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MorskMorskąą SSłłuużżbbęę Poszukiwania i Ratownictwa  Poszukiwania i Ratownictwa  –– (zwan(zwanąą rróówniewnieżż: S: Słłuużżbbąą SAR) SAR) 
powopowołłano na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeano na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeńństwie morskim. Zgodnie stwie morskim. Zgodnie 
z jej postanowieniami od dnia  1 stycznia 2002 roku  wydzielono z jej postanowieniami od dnia  1 stycznia 2002 roku  wydzielono z Polskiego Ratownictwa z Polskiego Ratownictwa 
OkrOkręętowego (PRO) w petowego (PRO) w pełłni autonomicznni autonomicznąą strukturstrukturęę –– „„SSłłuużżbbęę SARSAR”” majmająąccąą realizowarealizowaćć
wywyłąłącznie  zadania z zakresu ratownictwa. Scznie  zadania z zakresu ratownictwa. Słłuużżba SAR  jest paba SAR  jest pańństwowstwowąą jednostkjednostkąą
budbudżżetowetowąą podlegpodległąłą ministrowi wministrowi włłaaśściwemu do spraw gospodarki morskiej. ciwemu do spraw gospodarki morskiej. 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa realizuje zobowiązania określone w 
dwóch konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez Państwa Polskie:

1. Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w 
Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184), zwanej „Konwencją
SAR”,

2. Konwencji  o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej 
w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), zwanej „Konwencją
Helsińską 1992”.
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Ustawowe zadania SUstawowe zadania Słłuużżby SAR:by SAR:

1.1. Poszukiwanie i ratowanie Poszukiwanie i ratowanie żżycia ludzkiego na morzu ycia ludzkiego na morzu 

2.2. Zwalczanie zagroZwalczanie zagrożżeeńń i zanieczyszczei zanieczyszczeńń śśrodowiska     rodowiska     
morskiego morskiego 

Obszar działania Służby SAR obejmuje polską strefę
odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR) oraz 

polskie obszary morskie w których skład wchodzi morze 
terytorialne oraz polska wyłączna strefa ekonomiczna (EEZ) na 

Morzu Bałtyckim.
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Do realizacji swoich zadaDo realizacji swoich zadańń SSłłuużżba SAR posiada obecnie:ba SAR posiada obecnie:

11 statk11 statkóów ratowniczych w ratowniczych do dziado działłaańń z zakresu poszukiwania i ratownictwaz zakresu poszukiwania i ratownictwa
2 statki 2 statki przeznczoneprzeznczone do zwalczania zanieczyszczedo zwalczania zanieczyszczeńń
8 Brzegowych Stacji Ratowniczych 8 Brzegowych Stacji Ratowniczych wyposawyposażżonych w szybkie onych w szybkie łłodzie typu RIB, skutery, samochody odzie typu RIB, skutery, samochody 
ratownicze oraz w sprzratownicze oraz w sprzęęt do zwalczania rozlewt do zwalczania rozlewóów ropopochodnychw ropopochodnych



STATKI RATOWNICZE TYPU  STATKI RATOWNICZE TYPU  „„SAR 3000SAR 3000””
OROR--KAN, PASAT i SZTORMKAN, PASAT i SZTORM
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Długość: 36,90 m
Szerokość: 8,10 m
Zanurzenie: 2,50 m
Szybkość max.: 24 w
Załoga: 7 osób
Pojemność GT 276 T
Ilość rozbitków: ok. 150 osób
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STATKI RATOWNICZE TYPU  „SAR 1500”
CYKLON, HURAGAN, SZKWAŁ, MONSUN, TAJFUN, 

WIATR,  BRYZA

Długość: 15,20 m
Szerokość: 5,39 m
Zanurzenie: 0,90 m
Szybkość max.: 30 w
Załoga: 3-4 osoby
Pojemność GT 23,8 T
Ilość rozbitków: ok. 75 osób
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Statek wielozadaniowy m/s Statek wielozadaniowy m/s „„Kapitan Kapitan PoincPoinc””

Długość: 53,37 m
Szerokość: 13,60 m
Zanurzenie: 4,6 m
Szybkość max.: 13 w
Załoga: 11 osób
Pojemność GT 1347 T
Ilość rozbitków: ok. 275 osób
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Statek przeciwrozlewowy m/s „Czesław II”

Długość: 21,99 m
Szerokość: 6,01 m
Zanurzenie: 2,36 m
Szybkość max.: 9 w
Załoga: 5 osób
Pojemność GT 102 T
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Łódź ratownicza RIB PARKER 900 BALTIC „R 30”
Długość: 8,9 m
Szerokość: 3,3 m
Zanurzenie: 0,8 m
Szybkość max.: 45 w
Załoga: 3 osoby
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ŁŁodzie ratownicze RIB odzie ratownicze RIB GeminiGemini WaveriderWaverider 600 (8 szt.)600 (8 szt.)

