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OCENA OGÓLNA

I. Dane identyfikacyjne
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
(dalej: "MSPiR" lub "Służba SAR")

Maciej Zawadzki, Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
od 1 sierpnia 2017 r.(dalej: "Dyrektor Służby SAR")
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili:
Janusz Maziarz, p.o. Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
od 20 grudnia 2016 r. do 31lipca 2017 r.
Marek Długosz, Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
od 1 stycznia 2002 r. do 28 lutego 2017 r.
Planowanie i realizacja działań przygotowujących na okoliczność wystąpienia
sytuacji kryzysowych związanych z zatopionymi materiałami niebezpiecznymi.
Lata 2016 - 2019 (I półrocze)z uwzględnieniemdokumentów sprzed i po tym okresie,
mającychwpływ na ocenę podejmowanychw nim działań.
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Maria Mieszaiska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/72/2019 z 7 czerwca 2019 r.

2. Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/73/2019 z 7 czerwca 2019 r.

(akta kontroli str.1-7)

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Służba SAR planowała i realizowała działania,
na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych z zatopionymi
materiałami niebezpiecznymi, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach
prawa i w ramach posiadanych środków finansowych. Planowane i realizowane
działania dotyczyły głównie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska
morskiego spowodowanych przez przedostanie się do wody substancji
ropopochodnych, natomiast w ograniczonym zakresie incydentów związanych
z zalegającym na dnie morza, w tym w zbiornikach, paliwem oraz bojowymi
środkami trującymi. Zadania i uprawnienia MSPiR organizowania i koordynowania
akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu zostały określone
w rozporządzeniu w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń na morzu3 wydanym na postawie art. 24 ust. 1 ustawy

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK.
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólnąjako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie
opisowej.
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. poz. 1631), które weszło w życie 31 sierpnia 2017 r. i zastąpiło uchylone
z tym dniem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 358).



o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki4 w związku z art. 117 ust. 4
ustawy o bezpieczeństwie morskim5.

Służba SAR zapewniła warunki organizacyjne umożliwiające szybki przepływ
informacji i podjęcie działań w przypadku wystąpienia incydentu wycieku ropy
i materiałów ropopochodnych poprzez m.in. funkcjonujące w strukturze Służby SAR
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne oraz zapewnienie całodobowego
pogotowania jednostek organizacyjnych Służby SAR. W latach 2016-2019
(I półrocze) podejmowano działania inwestycyjne mające na celu doposażenie
i modernizację wyposażenia i sprzętu do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
środowiska morskiego, niemniej jednak nadal były niezbędne inwestycje w tym
zakresie z uwagi m.in. na wyeksploatowany i przestarzały sprzęt przeciwrozlewowy
na specjalistycznych statkach do zwalczania rozlewów. Specjalistyczne statki do
zwalczania zanieczyszczeń zapewniały podjęcie w ciągu ośmiu godzin akcji
zwalczania zanieczyszczeń na ok. 53% obszaru reagowania Służby SAR, a na
ok. 47% nie zapewniały podjęcia akcji w tym czasie. Członkowie załóg statków SAR
i ratownicy brzegowych stacji ratowniczych posiadali wymagane przeszkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, większość członków załóg statków (62%)
była uprawniona do udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej, a członkowie załóg
statków specjalistycznych do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dodatkowo
uczestniczyli w ćwiczeniach dotyczących akcji zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń. Niezależnie od potrzeb inwestycyjnych i stwierdzonych
nieprawidłowości przeprowadzone przez Służbę SAR w latach 2016-2019
(I półrocze) akcje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu były skuteczne.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowość polegały na:
- niezapewnieniu przez Dyrektora Służby SAR pracownikom SAR uczestniczącym

w działaniach związanych z usuwaniem zanieczyszczeń na morzu udziału
w wymaganych przez Międzynarodową Organizację Morską (dalej: "IMO"6)
kursach modelowych, pomimo że realizację tych kursów przewidziano
w Krajowym Planie Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska
Morskiego?(dalej: "Krajowy Plan"),

- niezaktualizowaniu załącznika H - Wykaz sił i środków oraz załącznika K - Lista
adresów kontaktowych Krajowego Planu, pomimo takiego obowiązku
określonego w § 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,

- nieogłoszeniu przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Służby SAR Krajowego Planu, pomimo takiego obowiązku określonego w § 9
ust. 6 powyższego rozporządzenia.

4 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2017 r.
poz.2000).
5 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, ze zm.).
61ntemational Maritime Organization.
7 przygotowanym przez dyrektora Służby SAR 25 listopada 2005 r. i zatwierdzonym przez Ministra Transportu
i Budownictwa 8 lutego 2006 r.
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
Planowanie i realizacja działań przygotowujących na
okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych
z zatopionymi materiałami niebezpiecznymi
1. Do jednostek organizacyjnych Służby SAR należało m.in.:

- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni (dalej: "MRCK"),
w skład którego wchodziło:
o Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu

(dalej: "MPCK"),
o Punkt Odbioru Alertu o Zagrożeniu Ochrony Statku,

- morskie statki ratownicze,
- brzegowe stacje ratownicze (BSR),
- specjalne statki morskie do zwalczania zanieczyszczeń.

MRCK utworzono na podstawie art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie
morskim. Utworzenie MRCK i MPCK stanowiło również wypełnienie zobowiązania
wynikającego z rozdziału 2 pkt 2.3.1. Załącznika do Międzynarodowej Konwencji
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim8 (dalej: "Konwencja SAR"), zgodnie z którym
strony Konwencji ustanawiają ratownicze ośrodki koordynacyjne i ratownicze
jednostki pomocnicze.

Organizacja oraz zadania MRCK i MPCK zostały określone m.in. w Regulaminie
Organizacyjnym Służby SAR9, Regulaminie Pogotowania Służby SAR10oraz Planie
Akcji Poszukiwawczych i Ratowniczych11(dalej: "Plan SAR").

Do zadań MRCK (zgodnie z § 38 pkt 1 - 4 Regulaminu Organizacyjnego Służby
SAR) należało m.in.:
- utrzymywanie gotowości do działań zgodnie z Regulaminem Pogotowia Służby

SAR oraz utrzymanie gotowości do pełnienia stałego dyżuru zgodnie z Instrukcją
Stałego Dyżuru;

- planowanie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w tym
współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi,
zgodnie z Planem SAR;

- planowanie i koordynowanie akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu, w tym również współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi
krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z Krajowym Planem Zwalczania Zagrożeń
i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego;

- zarządzanie informacją o zagrożeniu ochrony statku zgodnie z Instrukcją
postępowania Punktu Odbioru Alertu o Zagrożeniu Ochrony Statku.

Natomiast do zadań MPCK (zgodnie z § 39 Regulaminu Organizacyjnego Służby
SAR) należało w szczególności:
- wspieranie MRCK w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych

oraz działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu w rejonie
wybrzeża zachodniego;

8 Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzona w Hamburgu dnia 27
kwietnia 1979 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184).
9 Stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 28 Dyrektora MSPiR z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie:
RegulaminuOrganizacyjnego Służby SAR.
10 Stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora MSPiR z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie:
Regulaminu Pogotowia Służby SAR.
11 Stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 16 Dyrektora MSPiR z dnia 14 pażdziernika 2014 r. w sprawie:
Planu Akcji Poszukiwawczych i Ratowniczych.
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- samodzielne koordynowanie akcji ratowniczych zleconych przez MRCK w rejonie
wybrzeża zachodniego;

- alarmowanie sił i środków ratowniczych Służby SAR w rejonie wybrzeża
zachodniego.

(akta kontroli str. 8-423)

MRCK, MPCK, morskie statki ratownicze, brzegowe stacje ratownicze i specjalne
statki morskie do zwalczania zanieczyszczeń pełniły całodobowe pogotowie zgodnie
z Regulaminem Pogotowania Służby SAR wz. § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
szczegółowej organizacji MSPiR12.
Całodobowe pogotowie w MRCK oraz w MPCK pełnione było w celu:
- utrzymywania ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień

o zagrożeniu życia na morzu oraz zawiadomień o zagrożeniach
i zanieczyszczeniach środowiska morskiego;

- utrzymywania stałej gotowości do uruchomienia sił i środków Służby SAR
do prowadzenia działań poszukiwania i ratownictwa oraz działań zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu;

- utrzymywania gotowości do współdziałania podczas akcji poszukiwawczych
i ratowniczych oraz akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska
morskiego z innymi krajowymi jednostkami organizacyjnymi, zgodnie z Planem
SAR i Krajowym Planem Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska
Morskiego;

- utrzymywania gotowości do współdziałania podczas akcji poszukiwawczych
i ratowniczych oraz akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń morza
z odpowiednimi służbami innych państw zgodnie z Planem SAR
i postanowieniami Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego13(dalej: "Konwencji Helsińskiej");

- utrzymania gotowości do pełnienia stałego dyżuru zgodnie z Instrukcją Stałego
Dyżuru.

Całodobowy dyżur zapewniony był:
- w MRCK, poprzez pełnienie dyżuru przez dwóch inspektorów operacyjnych lub

inspektora operacyjnego i asystenta inspektora operacyjnego14;czas trwania
dyżuru wynosił 12 godzin - od godziny 8.00 do godziny 20.00 i od godziny 20.00
do godziny 8.00 dnia następnego,

- w MPCK poprzez pełnienie dyżuru przez inspektora operacyjnego lub asystenta
inspektora operacyjnego15;czas trwania dyżury był taki sam jak w przypadku
MRCK,

- na morskich statkach ratowniczych i specjalnych statkach morskich do
zwalczania zanieczyszczeń przez załogi statków w systemie zmianowym
zgodnie z regulaminem pracy dla załóg statków Służby SAR; załogi statków
zobowiązane były do całodobowego przebywania w miejscu bazowania statku
oraz zachowania gotowości do natychmiastowego podjęcia akcji ratowniczej16,

- w brzegowej stacji ratowniczej przez ratowników Służby SAR zgodnie
z regulaminem pracy dla pracowników lądowych MSPiR, w systemie 12-

12 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).
13 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzona w Helsinkach dnia
9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346).
14 Dyżumemu inspektorowi operacyjnemu nie wolno opuścić miejsca pełnienia dyżuru bez zastępstwa.
15 Jw.
16 W wyjątkowych okolicznościach losowych oraz w przypadkach podyktowanych potrzebami statku, członek
załogi mógł oddalić się z miejsca pełnienia pogotowia za zgodą kapitana statku, o ile nie naruszało to reżimu
pogotowia.
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godzinnym; zmiana dyżurnych ratowników następowała o godzinie 8.00
i o godzinie 20.00; dyżurny ratownik brzegowej stacji ratowniczej nie mógł
opuścić miejsca pełnienia dyżuru bez zastępstwa17.

(akta kontroli str. 48-129)
Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, działania zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń wykonuje się zgodnie z krajowym planem zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń środowiska morskiego. W § 1 ust. 2 tego rozporządzenia
określono, że sposób zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń związanych
z bojowymi środkami chemicznymi zatopionymi w polskich obszarach morskich
regulują odrębne przepisy.

W pkt A.11 Krajowego Planu wskazano, że sposób zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń związanych z bojowymi środkami chemicznymi zatopionymi
w polskich obszarach morskich regulują odrębne przepisy - Zarządzenie
Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 3 z dnia 3 lutego 1997 r.
w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji postępowania w przypadku wyłowienia
amunicji chemicznej18. Na przepisy powyższego Zarządzenia powołano się
w Załączniku O - Zasady zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń chemicznych,
w podpunktach 0.64 - 67 Krajowego Planu, w tym wskazano że po wyłowieniu
bojowych środków chemicznych należy powiadomić najbliższy punkt alarmowania,
podając, kto, co, gdzie i kiedy wyłowił, czy są poszkodowani i jakie są objawy
zatrucia oraz powiadomić graniczną placówkę kontrolną Straży Granicznej portu
macierzystego lub portu docelowego podając jak wyżej. W powyższym Zarządzeniu
wskazano, że punktami alarmowy są określone kapitany portów, Ośrodek
Informacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne
Administracji Morskiej.

