz 
regat dla MRCC

� Planowanie podróży z uwzględnieniem znajomości 
obszarów SRR oraz możliwości alarmowania MRCC 
na trasie żeglugi

� Rozsądne kompletowanie i umiejętność
wykorzystania w praktyce wyposażenia ratunkowego



Przygotowanie informacji na 
temat wyprawy dla MRCC

� nazwa jednostki;

� imię i nazwisko sternika + nr kontaktowy;

� ilość ewentualnych załogantów;

� opis jachtu (budowa, kolor, nr żagla);

� numer MMSI jednostki;

� spis środków ratunkowych występujących na jednostce;

� spis oraz numery łączności ratunkowej (nr PLB, EPIRB, nr 
tel. satelitarnego)



Przygotowanie informacji na 
temat wyprawy dla MRCC

� numer kontaktowy do organizatora;

� numery kontaktowe osób zabezpieczających regaty;

� przedstawić planowaną trasę;

� podać datę rozpoczęcia i przewidywany czas podróży;

� podać ewentualne dane do śledzenia jednostek

(np. YBtracking).



Planowanie podróży z uwzględnieniem 
znajomości obszarów SRR oraz możliwości 

alarmowania MRCC na trasie żeglugi

https://sarcontacts.info/



Dyslokacja jednostek ratowniczych



� SAR 1500                                               Łodzie 
ratownicze

SAR 3000                                                        Parker 900



Ratowanie życia na 
morzu

Współpraca podczas 

ewakuacji medycznej 

oraz wykorzystanie TMAS

� Zaangażowanie jachtu

do skoordynowanych 

poszukiwań na morzu

� Zasady postępowania 

podczas ratowania mienia

w celu ratowania życia



Ratowanie życia na morzu

Holowanie ratownicze



Rozsądne kompletowanie i umiejętność
wykorzystania w praktyce wyposażenia 

ratunkowego

� Indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe

- pasy ratunkowe i pneumatyczne kamizelki asekuracyjne

- kombinezony ratunkowe

- szelki i uprzęże bezpieczeństwa

- koła ratunkowe

- tratwy ratunkowe

� Radiowe środki wzywania pomocy i śledzenia

- radiostacja VHF +DSC, MF+DSC

- EPIRB, PLB

- telefon satelitarny i komórkowy

- SART i AIS SART

� Pirotechniczne środki sygnalizacyjne

- rakiety spadochronowe 

- pochodnie ręczne 

- pławki dymne



Sygnalizatory ręczne 



Skuteczne alarmowanie w 
niebezpieczeństwie na morzu

� Wzywanie pomocy drogą radiową i zasady komunikacji w 
niebezpieczeństwie 

� Alarmowanie za pomocą EPIRB i PLB oraz świadomość
ograniczeń systemu COSPAS - SARSAT 

� Wykorzystanie środków i systemów innych niż GMDSS w 
celu wzywania pomocy

� Istotne informacje dotyczące zdarzenia przekazywane do 
MRCC



Wzywanie pomocy drogą radiową i zasady 
komunikacji w niebezpieczeństwie

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS (nazwa statku powtórzona 3 razy)
MAYDAY
THIS IS (MMSI, call sign)

RODZAJ ZAGROŻENIA

OCZEKIWANA POMOC

MY POSITION IS
OVER



Alarmowanie za pomocą radiopław 
awaryjnych

Świadomość ograniczeń

systemu Cospas- Sarsat

� EPIRB

� PLB

� SART

� AIS SART 



Transpondery SART i AIS SART 



Wykorzystanie środków i systemów innych 
niż GMDSS w celu wzywania pomocy

� Telefon komórkowy

Centrum Powiadamiania Ratunkowego  112

Nr bezpośredni do MRCC  50 50 50 971

� Telefon satelitarny

� Trackery – więcej szkody niż pożytku?

� Aplikacja Ratunek

� Aplikacja Safe TRX



Alarmowanie MRCK 
Istotne informacje dotyczące zdarzenia

VHF - kanał 11 - łączność operacyjna Służby SAR

VHF - kanał 16

Witowo - Radio: VHF - kanał 16

Tel. komórkowy:  50 50 50 971



Dziękuję za uwagę

Wojciech Paczkowski
Kierownik MRCK Gdynia

Służba SAR