Długość: 6,0 m
Szerokość: 2,5 m
Zanurzenie: 0,4 m
Szybkość max.: 38 w
Załoga: 3 osoby
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ŁŁodzie ratownicze RIB odzie ratownicze RIB SportisSportis SS--6500 (8 szt.)6500 (8 szt.)

Długość: 6,5 m
Szerokość: 2,55 m
Zanurzenie: 0,38 m
Szybkość max.: 37 w
Załoga: Min. 2 osoby



Samochody Ratownicze Land Rover Samochody Ratownicze Land Rover DefenderDefender (8szt.)(8szt.)
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Samochody Ciężarowe StarMan 944 (4 szt.) – Sztutowo, Władysławowo, 
Kołobrzeg i Dziwnów  

oraz Star 744 (2szt.) – Łeba i Ustka
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Specjalistyczny sprzSpecjalistyczny sprzęęt do usuwania t do usuwania 
zanieczyszczezanieczyszczeńń ropopochodnych z ropopochodnych z 

powierzchni wodypowierzchni wody

MORSKA SMORSKA SŁŁUUŻŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWABA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA



SprzSprzęęt jest wat jest ważżny ale to przede wszystkim ludzie tworzny ale to przede wszystkim ludzie tworząą SSłłuużżbbęę SAR !SAR !

W SW Słłuużżbie SAR zatrudnionych jest bie SAR zatrudnionych jest 
na etatach 291 osna etatach 291 osóób oraz b oraz 
dodatkowo ok. 100 ochotnikdodatkowo ok. 100 ochotnikóów w 
wspwspóółłpracujpracująących z cych z BSRBSR--amiami..
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WspWspóółłdziadziałłanie Sanie Słłuużżby SAR z innymi Sby SAR z innymi Słłuużżbamibami



WspWspóółłpraca mipraca mięędzynarodowadzynarodowa



Rok 2018 Rok 2018 –– Rekordowa Liczba Akcji RatowniczychRekordowa Liczba Akcji Ratowniczych

W ciW ciąągu cagu całłego 2018 r. Sego 2018 r. Słłuużżba SAR wziba SAR wzięłęła udziaa udziałł
łąłącznie w 341 akcjach ratowniczych w trakcie cznie w 341 akcjach ratowniczych w trakcie 
ktktóórych uratowano 66 osrych uratowano 66 osóóbb. . 



PrzykPrzykłładowe akcje ratownicze przeprowadzone przez Sadowe akcje ratownicze przeprowadzone przez Słłuużżbbęę SAR w 2018r.  SAR w 2018r.  

ZatoniZatonięęcie Kutra Kocie Kutra Kołł--7373

26.08.2018 godz. 22:00 - MRCK Gdynia odbiera sygnał
„mayday” z kutra Koł-73 znajdującego się 12 mm na N 
od portu w Kołobrzegu. Ze zgłoszenia wynika, że kuter 
szybko nabiera wody, a 4 os. załoga potrzebuje 
natychmiastowej pomocy. Do akcji skierowany został
statek rat. „Szkwał”, który po ok. 0,5h dotarł na miejsce 
zdarzenia. Kuter był już mocno przechylony na burtę a 
cała załoga ewakuowała się na tratwę ratunkową. 
Ratownicy ze „Szkwała” podjęli wszystkich 
poszkodowanych rybaków z tratwy i po wstępnym 
udzieleniu pomocy medycznej, przetransportowali ich 
bezpiecznie do portu w Kołobrzegu.



PrzykPrzykłładowe akcje ratownicze przeprowadzone przez Sadowe akcje ratownicze przeprowadzone przez Słłuużżbbęę SAR w 2018r.  SAR w 2018r.  