Zgodnie z pkt 2.1 Krajowego Planu, MRCK było Narodowym Punktem Kontaktowym
(MPNCP19),do którego powinien zostać zgłoszony każdy incydent20 na morzu,
niezależnie czy jego źródłem pochodzenia jest statek, czy przemysłowa instalacja
morska. Ponadto zgodnie z pkt 6.1 tego Planu w większości przypadków, w których
zaangażowane są siły ogólnokrajowe, niezależnie od tego, czy źródłem incydentu
jest statek, czy instalacja morska, Służba SAR powołuje przy MRCK Gdynia,
Morskie Centrum Zwalczania Zanieczyszczeń (MRC21), a zgodnie z pkt F.10
załącznika F do tego Planu w przypadku zainicjowania przez dyrektora urzędu
morskiego akcji zwalczania zanieczyszczeń MRCK staje się siedzibą MRC.

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych Służby SAR, w latach 2016-2019
(I półrocze) MRC nie zostało powołane ani razu, ponieważ nie było zdarzeń
(katastroD,które wymagałyby jego powołania.

(akta kontroli str. 420-423, 890-891)

17 Wyjazdy w celu kontroli dróg dojazdowych do plaż, tankowania, napraw i przeglądów technicznych pojazdów,
mogą być wykonywane tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyżurnego inspektora operacyjnego MRCK.
18 Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1997 r. Nr 60, poz. 192.
19 Marine Pollution National Contact Point.
20 Incydent morski - oznacza kolizję statków, wejście na mieliznę, zdarzenie nawigacyjne oraz inne wydarzenie
na pokładzie statku lub poza, które powoduje uszkodzenia materialne lub nieuchronnie prowadzi do
materialnych uszkodzeń statku, czy też jego ładunku. Incydent zanieczyszczenia - oznacza zdarzenie lub
szereg zdarzeń o wspólnej genezie, które powodują lub mogą spowodować wylanie się oleju lub innej substancji
szkodliwej i które stwarzają lub mogą stworzyć zagrożenie dla środowiska morskiego, wybrzeży morskich lub też
szkodzić innym żywotnym interesom Polski i innych państw Basenu Morza Bałtyckiego oraz wymagają akcji
ratowniczej lub innego przeciwdziałania.
21 Marine Response Center.
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2. Dla realizacji zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu Służba SAR
dysponowała:
- siedmioma statkami ratowniczymi typu SAR - 1500 zlokalizowanymi w Darłowie,

Łebie, Górkach Zachodnich, Dziwnowie, Trzebieży (wyłączany z pogotowia na
okres zimowy), Kołobrzegu i we Władysławowie; o szybkości maksymalnej 30
węzłów i możliwości przyjęcia jednorazowo na pokład każdego ze statków do 75
rozbitków; zbudowanymi w latach 1997-2002,

- trzema statkami typu SAR - 300022 (na wyposażeniu, których znajdowały się
również łodzie ratownicze) zlokalizowanymi w Helu, Świnoujściu i Ustce;
o szybkości maksymalnej 24 węzłów i możliwości przyjęcia jednorazowo na
pokład każdego ze statków do 150 rozbitków; oddanymi do eksploatacji
w 2011 r. - dwa i 2012 r. - jeden,

- ośmioma stacjami brzegowymi zlokalizowanymi w Sztutowie, Świbnie,
Władysławowie, Łebie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu i Dziwnowie; wyposażonymi
w: terenowe samochody (samochody z: 1995 r. - dwa23, 2005 r. - cztery, 2013 r.
- dwa i z 2015 r. - sześć), łodzie ratownicze typu RIB24 (z 1996 r. - trzy25,
2005 r. i 2017 r. po siedem) i skutery ratownicze Geden z 2016 r. i siedem
z 2018 r.),

- łodzią ratowniczą zakupioną w 2007 r. stanowiącą wyposażenie Morskiej Stacji
Ratowniczej w Tolkmicku, której obszar działania to wody Zalewu Wiślanego.

Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że:
- Służba SAR nie posiadała specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia akcji

w strefie skażenia chemicznego,
- kilka jednostek Służby SAR posiadało jedynie czujniki wykrywania gazów

niebezpiecznych w celu ochrony własnej złogi statku ratunkowego; czujniki te nie
posiadały jednak możliwości wykrywania bojowych środków trujących,

- nie jest nam znany żaden przepis mówiący o prowadzeniu działań pierwszej
pomocy medycznej na pokładzie statku skażonego bojowymi środkami trującymi,

- w przypadku otrzymania informacji z jednostki pływającej, o skażeniu bojowymi
środkami trującymi, MRCK powiadomiłoby natychmiast Służby Operacyjne
dyrektora właściwego terytorialnie Urzędu Morskiego oraz Służby Operacyjne
Marynarki Wojennej; w przypadku skażenia bojowymi środkami chemicznymi
wsparcie w działaniach ratowniczych, zgodnie z Krajowym Planem Zwalczania
Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego, udzielają siły i środki
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla realizacji zadań zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu Służba SAR
dysponowała głównie:
- dwoma statkami do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych, tj. "Kapitan

Poinc" (na wyposażeniu, którego znajdowały się dwie łodzie, w tym typu RIB
z 2017 r.) stacjonujący na stałe w Gdyni (oddany do eksploatacji w 1996 r.)
i "Czesław II" stacjonujący na stałe w Świnoujściu (oddany do eksploatacji
w 1988 r.),

22 Przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na Morzu
Bałtyckim, w polskiej strefie odpowiedzialności. Statki te operują w każdych warunkach hydrologiczno-
meteorologicznych. Ich zadaniem jest zarówno udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, jak
i prowadzenie długotrwałych działań poszukiwawczych.
23 BSR-y, na wyposażeniu, których znajdowały się te samochody, posiadały również samochody z 2015 r.
24 Do poszukiwania oraz podejmowania rozbitków z wody i środków ratunkowych, udzielania rozbitkom
kwalifikowanej pomocy medycznej, transportu poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd
oraz holowania ratowniczego.
25 BSR-y, na wyposażeniu, których znajdowały się te łodzie, posiadały również łodzie z 2005 r. iAubz 2017 r.
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- łodzią roboczą26 z zainstalowanym w 2018 r. na jej burcie specjalnym
zbieraczem oraz systemem workowym do magazynowania wód zaolejonych, co
umożliwiało samodzielne prowadzenie akcji usuwania zanieczyszczeń w rejonie
portu w Świnoujściu,

- zaporami przeciwolejowymi pełnomorskimi o łącznej długości prawie 3,84 km
(z 1987 r., 1996 r" 2004 r., 2005 r., 2006 r. i 2014 r.),

- zaporami przeciwolejowymi do stosowania na wodach portowych lub osłoniętych
o łącznej długości 2,55 km z 2004 r. i 2006 r. oraz zaporami przeciwolejowymi
o łącznej długości 0,72 km wraz z wyposażeniem do stosowania na plaży
w strefie przybojowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu
(z 2018 r.),

- czterema przenośnymi zbieraczami zanieczyszczeń o dużej wydajności
(w magazynie w Gdyni i w Świnoujściu, po dwa w każdym magazynie - po
jednym z 1984 r. i 1986 r.),

- 15 przenośnymi zbieraczami zanieczyszczeń o małej wydajności do działań na
akwenach portowych i przy brzegu, w każdym BSR co najmniej jeden, z 1984 r.
- trzy, 2005 r. - sześć, 2006 r. - trzy, 2012 r., 2014 r. i z 2018 r. po jednym,

- urządzeniami z zakresu zwalczania zanieczyszczeń chemicznych.

"Kapitan Poinc" był jedynym pełnomorskim statkiem do zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń olejowych. Był to statek wielozadaniowy27i - jak wyjaśnił Dyrektor
Służby SAR - nie posiadał żadnych ograniczeń w Żegludze Bałtyckiej włączając
w to klasę lodową L1 wg PRS, która zezwalała na samodzielną żeglugę na
zamarzających morzach niearktycznych przez cały rok.

Natomiast statek "Czesław II" przystosowany był do zwalczania zanieczyszczeń
olejowych na akwenach portowych i na redach portów i mógł wyjść z portu przy sile
wiatru do 5°B oraz przy stanie morza 4°B.

"Kapitan Poinc" nie miał możliwości poruszania się po wodach Zalewu Wiślanego na
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i po większości obszaru Zalewu
Szczecińskiego poza obszarem toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Również
część obszaru Zatoki Puckiej (która stanowi fragment Zatoki Gdańskiej) była zbyt
płytka dla tego statku, natomiast mógł poruszać się bez ograniczeń po wodach
morza "otwartego" w tym również po obszarze tzw. Rynny Słupskiej i tzw. Głębi
Gdańskiej w każdych warunkach pogodowych.

Statek "Czesław II" mógł operować na większości obszaru Zalewu Szczecińskiego.
Na Zalewie Wiślanym i w Zatoce Puckiej, mogły operować natomiast m.in. łodzie
ratownicze. Zgodnie z danymi Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
Rzeczypospolitej Polskiej na Zalewie Wiślanym zidentyfikowano pięć wraków
jednostek pływających, w tym głównie barki, a w Zatoce Puckiej ponad 50 wraków
(w tym okręty, trałowce, niszczyciele, barki, żaglowce, holownik, kanonierkę, łodzie
i kutry).
Reżim gotowości28obydwu statków do zwalczania zagrożeń ekologicznych to dwie
godziny (Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że z reguły czas ten był znacznie krótszy
i wynosił około jednej godziny), do ratowania życia odpowiednio 20 i 30 minut,
a w przypadku statku "Kapitał Poinc" również łodzi ratowniczej - 15 minut.

26 Łódź z 1996 r. pełniąca dotychczas funkcje pomocnicze w akcjach usuwania zanieczyszczeń olejowych.
27 Ratownictwo życia, ekologiczne i pogotowie łodzi ratowniczej.
28 Najdłuższy dopuszczalny czas od momentu otrzymania informacji o potrzebie udziału w akcji poszukiwawczej
i ratowniczej lub zwalczania zanieczyszczeń na morzu do chwili odcumowania przez morski statek ratowniczy
lub specjalny statek morski do zwalczania zanieczyszczeń albo opuszczenia bazy przez załogę brzegowej stacji
ratowniczej. Wprowadzone reżimy gotowości obowiązywały bez względu na porę roku.
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Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że czas dotarcia powyższych statków z ich miejsc
stałego stacjonowania do miejsc najbardziej oddalonych obszaru działania Służby
SAR wynosił dla:
- "Kapitan Poinc" ok. 20 godzin w zależności od warunków pogodowych (z portu

Gdynia do granicy polsko-niemieckich wód terytorialnych na północ od
Świnoujścia),

- "Czesław II" ok. 30 godzin w zależności od warunków pogodowych i przy
założeniu, że siła wiatru nie przekroczy 5°B a wysokość fali nie przekroczy 4°B
(z portu Świnoujście do granicy polsko-rosyjskich wyłącznych stref
ekonomicznych na północ od platform eksploatacyjnych użytkowanych na
Bałtyku przez grupę Lotos Petrobaltic).

Jak wynikało z dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Służby SAR
maksymalny zasięg działania tych statków obejmujący obszar reagowania w ciągu
ośmiu godzin od otrzymania zgłoszenia, o których mowa w rekomendacji Konwencji
Helsińskiej29,zgodnie, z którą każde państwo, będące stroną Konwencji, powinno
zapewnić rozpoczęcie usuwania zagrożenia lub zanieczyszczenia w najbardziej
odległym miejscu swojej strefy odpowiedzialności w czasie nie dłuższym niż osiem
godzin od ogłoszenia alarmu, obejmował ok. 53%30. Zgodnie z danymi Biura
Hydrograficznego Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w polskich
obszarach morskich zidentyfikowano ponad 36031wraków, w tym blisko 300 wraków
lub ich pozostałości, do których jednostki SAR dotrą w czasie ośmiu godzin i ponad
60 wraków (ok. 17%) poza tym obszarem. Planowany zakup nowego
wielozadaniowego statku (co szczegółowo opisano w pkt 3 niniejszego wystąpienia
pokontrolnego) pozwoli na pokrycie tego obszaru w ok. 94%32.

Sprzęt przeciwrozlewowy pozostający w brzegowych stacjach ratowniczych
pozostawał w gotowości dwugodzinnej33.Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że czas ten
w praktyce był znacznie krótszy, co oznaczało że załogi BSR wraz ze sprzętem były
w stanie osiągnąć dowolny rejon swojej geograficznej odpowiedzialności na brzegu
morskim w przeciągu czterech godzin.
Statki ratownicze pozostawały w gotowości 15 minutowej, a sprzęt ratowniczy
w BSR w gotowości 30 minutowej. Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że w przypadku
statków oznaczało to, że były one w stanie osiągnąć dowolny rejon polskiej
wyłącznej strefy ekonomicznej i polskiej strefy odpowiedzialności za poszukiwanie
i ratownictwo w czasie krótszym niż sześć godzin.
(akta kontroli str. 48-129, 424-440, 835-891, 967-977,1003-1006,1009-1015,1029)
3. Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że:
- Służba SAR była zdolna do samodzielnego zebrania ok. 3.000 ton oleju

i jednorazowego przechowywania w zbiornikach ok. 800 ton. Jednakże w trakcie
trwania operacji statek specjalistyczny był zdolny do przekazania zanieczyszczeń
na inne jednostki i kontynuowania operacji;

- statki do zwalczania zanieczyszczeń znajdujące się w dyspozycji MSPiR oraz
inne statki i środki wymienione w Krajowym Planie34 były zdolne do

29 HELCOM Response Manual Volume I (Oil), Chapter 13, pkt a) (ii) HELCOM Recommendation 31/1, Updated
March 2018.
30 Powyższe dotyczyło obszaru odpowiedzialności Służby SAR przed zmianą granicy tego obszaru wynikającą
z umowy zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów
morskich na Morzu Bałtyckim, podpisaną w Brukseli dnia 19listopada 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1240).
31 Z wyłączeniem wraków zidentyfikowanych w Zatoce Puckiej i na Zalewie Wiślanym.
32 Jak przypis 29.
33 Statki ratownicze były przystosowane do zwalczania zanieczyszczeń i w akcjach ratowniczych przeznaczone
były do pełnienia funkcji pomocniczych, w tym holowania zapór przeciwolejowych.
34 Np. statki: Petrobaltic, Urzędu Morskiego w Gdyni i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
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przeciwdziałania zanieczyszczeniom olejowym na powierzchni morza w ilości do
3.500 ton;

- na wyposażeniu obydwu specjalistycznych statków do zwalczania rozlewów
znajdował się sprzęt umożliwiający zbieranie substancji ropopochodnych
o szerokim zakresie lepkości/gęstości od olejów lekkich, po ciężkie paliwo
żeglugowe; producenci zapór przeciwolejowych znajdujących się na
wyposażeniu tych jednostek określili, że będą one skuteczne do zastosowania
przy wysokości fali dochodzącej dla statku "Kapitan Poinc" do 3,5 m35i dla statku
"Czesław II" do 3,0 m; również wbudowane w burtę jednostek szczotkowe
systemy zbierania zanieczyszczeń posiadały ograniczenia zastosowania przy
złych warunkach pogodowych (producenci nie określili jednak granicznej
wysokości fali czy stanu morza, przy którym można ten sprzęt zastosować)36;

- w przypadku zalegania na dnie morza paliwa w wyniku rozlewu powstałego
wskutek "bieżących" incydentów, to przede wszystkim należy wziąć pod uwagę
fakt, że większość substancji olejowych z uwagi na ich naturę nie tonie
i prawdopodobieństwo zatopienia jest bardzo małe, szczególnie w przypadku,
gdy zostanie podjęte natychmiastowe działanie, do czego MSPiR była
przygotowana; to kapitan, armator statku, który spowodował zanieczyszczenie
był zobowiązany do podjęcia akcji stosownej do rozmiarów szkód wyrządzonych
w środowisku; zarówno MSPiR, jak i administracja morska posiadała możliwość
wezwania w razie konieczności pomocy międzynarodowej, kierując prośbę
bezpośrednio do państw Morza Bałtyckiego oraz pośrednio do innych państw
Unii Europejskiej (system wsparcia funkcjonuje skutecznie od wielu lat,
a oczekiwany czas przyjścia statków zagranicznych wynosi od 24 do 72 godzin;
system ten działa również w ten sposób, że oprócz wsparcia materialnego
obejmującego statki i sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń można uzyskać
pomoc ekspercką);

- w przypadku zalegania paliwa w zbiornikach na dnie morza w wyniku "bieżących"
incydentów, MSPiR podobnie jak większość służb ratowniczych na świecie,
nie dysponowała ani sprzętem, ani personelem umożliwiającym prowadzenie
operacji tego typu; w przypadku tego typu zdarzeń, to armator, właściciel statku
był odpowiedzialny za likwidację zagrożeń będących skutkiem incydentu; na
wodach terytorialnych administracja morska miała prawo określić warunki
likwidujące zagrożenia tego typu, włącznie z nakazem usunięcia wraku; na
pozostałych obszarach morskich zagadnienia te regulowała Międzynarodowa
Konwencja o usuwaniu wraków (2007 Nairobi WRC), która weszła w życie
w 2015 r., i której Polska nie była stroną;

- Służba SAR dysponowała siłami i środkami przede wszystkim do zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego spowodowanych przez
przedostanie się do wody substancji ropopochodnych; Służba SAR nie była
jednostką organizacyjną do zwalczania zagrożeń wynikających ze skażenia
bojowymi środkami trującymi; konstrukcja i budowa morskich statków
ratowniczych Służby SAR nie była przystosowana do działania w strefie skażenia
bojowymi środkami trującymi - nie zapewniała bezpieczeństwa załodze statków;
nie jest nam znany przypadek, aby statki służące do ratowania życia na morzu,
w jakimkolwiek kraju były przygotowane do działania w strefie skażenia bojowymi
środkami trującymi;

35 Niemniej jednak powyżej fali 1,0 - 1,5 m spadała efektywność zbierania zanieczyszczeń i powstawało
zagrożenie poważnego uszkodzenia systemu zbierania zanieczyszczeń. W dalszej części niniejszego
wystąpienia wskazano na planowane potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.
36 Pozostałe ograniczenia i potrzeby inwestycyjne dotyczące tych statków opisano w dalszej części niniejszego
wystąpienia pokontrolnego.
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- Służba SAR nie była wyposażona w specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej
właściwy dla skażenia bojowymi środkami trującymi; taki sprzęt posiadały
odpowiednie jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych; wyposażenie w taki sprzęt
załóg morskich statków ratowniczych czy ratowników BSR, według naszej opinii,
mijało się z celem gdyż załogi muszą być ubrane, w czasie prowadzenia działań
ratowniczych na morzu w indywidualne środki ochrony; ubranie członków załóg
statków ratowniczych czy ratowników BSR jednocześnie w indywidualne środki
ratunkowe i sprzęt ochrony przeciw skażeniom chemicznym spowoduje tylko
uniemożliwienie wykonywania działań (prowadzenia statku czy łodzi ratowniczej);
do działań w strefie skażenia chemicznego, w tym bojowymi środkami trującymi,
muszą być wykorzystane specjalistyczne statki, które zapewnią zarówno
bezpieczeństwo załogi, wewnątrz statku, jak i wykonywanie działań ratowniczych
poza jego wnętrzem; Służba SAR nie posiadała takiego statku natomiast
realizowała projekt budowy specjalistycznego, gazoszczelnego, statku, przy
pomocy środków unijnych, a finalizacja projektu, dostarczenie statku,
zaplanowana była za kilka lat;

- w przypadku akcji w warunkach skażenia chemicznego jednostki Służby SAR
wypłynęłyby w celu zabezpieczenia ratowniczego, w zakresie bezpiecznym dla
załóg statków ratowniczych, prowadzonej operacji przez wyspecjalizowaną
organizacje np. Marynarkę Wojenną;

- IMa w 2006 r. wydała poradnik Zewnętrznego Wsparcia dla działań ratowniczych
prowadzonych przez służby SAR lub innych zaangażowanych (Guidelines on the
provision of external suport as an aid to incydent containment for SAR authorities
and other concemed); według poradnika zewnętrzne wsparcie powinno być
realizowane przez zespoły specjalistów z organizacji lądowych (MIRG37)
dostarczonych na pokład statku w niebezpieczeństwie; jednym z typów
zewnętrznego wsparcia dla działań ratowniczych na morzu jest wsparcie przez
zespoły do dekontaminacji (Decontaminatin teams); niestety, mimo wieloletnich
starań Służby SAR, nie udało się stworzyć w Polsce systemu zewnętrznego
wsparcia działań ratowniczych na morzu.

(akta kontroli str. 426-437, 441-449)

W kontrolowanym okresie obejmującym 3,SIata (42 miesiące) statki "Kapitan Poinc"
i "Czesław II" były czasowo wyłączone z użytkowania łącznie 48 razy przez w sumie
ok. 9 miesięcy, tj. przez ok. 1/5 tego okresu. Wyłączenia miały miejsce prawie
w każdym miesiącu i w poszczególnych latach 2016-2019 (I półrocze) wyniosły
odpowiednio - ok. 4,S miesiąca, jeden miesiąc, 3,5 miesiąca i 6 dni. Najdłużej
z użytkowania wyłączony był "Kapitan Poinc" - łącznie 42 razy przez w sumie ok.
pół roku38,a statek "Czesław II" sześć razy, łącznie prawie dwa razy krócej niż
"Kapitan Poinc" - przez ok. trzy miesiące39.

Wyłączenia z użytkowania spowodowane były głównie (w 94% - 8,5 miesiąca) ich
remontami (łącznie 7,S miesiąca) i awariami (łącznie miesiąc), których koszt wyniósł
łącznie 1,8 mln zł.
Najdłuższe jednorazowe wyłączenia dotyczyły remontów związanych
z odnowieniem klasy statków (tzw. remonty klasowe wymagane przez Polski Rejestr
Statków) i w przypadku statku "Kapitan Poinc", trwało ponad dwa miesiące (71 dni),
a jego koszt wyniósł 1,2 mln zł, natomiast statku "Czesław II" jeden remont trwał
prawie dwa miesiące (52 dni - 0,2 mln zł), a drugi ok. miesiąca (32 dni - 0,9 mln zł).
Długie remonty statku "Kapitan Poinc" dotyczyły również systemu zbierania

37 Marlime Incident Respon Grup.
38 W poszczególnych latach odpowiednio - ok. 3,5 miesiąca, jeden miesiąc, 1,5 miesiąca i 1 dzień.
39 W poszczególnych latach odpowiednio - ok. jeden miesiąc, 2,5 dnia, prawie 2 miesiące i 5 dni.
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zanieczyszczeń (25 dni w 2017 r.) oraz przeglądu i remontu systemu automatyki
silników głównych (17 dni w 2018 r.).
Statek "Kapitan Poinc" uległ 11 awariom, w wyniku których najdłuższe wyłączenie
statku trwało ok. 22 dni, a pozostałe od dwóch godzin do dwóch dni. Statek
"Czesław II" uległ jednej awarii, która spowodowała wyłączenie statku na 2,5 dnia
(60 godzin).
W latach 2016-2019 (I półrocze) nie przeprowadzono żadnej modernizacjilinwestycji
statku "Kapitan Poinc". Natomiast jedyna modernizacja statku "Czesław II" dotyczyła
przebudowy pomieszczenia mesy na statku. Przebudowa spowodowała wyłączenie
statku z użytkowania na 123 godziny, tj. pięć dni, a jej koszt wyniósł 55,0 tys. zł.
Zrealizowane w latach 2016-2019 (I półrocze) inwestycje dotyczące wyposażenia
i sprzętu do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego polegały
m.in. na modernizacji systemu GMDSS40i systemu hydrauliki na statku "Kapitan
Poinc", zakupie radaru z funkcją wykrywania zanieczyszczeń olejowych, zakupie
detektora wielogazowego i elektronicznej wagi hakowej dla tego statku, modernizacji
łączności łodzi ratowniczej znajdującej się na tym statku, a ponadto zakupie
systemu zbierania zanieczyszczeń dla łodzi roboczej lM PRO, zakupie zbieracza
adhezyjnego typu MOP i zakupie zapór przeciwolejowych wraz z wyposażeniem do
stosowania na plaży w strefie przyboju.
Z wyjaśnień Dyrektora Służby SAR wynika, że:
- wszystkie zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne Służby SAR zostały ujęte

w opracowanym w 2017 r. projekcie Programu Wieloletniego na lata 2018-
202341"Wzmocnienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie
zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środka naturalnego"
(dalej: "Program Wieloletni MSPiR") - program dotychczas (do 10 lipca 2019 r.)
nie został zatwierdzony, a inwestycje w nim określone były realizowane w miarę
przyznawanych Służbie SAR, co roku środków finansowych;

- projekt Programu Wieloletniego MSPiR powstał z nadzieją możliwości jego
realizacji w sposób zapewniający gwarancje jego finansowania na zasadach
określonych przy tworzeniu planów wieloletnich zatwierdzonych przez Radę
Ministrów. MSPiR realizowała podobne przedsięwzięcie w latach 2003 - 2010,
co pozwoliło na wybudowanie bazy sprzętu w Świnoujściu oraz dwóch statków
ratowniczych klasy SAR 3000. Niemniej jednak projekt ten nie obejmuje zadań
związanych z działaniami będącymi przedmiotem kontroli, ponieważ zadania te
nigdy nie były MSPiR przypisane. W przypadku decyzji o włączeniu zadań
związanych z wydobyciem zanieczyszczeń zalegających na dnie morskim lub
usuwania substancji niebezpiecznych znajdujących się we wrakach statków
należałoby ten plan zmodyfikować po uprzedniej analizie wykonalności
poszczególnych zadań. W pewnym zakresie przedsięwzięcie pod nazwą
"Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla MSPiR" realizowane
obecnie42wychodzi na przeciw ewentualnym potrzebom wynikającym z analizy
zagrożeń dla środowiska morskiego związanych z zanieczyszczeniem
substancjami niebezpiecznymi. Zgodnie z projektem statek będzie miał
możliwość prowadzenia działań w atmosferze niebezpiecznej, zdolność do
wykrywania gazów bojowych i innych substancji niebezpiecznych oraz

40 Global Maritime Distress and Safety System - Światowy Morski System Łączności Alarmowej
i Bezpieczeństwa.
41 Ostatnia jego aktualizacja z października 2018 r. obejmowała lata 2019-2026.
42 Na podstawie umowy o dofinansowanie tego projektu z 13 grudnia 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił 280,0 mln zł,
a okres kwalifikowalności kończył się 31 grudnia 2022 r.). 5 lipca 2019 r. ogłoszono przetarg na dostawę tego
statku obejmującąjego zaprojektowanie, budowę i wyposaźenie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.
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możliwość wydobywania oleju z dna morskiego. Ponadto zamiarem naszym jest
taka konstrukcja statku, która stwarzałaby uniwersalną platformę dla operacji
podwodnych np. umożliwiałaby udzielenie wsparcia zespołom zajmującym się
oczyszczaniem wraków;

- przegląd rozwiązań innowacyjnych w zakresie potrzeb wynikających z zadań
MSPiR dokonywany był na bieżąco i ujmowany w projektach planów
finansowych Służby SAR na kolejne lata budżetowe.

Pierwotnie (w 2017 r.) wartość projektu oszacowano na 267,5 mln zł, a w ostatniej
jego aktualizacji (z października 2018 r.) na 291,0 mln zł, przy czym
w zaplanowanych potrzebach na 2019 r. uwzględniono przyznane na 2019 r.
w planie finansowym środki i zaplanowano na ten rok 3,3 mln zł, co stanowiło 1,1 %
łącznej wartości projektu (zadania te były w trakcie realizacji) na realizację czterech
z łącznie 30 planowanych zadań.

W trakcie realizacji były ujęte w projekcie tego Programu zadania polegające m.in.
na:
- budowie wielozadaniowego statku ratowniczego dla MSPiR43,
- modernizacji statku "Czesław II" polegającej na wymianie przestarzałego ok. 20

letniego dźwigu do obsługi urządzeń przeciwrozlewowych na nowy, bardziej
ergonomiczny i o większym udźwigu i zasięgu ramion oraz modyfikacji podkładu
głównego i siłowni do instalacji nowych urządzeń - planowany koszt 1,1 mln zł44;

- zakupie łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej i zdolnej do
zwalczania zanieczyszczeń olejowych - planowany koszt 1,0 mln zł.

W projekcie Programu Wieloletniego wskazano m.in. nw. potrzeby, które dotychczas
nie zostały zrealizowane:
- modernizacja statku "Kapitan Poinc", w tym modernizacja:

o zintegrowanego systemu zbierania zanieczyszczeń, co przyczyniłoby się
m.in. do istotnego, co najmniej trzykrotnego skrócenia czasu, w jakim statek
mógłby zainicjować skuteczną akcję likwidacji zanieczyszczeń45,
(praktycznie) wyeliminowania częściowej demobilizacji i mobilizacji statku
w związku z koniecznością zmiany obszaru operacyjnego w trakcie
prowadzonych akcji46, podniesienia granicznej wysokości fali dla
efektywnego zbierania zanieczyszczeń do 2,5 - 3,0 m z 1,0 - 1,5 m, przy
jednoczesnym zwiększeniu wydajności o ok. 15% oraz poprawy
bezpieczeństwa personelu pokładowego - szacowany koszt 8,5 mln zł47,

43 Na potrzebę w powyższym zakresie wskazywano również w projekcie planu finansowego na 2019 r.
44 Na potrzebę w powyższym zakresie wskazywano w projekcie planu finansowego na 2019 r.
45 Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że: istniejący na statku zintegrowany system zbierania zanieczyszczeń został
wybudowany przed niemal 20 laty, oparty był w głównej mierze na pracy ręcznej załogi statku i pracy dwoma
dżwigami pokładowymi; elementy składowe systemu należało przetransportować z miejsc ich mocowania na
pokład roboczy, wykonać montaż ręczny poszczególnych podzespołów, a następnie przenieść całość przy
pomocy dżwigów w miejsce ich położenia roboczego i zamocować; cała operacja wymagała pracy czterech osób
i zajmowała około 90 minut; podobnie zaangażowanie personelu pokładowego wymagane było przy demontażu
systemu; praca ręczna, a szczególnie praca z urządzeniami dżwigowymi była w warunkach panujących na
statku uciążliwa i niebezpieczna; system w położeniu roboczym pozwalał na poruszanie się statku z prędkością
maksymalną wynosząca 2 węzły; przy prędkościach większych może dojść do uszkodzenia konstrukcji i tym
samym przerwania akcji mechanicznego zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody; planowana
modernizacja systemu dotyczy całkowitej automatyzacji prac związanych z jego uruchamianiem; zdalna obsługa
wymaga zaangażowania jednej osoby do sterowania automatyką systemu i skraca czas jego rozwijania do 15
minut w przypadku rozpoczęcia akcji oraz 5 minut w przypadku konieczności zmiany położenia statku; ponadto
eliminowane jest ryzyko wypadków przy pracy; rozwiązanie takie było powszechnie stosowane w innych
państwach basenu Morza Bałtyckiego.
46 Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że często sposób prowadzenia akcji wymagał zmiany położenia statku; w tej
sytuacji było wymagane częściowe podniesienie systemu ponad powierzchnię wody, co umożliwiało szybsze
przemieszczanie się; operacja ta wymagała ponownego zaangażowania załogi i zajmowała około 40 minut.
47 Na taką potrzebę wskazano również w projekcie planu finansowego MSPiR na 2016 L, 2018 r. i 2019 r.
Pierwotnie w projekcie Programu Wieloletniego realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019.
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o urządzeń dźwigowych, poniewaź zamontowany na statku dźwig liczył ponad
20 lat i charakteryzował się wysoką awaryjnością, co utrudniało
wykonywanie zadań związanych z ratowaniem źycia ludzkiego
(wodowaniem łodzi ratowniczej) oraz prowadzeniem likwidacji rozlewu
olejowego na morzu - 6,0 mln zł48,

o napędu, który po ponad 20 latach użytkowania był znacznie
wyeksploatowany i awaryjny, a ponadto niektóre jego zespoły nie były już
produkowane - 2,0 mln zł49,

- zakup łodzi do zwalczania zanieczyszczeń olejowych50 (łącznie 5 szt.,
szacunkowy koszt 5,0 mln zł), na:
o Zalewie Szczecińskim (poza torem wodnym), na którym nie może operować

statek specjalistyczny do zwalczania rozlewów, z uwagi na to iż jest to
akwen zbyt płytki dla tego statku, a w związku z planowanym pogłębieniem
toru wodnego do portu w Szczecinie należy liczyć się ze zwiększeniem
ryzyka zanieczyszczenia olejowego na tym Zalewie,

o Zalewie Wiślanym, na którym z powodu planowego przekopu Mierzei
Wiślanej niewątpliwie wzrośnie ruch statków na tym akwenie, a zakup łodzi
pozwoli na optymalizację wykorzystywania sprzętu specjalistycznego
będącego na wyposażeniu stacji ratowniczych w Tolkmicku, Sztutowie
i Swibnie,

o wodach przybrzeżnych ze szczególnym uwzględnieniem Słowińskiego
i Wolińskiego Parku Narodowego, ponieważ brakuje sprzętu do ochrony
tych rejonów, m.in. na skutek likwidacji przestarzałych (ponad 30 letnich)
i wyeksploatowanych zapór przeciwrozlewowych, a czas dotarcia
specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń będzie zbyt długi,
aby podjąć w odpowiednim momencie efektywną akcję przeciwrozlewową.
Ponadto Słowiński Park Narodowy położony jest w pobliżu akwenów, na
których planowane są przedsięwzięcia związane z energetyką wiatrową, co
spowoduje wzmożony ruch statków i wzrost zagrożeń,

- zaprojektowanie i budowa statków typu SAR 2000, w związku z wyczerpaniem
dalszych możliwościbezpiecznejeksploatacjistatków ratowniczychtypu SAR 1500,
które dochodzą 25 letniego okresu użytkowania oraz realizacją nowych zdań
(holowanie,gaszenie pożarów)- 130,0 mln zł51,

- zakup przenośnego, kontenerowego systemu zbierania zanieczyszczeń
(szacowany koszt 0,8 mln zł), co pozwoli na wykorzystanie do działań zwalczania
zanieczyszczeń wód morskich statków, które nie są wyposażone w sprzęt
specjalistyczny (np. statki ratownicze typu SAR 3000, holowniki, statki rybackie),
będzie uzupełnieniem specjalistycznych statków Służby SAR, zwiększając
możliwość zwalczania rozlewów przy pomocy dowolnych statków52,

- rozbudowa stacji ratowniczej w Kołobrzegu, związana z potrzebą zwiększenia
potencjału ratowniczego w porcie Kołobrzeg wynikającą ze wzrastającego ruchu
żeglugowego w tym rejonie; ponadto planowano utworzyć w Kołobrzegu trzecią
po Gdyni i Świnoujściu bazę zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska;
po oddaniu do eksploatacji nowego, pełnomorskiego statku wielozadaniowego,

48 Na taką potrzebę wskazano również w projekcie planu finansowego MSPiR na 2019 r. Pierwotnie w projekcie
Programu Wieloletniego realizację zadania zaplanowano na 2019 r.
49 Pierwotnie w projekcie Programu Wieloletniego realizację zadania zaplanowano na 2021 r.
50 Na taką potrzebę wskazano również w projekcie planu finansowego MSPiR na 2018 r. i 2019 r. - w 2019 r.
w trakcie realizacji był zakup jednej łodzi. Pierwotnie w projekcie Programu Wieloletniego realizację zadania
zaplanowano na lata 2018-2020.
51 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla statków gaśniczo-ratowniczych
oraz budowa statków typu SAR 2000. Pierwotnie w projekcie Programu Wieloletniego realizację zadania
zaplanowano na lata 2018-2019.
52 Na taką potrzebę wskazano również w projekcie planu finansowego MSPiR na 2019 r. Pierwotnie w projekcie
Programu Wieloletniego realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
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który stacjonować będzie w Świnoujściu, zaplanowano przebazowanie statku
"Czesław II" ze Świnoujścia do Kołobrzegu; zatem rozbudowa stacji jest
niezbędna ze względu na konieczność rozmieszczenia w niej dodatkowego
sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz pomieszczeń socjalnych dla załogi
tego statku53.

(akta kontroli str. 426-437, 439-440, 450-625, 731-834)

Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że:
- w latach 2016-2019 (I półrocze) MSPiR nie zarejestrowała, żadnego incydentu

zanieczyszczenia związanego z wrakiem "Franken" i "Stuttgart", ani też nie
otrzymała zgłoszenia o prowadzeniu jakiejkolwiek akcji przeciwdziałania i nie
podjęto też żadnej akcji poszukiwania i ratownictwa,
obecnie (wg stanu na 1O lipca 2019 r.) żadna służba ratownicza, instytucja
w Polsce nie ma możliwości wydobycia oleju zalegającego na dnie morskim lub
wydobycia paliwa z wraku "Franken",
szacowany czas osiągnięcia rejonu operacyjnego zalegania wraku "Franken"
i "Stuttgart" i rozpoczęcia działań dla statku "Kapitan Poinc" wynosi cztery
godziny; dla statku "Czesław II" czas ten wynosi ok. 30 godzin; inne jednostki
współdziałające są w stanie pojawić się w miejscu prowadzenia akcji w czasie od
6 do 12 godzin,
główne przeszkody w przypadku zanieczyszczenia pochodzącego z wraku
"Stuttgart", to:
• brak decyzji o usunięciu zanieczyszczenia wraz z zapewnieniem możliwości

finansowania; szacunkowy koszt operacji może wynosić od 10 do
100 mln euro,

• brak informacji o zanieczyszczeniu, jego ilości i rozmieszczeniu na dnie
morskim,

• brak planu wydobycia oraz niezbędnych jego elementów, m.in.:
o wybór techniki wydobycia, transportu na ląd i sposobu

unieszkodliwienia odpadów lub też wybór metody polegającej na
trwałym zabezpieczeniu zanieczyszczenia bezpośrednio na dnie
morskim,

o przeprowadzenia analizy oddziaływania prowadzonych działań na
środowisko naturalne i otoczenie np. metodą analizy oddziaływania
netto z uwzględnieniem czynników ekonomicznych,

o brak odpowiedniego poziomu wiedzy w zakresie usuwania
zanieczyszczeń z dna morskiego lub innego sposobu jego
unieszkodliwienia, w tym przypadku należałoby posłużyć się wiedzą
ekspertów zagranicznych,

• brak odpowiedniego wyposażenia,
główne przeszkody w przypadku zanieczyszczenia pochodzącego z wraku
"Franken", to:
• brak informacji o wraku, w tym przypadku szacowanie ilości paliwa

zalegającego wewnątrz na 3000 ton jest skrajnie najgorszym scenariuszem,
• wrak jest nieprzygotowany do penetracji umożliwiającej ocenę jego stanu

oraz możliwości wydobycia paliwa - znajduje się na nim amunicja bojowa,
która powinna być usunięta przed przystąpieniem do oceny sytuacji,

• brak decyzji o usunięciu zanieczyszczenia wraz z zapewnieniem możliwości
finansowania; szacunkowy koszt operacji może wynosić od 5 do 1O mln

53 Pierwotnie w projekcie Programu Wieloletniego realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021.
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euro, a koszt samej penetracji (bez kosztów usunięcia amunicji) wynosi ok.
1 mln euro,

• operacje usuwania paliwa z wraków prowadzone są na zasadach
komercyjnych przez wysoko wyspecjalizowane instytucje, których w Polsce
nie ma; brak jest zarówno wiedzy, jak i technologii oraz wyposażenia na
przeprowadzenie tego typu akcji; w tym przypadku najlepszym
rozwiązaniem wydaje się po podjęciu decyzji o oczyszczeniu wraku
skierowanie zapytania do potencjalnych wykonawców i rozpoczęcie
postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych; możliwe jest
rozdzielenie zadań związanych z penetracją wraku i wykonania operacji
oczyszczania lub też zawarcie umowy warunkowej, w której decyzja
o przystąpieniu do oczyszczania będzie uzależniona od oceny wykonanej
na podstawie penetracji; w każdym z wymienionych przypadków
specjalistyczny statek do zwalczania zanieczyszczeń MSPiR będzie
sprawował funkcję zabezpieczenia operacji w przypadku incydentu
zanieczyszczenia morza,

• nieprzystosowanie statków MSPiR do prowadzenia prac podwodnych oraz
brak odpowiedniego wyposażenia.

(akta kontroli str. 426-440)
4. Pracownicy SAR uczestniczący w działaniach związanych z usuwaniem
zanieczyszczeń na morzu nie uczestniczyli w kursach modelowych54 wymaganych
przez IMO, przewidzianychdo realizacji w Krajowym Planie.

(akta kontroli stL 643-644, 648-650, 890-891)
W latach 2016-2019 (do 14 czerwca 2019 r.) przeprowadzono następujące
ćwiczenia, które zgodnie z Krajowym Planem (załącznik G) przygotowuje się
i przeprowadza pod kątem sprawdzenia różnych celów i aspektów Krajowego Planu:
- aplikacyjne55 - brało w nich udział kierownictwo Działu Zwalczania Zagrożeń

i Zanieczyszczeń - dwukrotnie w 2018 r., przy czym zgodnie z pkt G.9
załącznika G, ćwiczenia takie powinny być prowadzone w zależności od
osiąganych wyników, co 1-4 miesiące,

- ćwiczenia z użyciem sił56 - brały w nich udział Morska Stacja Ratownicza
w Tolkmicku (dwukrotnie: w 2016 r. i 2019 r.), BSR w: Dziwnowie (dwukrotnie:
w 2017 L i 2019 r.), w Kołobrzegu (trzykrotnie: w 2016 L, 2017 r. i 2019 L),
w Ustce (raz w 2017 L) i w Trzebieży (raz w 2019 r.), przy czym tylko ochotnicy
oraz załogi specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń: "Czesław
II" (siedmiokrotnie w 2016 r., sześciokrotnie w 2017 r., sześciokrotnie w 2018 r.
i dwukrotnie w 2019 L, ale nie przeprowadzono ćwiczeń załogi statku w okresie
27 lipca 2016 L do 7 marca 2017 L i od 25 lipca 2018 r. do 27 marca 2019 r.)
i "Kapitan Poinc" (ośmiokrotnie w 2016 r., sześciokrotnie w 2017 r.

54 Kursy modelowe: poziom 1 (szkolenie co 2 lata), poziom 2 (szkolenie co 4lata) i poziom 3 (szkolenie co Blat).
55 Polegają one na sprawdzaniu: procedur informowania, alarmowania i przywoływania do akcji osób
wchodzących w skład zespołów kryzysowych na poszczególnych poziomach akcji; systemu komunikacji
i łączności; osiągalności osób wchodzących w skład zespołów kryzysowych; różnych wariantów możliwości
transportowych i czasu, w jakim można skompletować zespół kryzysowy; umiejętności przekazywania informacji
w sposób szybki i precyzyjny.
56 Ćwiczenia takie polegają na sprawdzeniu gotowości sił i środków do wykonywania działań zwalczania
zanieczyszczeń na morzu. Ilość i rodzaj angażowanych do ćwiczeń ludzi i sprzętu powinna być odpowiednia do
założonego incydentu, uwzględniając strategię określoną w Krajowym Planie dla tego typu przypadków.
Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie zdolności lokalnych organizacji do działań na poziomie 1 i 2, dostarczając
jednocześnie doświadczeń w zakresie istniejących warunków lokalnych, umiejętności poszczególnych osób
i zespołów roboczych. Do zaawansowanej formy ćwiczeń mogą być włączane siły i środki jednostek
współdziałających, a także innych organizacji, od których można spodziewać się pomocy sprzętowej i ludzkiej,
co pozwala na sprawdzenie ich przydatności i rzeczywistych możliwości działania. Ćwiczenia tego typu mogą
być łączone z ćwiczeniami sztabowymi lub ćwiczeniami operacyjnymi.
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i dziewięciokrotnie w 2018 L i pięciokrotnie w 2019 L, ale nie przeprowadzono
ćwiczeń załogi statku w okresie 28 lipca 2016 r. do 24 kwietnia 2017 L), przy
czym zgodnie z pkt G.11 załącznika G, ćwiczenia takie powinny być
prowadzone, co 2-4 miesiące,

- ćwiczenia operacyjne57 - brały w nich udział załogi statków specjalistycznych do
zwalczania zanieczyszczeń: "Kapitan Poinc" (dziewięciokrotnie - corocznie)
i "Czesław II" (raz w 2019 r.), przy czym zgodnie z pkt G.12 załącznika G,
ćwiczenia takie powinny odbywać się w odstępach nie dłuższych jak dwa lata,

- w ramach współdziałania krajowego przeprowadzono sześć ćwiczeń z użyciem
sił Uednow 2016 L, po dwa w 2017 L i 2018 r. oraz jedno w 2019 r.) oraz cztery
ćwiczenia operacyjne (corocznie), a w ramach współdziałania
międzynarodowego przeprowadzono cztery ćwiczenia operacyjne (po jednym
w 2016 L i 2017 L oraz dwa w 2018 L).

Nie prowadzono ćwiczeń sztabowych58, o których mowa w pkt G.10 załącznika G
i prowadzi się nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

(akta kontroli stL 659-675, 890-891)

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych wyjaśnił, że:
- harmonogram ćwiczeń opisany w Krajowym Planie dotyczył załóg statków

specjalistycznych przeznaczonych do zwalczania zanieczyszczeń oraz kadry
kierowniczej Działu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń (kierownika działu
i specjalisty). Nie było uzasadnienia dla regularnego szkolenia członków
pozostałych statków, ponieważ statki te nie były wyposażone w specjalistyczny
sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń, a w trakcie akcji mogły jedynie pełnić
funkcje pomocnicze i wykorzystywane były tylko w ograniczonym zakresie (np.
do holowania zapory przeciwrozlewowej bądż do prowadzenia monitoringu dryfu
plamy olejowej). Nie było również uzasadnienia dla prowadzenia regularnych
szkoleń i ćwiczeń dla załóg SSR-ów. Wprawdzie na wyposażeniu SSR-ów
znajdowała się pewna ilość sprzętu specjalistycznego do zwalczania
zanieczyszczeń, jednak był to sprzęt przeznaczony do prowadzenia działań
wyłącznie na osłoniętych akwenach portowych oraz na plaży. W przypadku
zanieczyszczenia, załogi SSR-ów wspomagały działania Państwowej Straży
Pożarnej prowadzone na lądzie. Nie zawsze udawało się zaangażować statek
"Czesław II" w ćwiczenia operacyjne. Jest to najstarsza jednostka na
wyposażeniu SAR i jednocześnie jedyny statek, który ma ograniczenia żeglugi
(przy sile wiatru do 50S i stanie stan morza do 4°S). Nie jest on konstrukcyjnie
przystosowany do długotrwałych podróży morskich, przez co trudno było go
zaangażować w ćwiczenia operacyjne, które miałyby się odbyć w znacznej
odległości od stałego miejsca bazowania (port w Świnoujściu). Z tego względu

57 Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie prawidłowości opracowania i skuteczności Krajowego Planu oraz jego
kompatybilności z innymi planami przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom. Są najbardziej kompleksową,
a przez to najbardziej skomplikowaną formą ćwiczeń, obejmującą szereg aspektów symulowanej katastrofy
i angażujące kilka jednostek współdziałających. Zaproszone jednostki organizacyjne powinny skierować do
ćwiczeń osoby odpowiedzialne oraz siły i środki, które w sytuacjach rzeczywistych będą wykonywały zadania
określone dla nich w Krajowym Planie. W ćwiczeniach operacyjnych mogą brać udział także jednostki normalnie
wzywane do pomocy z państw Stron Konwencji Helsińskiej.
58 Cwiczenia te są interaktywną dyskusją prowadzoną w ramach zespołu kryzysowego, w oparciu o opracowany
scenariusz, lecz bez mobilizowania sił i środków. Powinny być przeprowadzane w salach konferencyjnych lub w
szeregu pomieszczeń połączonych liniami telefonicznymi, telefaksowymi, ewentualnie łącznością radiową
Ćwiczenia powinny ukazywać rolę i zadania poszczególnych osób odpowiedzialnych, a także rozwijać
współdziałanie poszczególnych grup zadaniowych w określaniu właściwej strategii działania. Początkowa prosta
forma tego typu szkolenia powinna przeprowadzić zespół kryzysowy przez cały plan zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń dla określonego poziomu działań, sprawdzając znajomość zadań oraz sposób działania
poszczególnych członków zespołu. W formie bardziej zaawansowanej ćwiczenia sztabowe powinny obejmować
kompleksy zagadnień związanych z likwidacją zagrożeń i zanieczyszczeń i odbywać się z udziałem
reprezentantów jednostek współdziałających.
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angażowany był w ćwiczenia operacyjne tylko wtedy, gdy odbywały się
w okolicach Świnoujścia. Ćwiczenia sztabowe nie były możliwe do zrealizowania
tylko przy użyciu sił i środków Służby SAR. Wymagałyby one powołania sztabu
kryzysowego, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich służb
zaangażowanych w przypadku wystąpienia katastrofalnego zanieczyszczenia
środowiska. Cwiczenia te stanowią najczęściej element większych ćwiczeń
operacyjnych (ostatni raz były przeprowadzone w 2015 r.) Na mniejszą skalę
ćwiczenia takie stanowiły element ćwiczeń z użyciem sił. Ćwiczenia aplikacyjne
organizowane były najczęściej w formie sprawdzenia procedury alarmowania
i inicjowania akcji zwalczania zanieczyszczeń. W tej formie uczestniczyła
najczęściej kadra kierownicza oraz ewentualnie inspektorzy operacyjni MRCK.
Najczęściej stanowiły one element większych ćwiczeń operacyjnych i rzadko
organizowane były w formie samodzielnych ćwiczeń. Bardzo często
przeprowadzane były w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemów
informatycznych opracowanych przez odpowiednie organy Unii Europejskiej
w celu ułatwienia współpracy międzynarodowej. Na mniejszą skalę ćwiczenia
takie stanowiły element ćwiczeń współdziałania krajowego;

- nie prowadzono ćwiczeń, szkoleń i treningów dotyczących przygotowania do
ewentualnej akcji zwalczania zanieczyszczeń dna spowodowanych przez wraki
(m.in. wraku statku Stuttgart) lub usuwania paliwa zalegającego we wrakach
(m.in.z warku Franken), ponieważ SAR nie dysponuje sprzętem umożliwiającym
usuwanie zanieczyszczeń z dna i usuwanie paliwa znajdującego się we wrakach.
Dotychczas nie było żadnej akcji polegającej na usuwaniu zanieczyszczeń z dna
morskiego i SAR nigdy nie dostała polecenia przystąpienia do akcji usuwania
zanieczyszczeń z ww. wraków.

(akta kontroli str. 643-644, 648-649, 684-685, 697-698)
Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że:
- czynności realizowane przez statki nieposiadające specjalistycznego sprzętu

przeciwrozlewowego nie wymagają szkolenia specjalistycznego, ponieważ
szkolenia takie stanowią element ćwiczeń ratowania życia i dlatego nie ma
konieczności regularnego ich udziału w ćwiczeniach zwalczania zanieczyszczeń.
Członkowie statków nie są na stałe przypisani do konkretnego statku, dlatego
w skład załóg dwóch statków specjalistycznych do zwalczania zanieczyszczeń
często wchodzą marynarze, którzy następnie pełnią służbę na innych statkach
ratowniczych, dzięki czemu brali oni udział w szkoleniach zarówno z zakresu
ratowania życia jak i zwalczania zanieczyszczeń. W przypadku załóg BSR,
ratownicy pełnią rotacyjne dyżury, dlatego dużo trudniej jest zorganizować takie
ćwiczenia w ich przypadku, zwłaszcza że specyfika ćwiczeń przeciwrozlewowych
wymaga m.in. zaangażowania dużej liczby uczestników. Porównując niewielką
liczbę akcji zwalczania zanieczyszczeń, w które zaangażowane są załogi BSR
(raz na kilka lat) z liczbą akcji ratowania życia (kilka miesięcznie), szkolenia
z zakresu ratowania życia posiadają pierwszeństwo;

- przerwa w organizacji ćwiczeń operacyjnych dla statku specjalistycznego
"Czesław II" spowodowana była koniecznością remontów statków, które miały
współuczestniczyć w zaplanowanych ćwiczeniach w okolicach Świnoujścia
(remont statku "Kapitan Poinc" w 2016 r. i remont jednostki niemieckiej w 2017 r.)

(akta kontroli str. 721-725)
5. Stosownie do prawidła VI/4 Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach
w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht,
1978, sporządzonej w Londynie59, członkowie załóg statków ratowniczych SAR

59 Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201, ze zm.
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spełniali wymagania kwalifikacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Byli oni
przeszkoleni w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla
członków załóg statków morskich6owydanym na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy
o bezpieczeństwie morskim, z czego 67 tylko w zakresie elementarnych zasad
udzielania pierwszej pomocy, a 102 (60,4%) w zakresie udzielania pierwszej
pomocy lub w zakresie sprawowania opieki nad chorym albo w obu tych zakresach.
Kursy te nie obejmowały udzielania pierwszej pomocy w warunkach skażenia
chemicznego, w tym bojowymi środkami trującymi61(dalej: "bśt").

(akta kontroli str. 626-630, 700-703)
Zgodnie z art. 13 ust. 1b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym62, ratownicy SAR, którzy ukończyli przeszkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przeszkolenie w zakresie
sprawowania opieki medycznej nad chorym zgodnie z programem, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie
morskim, i posiadają świadectwo o ukończeniu tego przeszkolenia, mają prawo
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach współpracujących
z systemem bez obowiązku ukończenia kursu.
Zgodnie z wymogami art. 69 ust 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji
członków załóg statków morskich63. pracownicy SAR będący członkami załóg
statków BSR posiadali zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia w zakresie
bezpieczeństwa wydane przez dyrektora Służby SAR.

(akta kontroli str. 704-717)
W latach 2016-2019 (do 8 lipca 2019 r.) do MRCK nie wpłynęły zgłoszenia
dotyczące zagrożenia życia na morzu w wyniku skażenia bśt, przy czym służby SAR
nie podejmują ratowania życia na morzu w warunkach skażenia bśt.

(akta kontroli str. 684-685,699, 718-720)
Z wyjaśnień Dyrektora SAR wynika, że w przypadku otrzymania informacji
o skażeniu bśt MRCK zawiadamia służby operacyjne właściwego terytorialnie
urzędu morskiego, stosownie do "Instrukcji postepowania załóg statków morskich na
wypadek wyłowienia lub wydobycia z morza bojowych środków chemicznych"64
oraz uruchamiane są siły i środki Marynarki Wojennej, zgodnie z Planem SAR
i Krajowym Planem, która jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt. Służby SAR
udzielają zabezpieczenia ratowniczego takich operacji w zakresie bezpiecznym dla
załóg statków ratowniczych SAR. SAR nie jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt
do zwalczania skażeń bśt (w tym. specjalistyczne statki, czy sprzęt ochrony
osobistej). Wyjaśnił, że obowiązujące przepisy dotyczące ratowania życia na morzu
nie regulują działań w wyniku skażenia bśt. Działania poszukiwawczo-ratownicze
prowadzone są w oparciu o zalecenia zawarte w "Lotniczym i morskim poradniku
poszukiwania i ratownictwa (International Aeronautical and Martime Search
and Rescue Manual - lAMSAR Manual) na podstawie, którego został opracowany
Plan SAR. Ww. poradnik, jak również Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu

60 Dz. U. Nr 239, ze zm. Wcześniej wymóg ten został określony w § 65 ust. 15 rozporządzenia Ministra
Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 167).
61 Toksyczne związki chemiczne do militarnego wykorzystania.
62 Dz. U. z 2019 r. poz. 993, ze zm.
63 Dz. U. poz. 802. Wcześniej obowiązywało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
(Dz. U. z 2017 r. poz. 167).
64 Stanowiącej załącznik do zarządzeń porządkowego Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21
marca 1997 r. w sprawie postepowania załóg statków morskich w przypadku wyłowienia lub wydobycia z morza
bojowych środków chemicznych.
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i ratownictwie morskim, sporządzona w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r., zgodnie
z którą swoje zadania wykonuje SAR, nie wspominają o procedurach czy zasadach
ratowania życia na morzu w warunkach skażenia chemicznego. W przypadku
konieczności prowadzenia akcji ratowniczej na morzu w warunkach skażenia
chemicznego, SAR posługuje się wytycznymi zawartymi w "Międzynarodowym
kodeksie ładunków niebezpiecznych" (International Maritime Dangerous Goods
Code - IMDG Code), który jest realizacją przepisów części A rozdziału VII
Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu65 i zawiera m.in.
poradnik pierwszej pomocy w przypadku osób narażonych na kontakt z substancją
niebezpieczną, który nie obejmuje bśt.

(akta kontroli str. 626, 630-633)
Obsada dyżurna MRCK corocznie brała udział w ćwiczeniach z użyciem sił
i ćwiczeniach operacyjnych dotyczących ratowania życia na morzu.

(akta kontroli str. 635-642)
6. Służba SAR wykonuje zadania zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
zgodnie z ustawą o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, zgodnie
z którą do zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki stosuje się, m.in.
postanowienia następujących umów międzynarodowych:
- Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez

statki, 1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r" zmienionej
Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r,66
oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września
1997 r.67,

- Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego,
sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.68,

- Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów
i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku
dnia 29 grudnia 1972 r.69

Zadania zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń morza służba SAR wykonuje na
podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń na morzu, zgodnie z którym dyrektor SAR opracowuje projekt
Krajowego Planu (§ 9 ust. 1). Krajowy Plan zatwierdza minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej (§ 9 ust. 5) i powinien być on opracowany zgodnie
z zaleceniami IMa oraz wymaganiami Komisji Helsińskiej, z uwzględnieniem analiz
zagrożeń wynikających z (§ 8 ust. 3):
- rozwoju transportu morskiego, w tym ilości i rodzaju transportowanych

poszczególnymi trasami ładunków szkodliwych i niebezpiecznych,
- natężenia ruchu statków i ich rodzaju oraz charakteru transportowanych

niebezpiecznych substancji w opakowaniach oraz utrudnień w żegludze
występujących na określonych trasach, a także statystyki wypadków morskich,

- rozwoju eksploatacji zasobów mineralnych znajdujących się pod dnem morskim,
- zagrożeń, które mogą zostać spowodowane w wyniku budowy i eksploatacji

sztucznych wysp, przez awarie instalacji przemysłowych oraz urządzeń
technicznych zlokalizowanych na morzu lub w strefie nadmorskiej,

- zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

65 Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974,
sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173).
66 Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101, ze zm.
67 Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679.
68 Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346.
69 Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46, ze zm.
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Analiza zagrożeń wystąpienia zanieczyszczenia w Krajowym Planie nie obejmowała
zagrożenia wynikającego z materiałów niebezpiecznych zalegających we wrakach.
W sprawie przyczyn nieobjęcia analizą ryzyka tych zagrożeń, Dyrektor Służby SAR
wyjaśnił, że ww. przepisy odnoszą się do zanieczyszczenia morza przez statki
w wyniku awarii, katastrofy morskiej, w tym również zatonięcia, ale nie do
zanieczyszczenia przez wraki, a w szczególności wraki z II wojny światowej. Do
zadań SAR należy zwalczanie zanieczyszczeń a nie monitoring, ocena faktycznej
sytuacji czy prowadzenie prac naukowych w tym zakresie. Wytyczne dotyczące
analizy zagrożeń nie obejmują zagrożeń substancjami zalegającymi we wrakach.
Taka analiza jest niemożliwa, ponieważ brak jest jednoznacznych i potwierdzonych
danych o rodzajach i ilości substancji znajdujących się we wrakach,

(akta kontroli str. 626, 633-634, 890-891)
7. Krajowy Plan dotychczas został raz zaktualizowany. Aktualizacji dokonał Dyrektor
Służby SAR - 16 lipca 2018 r. w zakresie Załącznika H - Wykaz sił i środków oraz
załącznika K - Lista adresów kontaktowych. Aktualizacja obejmowała zmiany, które
zaszły w zakresie danych wykazanych w załączniku H od 2005 r" a załącznika K,
w tym w pkt K.S.- Lista kontaktowa członków sztabu morskiego centrum zwalczania
zanieczyszczeń (MRC) od 2008 r. Niemniej jednak w załącznikach tych nie
uwzględniono wszystkich zmian, które zaszły w 2018 r., pomimo że zgodnie z § 9
ust. 7 rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń na morzu dyrektor Służby SAR dokonuje bieżącej aktualizacji
Krajowego Planu.
Ponadto Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że:
- od lipca 2018 r. procedowana jest aktualizacja Krajowego Planu w zakresie

Części ogólnej, załącznika A - Zakres odpowiedzialności i organizacja
przeciwdziałania oraz załącznika D - Wzory raportów i formularzy, procedury
informowania,
aktualizacja wynika głównie z implementacji dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu
ziemnego na obszarach morskich7o,

- aktualizacja w głównej mierze dotyczy wprowadzenia nowych działań
związanych m.in. z udzielaniem miejsc schronienia statkom potrzebującym
pomocy na polskich obszarach morskich, planem ratowania zwierząt, które
ucierpiały w wyniku rozlewów olejowych i planem zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń brzegu morskiego, zmian i wprowadzenia nowych systemów
alarmowania i obiegu informacji w kraju - System wymiany informacji
bezpieczeństwa żeglugi (SWIBŻ)71oraz komunikacji międzynarodowej - system
SafeSeaNet (SSN)72i CECIS73- Wspólnego Systemu Łączności i Informowania
w Sytuacjach Kryzysowych, służący do wymiany informacji w zakresie wzywania
i udzielania pomocy międzynarodowej,

- pomimo, że uzgodnienia aktualizacji Krajowego Planu procedowane są w trybie
pilnym to występują opóżnienia spowodowane m.in. oczekiwaniem na jej

70 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich
oraz zmiany dyrektywy 2004/35IWE (Dz. Urz. UE L 178 z 28,06,2013 r., str. 66),
71 Elektroniczny system wykorzystywany przez administrację morską oraz służby współpracujące do celów
monitorowania ruchu statków oraz automatycznej wymiany informacji dotyczących bieżącej sytuacji
nawigacyjnej w polskich obszarach morskich, wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach jak również
wspierania akcji ratowniczych, kryzysowych oraz ochrony statków i obiektów portowych.
72 Wspólnotowy system wymiany informacji morskiej utworzony przez Komisję Europejską we współpracy
z Państwami Wspólnoty w celu wdrożenia właściwych Wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego,
73 Common Emergency Communication and Information System.
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akceptację przez Radę SAR (12 marca 2019 r. projekty dokumentów przesłano
do przewodniczącego Rady SAR - decyzja o wyborze terminu posiedzenia Rady
SAR należy do jej przewodniczącego, którym jest Dowódca Operacyjny
Rodzajów Sił Zbrojnych). Po akceptacji przez Radę SAR zaplanowano
skierowanie aktualizacji do uzgodnień międzyresortowych. Według stanu na 17
czerwca 2019 r. zapisy w załącznikach zostały uzgodnione w trybie roboczym
z dyrektorami urzędów morskich (do końca 2018 r.) i z Departamentem
Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
(do 12 lutego 2019 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej Służby SAR
w ramach konsultacji społecznych,

- ponadto procedawana jest również aktualizacja załącznika B - Mapa rejonów
odpowiedzialności związana m.in. ze zmianą granicy polskiej strefy
odpowiedzialności za ochronę środowiska morskiego wynikającą ze zmiany
przebiegu granicy polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej oraz szelfu
kontynentalnego w związku z umową zawartą pomiędzy Rzecząpospolitą Polską
a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu
Bałtyckim, podpisaną w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. Niemniej jednak,
ponieważ umowa weszła w życie 28 czerwca 2019 r. i powoduje konieczność
uchylenia ustawy o polskiej strefie rybołówstwa morskiego74 i rozporządzenia
w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa
morskiego75,Służba SAR nie posiada jeszcze oficjalnej mapy tych obszarów,
którą opracowuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej76- nieoficjalną mapę
otrzymano 121ipca 2019 r.

(akta kontroli str. 890-1029)
Krajowy Plan nie został ogłoszony przez udostępnienie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Służby SAR, o czym mowa w § 9 ust. 6 rozporządzenia
w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

(akta kontroli str. 1019-1024)
8. W latach 2016-2019 (I półrocze) Służba SAR przeprowadziła łącznie 979 akcji
ratowniczych, w tym w 2016 r. - 219, w 2017 r. - 274, w 2018 r. - 341 i w I półroczu
2019 r. -145.

Najwięcej akcji, bo ok. 40% rocznie dotyczyło akcji ratowania życia na morzu.
Łącznie w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 395 takich akcji, w tym
w 2016 r. - 81, w 2017 r. -106, w 2018 r. - 143 i w I półroczu 2019 r. - 65.

Natomiast akcji zwalczania rozlewów Służba SAR przeprowadzała kilka rocznie.
Łącznie przeprowadzono 15 takich akcji77,w tym w 2016 r. - pięć, w 2017 r. - sześć
i w 2018 r. - cztery. W I półroczu 2019 r. nie przeprowadzono żadnej takiej akcji.

74 Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2357).
75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1978 r. w sprawie określenia zewnętrznej granicy polskiej
strefy rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 13, poz. 57).
76 Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, ze zm.) zadania państwa związane z prowadzeniem,
koordynowaniem i nadzorowaniem prac w zakresie hydrografii i kartografii morskiej. publikacji nautycznych
i informacji nautycznej wykonuje Państwowa Morska Służba Hydrograficzna, zwana dalej 'służbą
hydrograficzną', a zgodnie z art. 41a ust. 2 tej ustawy zadania służby hydrograficznej wykonuje Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej we współpracy z dyrektorami urzędów morskich oraz innymi podmiotami.
77 Ponadto przeprowadzoną jedną akcję, która ostatecznie była tzw. akcją wyjaśniającą, czyli taką w którą
zaangażowane zostało tylko MRCK. Po przyjęciu zgłoszenia i mobilizacji BSR-u Świbno okazało się, że miejsce
zdarzenia (Martwa Wisła) znajdowało się na wodach śródlądowych, które nie należało do obszaru działania
MSPiR. Akcję podjęła Państwowa Straż Pożarna z Pruszcza Gdańskiego. Siły Służby SAR pozostawały
w gotowości na wypadek, gdyby Państwowa Straż Pożarna jej nie podjęła. Rozlew był mały i dotyczył ropy
z jachtu, który zatoną!. Akcja była prowadzona z brzegu i nie było potrzeby udziału jednostek pływających.
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Wykorzystanie jednostek Służby SAR w przeprowadzonych akcjach przedstawiało
się następująco:
- 527 akcji statków ratowniczych MSPiR - w poszczególnych latach - 118, 148,

174 i 87,
- 425 akcji brzegowych stacji ratowniczych MSPiR - w poszczególnych latach -

95, 98, 157 i 75,
- siedem akcji statków przeciwrozlewowych - w poszczególnych latach - 3,3, 1.
Spośród 15 akcji zwalczania rozlewów, w siedmiu tj. w mniej niż połowie (47%)
uczestniczyły specjalistyczne statki do zwalczania rozlewów olejowych, w tym statek
"Czesław II" w sześciu akcjach (w 2016 r. w trzech, w 2017 r. w dwóch i w 2018 r.
w jednej), a statek "Kapitan Poinc" w jednej (w 2017 r.). Natomiast w pozostałych
ośmiu akcjach uczestniczyły: BSR-y (cztery akcje), łodzie ratownicze (trzy akcje)
i statek ratowniczy Oedna akcja). W ośmiu78 akcjach współdziałano z innymi
jednostkami, w tym z łodzią Urzędu Morskiego w Gdyni, łodzią ratowniczą Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednostkami Państwowej, Ochotniczej
i Portowej Straży Pożarnej oraz sprzętem stoczni, na obszarze, której wystąpił
rozlew.
Większość akcji - 11J tj. ok. 73% przeprowadzono na obszarach portów (Portu
w Świnoujściu - sześć akcjj79, Portu Gdynia - dwie akcje80 i po jednej akcji81na
obszarze Portu Darłowo, Portu Mrzeżyno i Portu Łeba). Pozostałe akcje
prowadzono w Zatoce Gdańskiej82, Zatoce Puckiej83,w rejonie ujścia rzeki Kaczej
w Gdyni-Orłow084i w akwenie przy bulwarze gdyńskim i plaży miejskiej85.
W przypadku 10 akcji ustalono przyczyny rozlewów i były nimi: wycieki
oleju/ropy/paliwa z jednostek pływających (pogłębiarki, kutra, statków - łącznie pięć
akcji), z jachtów które zatonęły (dwie akcje), przewrócenie się na burtę pływającego
doku wraz z remontowaną na nim jednostką Oedna akcja) oraz zanieczyszczenia
pochodzące z lądu (dwie akcje). W siedmiu z tych akcji ustalono sprawców,
a w przypadku trzech, Służba SAR nie posiała danych w tym zakresie - czynności
w sprawie wykrycia sprawców podejmuje dyrektor urzędu morskiego. W przypadku
czterech akcji nie ustalono jednoznacznie przyczyn rozlewów, ale zaobserwowano
je w przystani jachtowej, przeprawie promowej (dwie akcje) i w Basenie Bałtyckim
w Pocie w Świnoujściu. Natomiast w przypadku jednej akcji, siły Służby SAR
zabezpieczały ewentualny rozlew (który ostatecznie nie wystąpił) z tonącego jachtu
holowanego przez WOPR.
Zanieczyszczenia usuwano przede wszystkim mechanicznie, przy wykorzystaniu
zbieraczek, zbieracza, zapór przeciwrozlewowych i rękawów sorbentowych.
W przypadku jednej akcji usuwanie zanieczyszczenia polegało jedynie na
wymieszaniu wlewu z rzeki wody zabarwionej (błękit) z wodą morską, a w jednym
przypadku rozlew nie nadawał się do zbierania mechanicznego, ponieważ stanowił
zbyt lekkie frakcje. W siedmiu akcjach zastosowano odtłuszczający środek
chemiczny, w tym w jednej akcji była to jedyna metoda działania.
Na podstawie analizy przebiegu wszystkich akcji zwalczania rozlewów ustalono, że
czas trwania akcji od momentu otrzymania zgłoszenia (przez pierwszą jednostkę
Służby SAR) do zakończenia akcji (zaprzestania faktycznego usuwania

78 W dwóch akcjach współdziałano z dwoma jednostkami.
79 W akcjach uczestniczył statek ,Czesław II'.
80 W jednej akcji uczestniczył statek ,Kapitan Poinc', a w drugiej łódź ratownicza z tego statku.
81 W akcjach uczestniczyły BSR-y.
82 W akcji uczestniczyły BSR.
83 W akcji uczestniczyła łódź ratownicza.
84 W akcji uczestniczył statek ratowniczy.
85 W akcji uczestniczyły dwie łodzie ratownicze.
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zanieczyszczeń) wynosił od 1,5 godziny do nieco ponad dwóch dni (49 godzin i 15
minut), w tym czas:
- od momentu otrzymania informacji o potrzebie udziału w akcji zwalczania

zanieczyszczeń na morzu do chwili:
o opuszczenia bazy przez specjalny statek morski do zwalczania

zanieczyszczeń wynosił od 5 minut do 1 godziny i 50 minut,
o opuszczenia bazy przez załogę brzegowej stacji ratowniczej wynosił od 21

do 31 minut,
o odcumowania przez morski statek ratowniczy wynosił 7 minut,
o odcumowania łodzi ratowniczej wynosił od 3 do 13 minut,

- dotarcia na miejsce zdarzenia od momentu opuszczenia bazy/odcumowania
wynosił od 5 minut do 2 godzin i 15 minut (w rejon Zatoki Puckiej), w tym
specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń od 17 minut do
2 godziny i 10 minut, łodzi ratowniczych, w tym z BSR-ów od 9 minut do 2 godzin
i 15 minut, a statku ratowniczego 30 minut.

Cztery akcje trwały ponad dobę, natomiast pozostałe akcje do około ośmiu godzin.
Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że:
- prowadzenie akcji ponad jedną dobę spowodowane było:

o przerywaniem akcji zazwyczaj po zachodzie słońca, z uwagi na utrudnienia
(a często brak możliwości) wizualnej kontroli postępów usuwania
zanieczyszczeń,

o w przypadku jednej akcji (46 godzin) z uwagi na to, iż była skomplikowana
ze względu na rozmiary źródła zanieczyszczenia (przewrócenie się
w stoczni całego doku wraz z remontowanym na nim statkiem) oraz długi
czas uwalniania się zanieczyszczeń ze zbiorników na statku i urządzeń
znajdujących się na doku,

o w przypadku jednej akcji (39 godzin i 23 minuty) "sączeniem" się
zanieczyszczenia mniejszym strumieniem, a nie od razu pojawieniem się
jednej dużej palmy86,

o w przypadku jednej akcji (49 godzin) zalodzeniem występującym
w oczyszczanym basenie,

o w dwóch akcjach (46 godzin oraz 46 godzin i 15 minut) zostawianiem po
zakończeniu usuwania plamy oleju rozstawionych zapór przeciwolejowych
na kolejną dobę w celu zabezpieczenia przed ewentualną reemisją
zanieczyszczeń, które mogły zebrać się w trudno dostępnych miejscach
infrastruktury portowej i które mogły zacząć pojawiać się na powierzchni
wody z kilkugodzinnym opóźnieniem87,

- moment zakończenia akcji zwalczania zanieczyszczeń nigdy nie był samodzielną
decyzją Służby SAR, za każdym razem był uzgadniany z przedstawicielami
administracji morskiej,

- w latach 2016-2019 (I półrocze) zgłoszono do Służby SAR jeden incydent -
rozlew w Porcie Gdańsk w 2017 r., który został opanowany siłami własnymi
dostępnymi w tym Porcie i nie było konieczności użycia sił i środków Służby
SAR. Największe polskie porty takie jak Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Terminal
przeładunku paliw płynnych Naftoport w Gdańsku posiadają własne służby
ratownicze bądź mają zawarte umowy z firmami zewnętrznymi na świadczenie
usług zwalczania zanieczyszczeń wód portowych i jeśli podmioty te są same

86 Akcja prowadzona w 2018 L, której źródłem były przedostanę się poprzez kanalizacja burzową substancje
ropopochodne pochodzące z lądu.
87 Statek wraz z załogą wrócił na stałe miejsce bazowania, a w miejscu zanieczyszczenia pozostała tylko
rozstawiona zapora przeciwolejowa, którą sklarowano i zabrano następnego dnia.

23



w stanie poradzić sobie z usuwaniem zanieczyszczeń to Służba SAR nie jest
informowana o takich zdarzeniach,

- w latach 2016-2019 (I półrocze) nigdy nie zdarzyło się, że Służba SAR nie
podjęła żadnych działań pomimo otrzymania informacji o zagrożeniu lub
zanieczyszczeniu środowiska morskiego, nigdy nie zdarzyło się również, aby
Służba SAR po otrzymaniu zawiadomienia przez MRCK bądź MPCK podjęła
akcję zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z opóźnieniem.

Największa akcja (biorąc pod uwagę ilość zebranych zanieczyszczeń - 37 m3) miała
miejsce w 2017 r. i dotyczyła przewrócenia się na burtę pływającego doku wraz
z remontowaną na nim jednostką. W trakcie pozostałych akcji z udziałem
specjalistycznych statków zebrano od 0,2 m3do 4,5 m3.

(akta kontroli str. 1030-1047)
9. W żadnej z akcji zwalczania rozlewów przeprowadzonej przez Służbę SAR
w latach 2016-2019 (I półrocze) nie współdziałano ze służbami innych państw,
ponieważ jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych Służby SAR akcje te
dotyczyły lokalnych i niewielkich zanieczyszczeń (głównie akwenów portowych) i nie
wymagały współdziałania międzynarodowego.
Natomiast w pozostałych akcjach ratowniczych z MSPiR współdziałały m.in.:
- inne jednostki organizacyjne funkcjonujące na obszarze kraju, tj. Marynarka

Wojenna (w tym śmigłowce), Morski Oddział Straży Granicznej, Państwowa
Straż Pożarna, Policja, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Pogotowie
Ratunkowe,

- służby innych państw stanowiących strony Konwencji SAR 1979 r., w tym
głównie MRCC88,JRCCS9i/lub Straż Wybrzeża zwłaszcza Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Francji, Szwecji, Holandii i Norwegii.

Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych Służby SAR wyjaśnił, m.in. że:
- współdziałanie międzynarodowe realizowane było na podstawie i zgodnie

z zapisami Konwencji SAR oraz porozumień operacyjnych z państwami, których
obszary odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (dalej: "SRR"90)
graniczą z SRR Polski,

- współdziałanie dotyczyło głównie:
• przekazania wezwań o niebezpieczeństwie odebranych przez MRCK, gdy

pozycja jednostki w niebezpieczeństwie znajdowała się w SRR innego
państwa,

• reakcji na zgłoszenia o niebezpieczeństwie odebrane przez MRCC/JRCC
innego państwa, gdy zdarzenie miało miejsce w SRR Polski lub dotyczyło
polskiej jednostki,

• akcji wyjaśniających po odebraniu alertu (w systemie Cospas-Sarsat91)
aktywowanego przez radiopławy92morskie - EPIRB, gdy pozycja sygnału
znajdowała się w SRR innego państwa lub radiopława zarejestrowana była
w innym państwie.

(akta kontroli str. 1030-1039)

88 Maritime Rescue and Coordination Centre (Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego).
89 Joint Rescue Coordination Centre (Zintegrowane Ratownicze Centrum Koordynacyjne).
90 Search and Rescue Region.
91 Systemem służącym przekazywaniu, poprzez satelity geostacjoname i okołobiegunowe, sygnałów
alarmowych nadawanych z urządzeń awaryjnych do ośrodków SAR.
92 Rodzaj nadajnika radiowego pozwalającego na ustalenie miejsca położenia w sytuacji zagrożenia.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Dyrektor SAR nie zapewnił pracownikom SAR biorącym udział w działaniach

związanych z usuwaniem zanieczyszczeń na morzu, przeszkolenia na kursach
modelowych wymaganych przez IMa, których realizację przewidziano
w Krajowym Planie (w załączniku G). Pomimo problemów związanych
z dostępnością do takich kursów w Polsce (osób i instytucji uprawnionych do
przeprowadzenia tego typu kursów, oraz wysokiego kosztu szkoleń) nie zgłaszał
tych problemów dysponentowi środków budżetowych i nie występował o środki
na ten cel.

Z wyjaśnień Dyrektora Służby SAR wynika, że w Polsce nie ma instytucji zdolnej
do przeprowadzenia tego typu kursów, a osoby przeszkolone nie posiadają
uprawnień do prowadzenia szkolenia. Kursy tego typu organizowane są przez
instytucje zagraniczne, a ich minimalny koszt wynosi około 6 tys. zł za osobę.
Ponadto dodał, że w Polsce nie ma administracyjnego wymogu posiadania
przeszkolenia w ww. zakresie. Zapisy w Krajowym Planie sformułowane zostały
w oparciu o standardy zagraniczne, jednakże nie zostały wprowadzone w życie.
(dowód: akta kontroli str. 643-644, 648-650 oraz zał G str. 127 Krajowego Planu)

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych Służby SAR wyjaśnił, że problemy
związane z ograniczeniami w zakresie realizacji programu szkoleń nie były
zgłaszane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej i nie
występowano o środki na przeprowadzenie takich szkoleń. Wyjaśnił, że kursy
modelowe IMa traktowane są, jako zalecenie i w zasadzie interpretacja
wymagań polega na odniesieniu się do zawartości merytorycznej
poszczególnych kursów. Poziom wyszkolenia załóg specjalistycznych statków do
zwalczania zanieczyszczeń oraz ratowników BSR odpowiada w zakresie
merytorycznym odpowiednim poziomom kursów modelowych, a wiedza
i umiejętności są poszerzane na bieżąco poprzez stały udział w ćwiczeniach,
współpracę z instytucjami naukowymi oraz udział w spotkaniach grup ekspertów.

(akta kontroli str. 650, 684-685 i 699)
Zdaniem NIK SAR powinien realizować Krajowy Plan w tym zakresie zwłaszcza,
że udział w takich kursach zalecany jest przez IMa dla zagwarantowania
skuteczności i bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratowniczych oraz
przeprowadzenie tych kursów zostało przewidziane w Krajowym Planie
opracowanym przez dyrektora Służby SAR.

2. Do 191ipca2019 r. nie zaktualizowano Krajowego Planu, tj.:
- nie ujęto w załączniku H - Wykaz sił i środków łodzi lM-Pro2

i zainstalowanego na niej w listopadzie 2018 r. zbieracza Lamor Side Mini
Bagger,

- w pkt K.5 - Listy kontaktowej członków sztabu morskiego centrum
zwalczania zanieczyszczeń (MRC) załącznika K - Lista adresów
kontaktowych, widniało imię i nazwisko osoby na stanowisku specjalisty
technicznego, która zajmowała je do 12 pażdziernika 2018 r. oraz imię
i nazwisko rzecznika prasowego, który pełnił tą funkcję do 30 czerwca
2018 r., a od 9lipca 2018 r. nastąpiła zmiana na tym stanowisku,

pomimo że zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu dyrektor Służby SAR dokonuje
bieżącej aktualizacji Krajowego Planu.
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Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że:
- zbieracz był najnowszym, zakupionym dopiero pod koniec 2018 r. sprzętem

do zwalczania zanieczyszczeń i na pewno zostanie uwzględniony w trakcie
następnej aktualizacji wykazu sił i środków,

- sprawą dyskusyjną jest czy w załączniku K powinny znajdować się imienne
listy adresowe członków sztabu morskiego centrum zwalczania
zanieczyszczeń. Każda zmiana na stanowisku wymagałaby aktualizacji,
dlatego należałoby zastanowić się czy bardziej zasadne nie byłoby
umieszczenie tylko wykazu stanowisk.

Wacenie NIK z § 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu jednoznacznie wynika, że
Krajowy Plan powinien być aktualizowany na bieżąco, tj. w miarę jak następują
zmiany. A skoro w załączniku K zamieszczono imiona i nazwiska osób
zajmujących konkretne stanowiska to one również powinny podlegać takiej
aktualizacji. Zgodnie z zapisami pkt 13.3. Krajowego Planu aktualizację
przeprowadza się poprzez wymianę poszczególnych kart, na których zostały
wprowadzone zmiany, a każda z wymienionych stron musi być opatrzona
w prawym dolnym rogu datą dokonania zmiany.

(akta kontroli str. 890-1007,1019-1024)
3. Krajowy Plan nie został ogłoszony przez udostępnienie na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Służby SAR, pomimo takiego obowiązku określonego w § 9
ust. 6 rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń na morzu (obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 r.).

Dyrektor Służby SAR wyjaśnił, że podstawowym powodem nieumieszczenia
Krajowego Planu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Służby
SAR były znajdujące się w dokumencie dane osobowe.

Wacenie NIK skoro w przepisach wskazanego rozporządzenia ustalono
obowiązek ogłoszenia Krajowego Planu przez udostępnienie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Służby SAR to należy tego dokonać zachowując zasady
bezpieczeństwa informacji w nim zamieszczonych.

(akta kontroli str. 1019-1024)

IV. Uwagi i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5
ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski 1. Podjęcie działań w celu zapewnienia pracownikom SAR biorącym udział
w działaniach związanych z usuwaniem zanieczyszczeń na morzu,
przeszkolenia na kursach modelowych wymaganych przez IMa, zgodnie
z założeniami Krajowego Planu.

2. Zaktualizowanie Krajowego Planu w zakresie załącznika H i K.
3. Podjęcie działań w kierunku ogłoszenia Krajowego Planu.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, 2>OIipca 2019 r.

Kontroler
Maria Mieszaiska

główny specjalista kontroli
państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI

1~&iA.:2~~~~
£wa Jasiurska-Kluczek

..............1:-h6.'l.~k.Q .
podpis podpis
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