Tonie 3 mTonie 3 młłodych osodych osóób w porcie w b w porcie w ŁŁebieebie

W nocy z 5 na 6 września 2018 do MRCK Gdynia dociera 
informacja o 3  osobach które w Łebie weszły z falochronu do 
wody i zaczęły tonąć. BSR Łeba otrzymuje polecenie wyjścia 
łodzi „R-10” oraz „R-15” w rejon główek portu. O godz. 00:10 
udaje się odnaleźć 18-letnią dziewczynę, jednak ze względu na 
brak oznak życiowych rozpoczęto jej reanimację i 
przetransportowano poszkodowaną na pokład statku rat. 
„Huragan”, gdzie kontynuowano akcję reanimacyjną do czasu 
przyjazdu pogotowia ratunkowego. Niestety nie udało się jej 
uratować. Ponieważ druga poszkodowana osoba została 
uratowana wcześniej uratowana przez od strony brzegu przez 
przypadkowego przechodnia, całość poszukiwań skupiła się na 
odnalezieniu 21-letniego mężczyzny. Poszukiwania 
kontynuowane są z aż do godz. 15:00, jednak z wynikiem 
negatywnym. Jego ciało zostanie odnalezione dopiero 5 dni 
później przez załogę jachtu wychodzącego z portu w Łebie.



ZdarzyZdarzyłło sio sięę rróówniewnieżż kilka mniej kilka mniej 
powapoważżnych akcji ratowniczych nych akcji ratowniczych 

Wezwanie do dmuchanego jednoroWezwanie do dmuchanego jednorożżca dryfujca dryfująącego po Zatoce Gdacego po Zatoce Gdańńskiej.skiej.



ĆĆwiczenia i Szkoleniawiczenia i Szkolenia

DbajDbająąc o wysoki poziom przygotowania swoich ratownikc o wysoki poziom przygotowania swoich ratownikóów Sw Słłuużżba SAR realizuje w systemie ba SAR realizuje w systemie 
ciciąąggłłym program ym program ććwiczewiczeńń i szkolei szkoleńń niezaleniezależżnie od pory roku i warunknie od pory roku i warunkóów atmosferycznych.w atmosferycznych.



ĆĆwiczenia i Szkoleniawiczenia i Szkolenia

SzczegSzczegóólnlnąą uwaguwagęę popośświwięęcamy na szkolenia z zakresu udzielania pomocy camy na szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznejprzedmedycznej
przez naszych ratownikprzez naszych ratownikóów . Wspw . Wspóółłpracuje z nami kadra dopracuje z nami kadra dośświadczonych ratownikwiadczonych ratownikóów w 
medycznych z wieloletnim stamedycznych z wieloletnim stażżem zawodowym. em zawodowym. 



ĆĆwiczenia wiczenia BalexBalex Delta 2018Delta 2018

SSłłuużżba SAR byba SAR byłła partnerem mia partnerem mięędzynarodowego projektu ktdzynarodowego projektu któórego celem byrego celem byłła a 
organizacja najwiorganizacja najwięększych w historii kszych w historii ććwiczewiczeńń zwalczania zanieczyszczezwalczania zanieczyszczeńń na na 
BaBałłtyku tyku –– BalexBalex Delta 2018, ktDelta 2018, któóre odbyre odbyłły siy sięę w dniach 27w dniach 27--30 Sierpnia w 30 Sierpnia w 
KarlskronieKarlskronie (Szwecja).(Szwecja).



Nowe skutery ratownicze dla Nowe skutery ratownicze dla BSRBSR--óóww

Na przeNa przełłomie sierpnia i wrzeomie sierpnia i wrześśnia 2018r. dokonano procedury odbioru 7 nia 2018r. dokonano procedury odbioru 7 
szt. skuterszt. skuteróów ratowniczych, natomiast w listopadzie nastw ratowniczych, natomiast w listopadzie nastąąpipiłło ich o ich 
uroczyste przekazanie ratownikom z uroczyste przekazanie ratownikom z BSRBSR--óóww.
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Skutery ratownicze Skutery ratownicze RescueRunnerRescueRunner (8 szt.)(8 szt.)

Długość: 3,6 m
Szerokość: 1,5 m
Zanurzenie: 0,3 m
Szybkość max.: 38 w
Załoga: 1 - 2 osoby



Realizacja Projektu Budowy Nowego Realizacja Projektu Budowy Nowego 
Wielozadaniowego statku RatowniczegoWielozadaniowego statku Ratowniczego

dla Sdla Słłuużżby SARby SAR
Projekt nr POIS.03.02.00Projekt nr POIS.03.02.00--0000--0011/170011/17

• Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 
morskiego w obszarze polskiej strefy reagowania 
poprzez doposażenie MSPiR w wielozadaniowy statek 
ratowniczy zdolny do działania w atmosferze skażenia 
powietrza. 

• Całkowita wartość projektu to 280 mln zł, w tym 
wysokość dofinansowania UE wyniesie 238 mln.

• Zakończenie projektu (wejście statku do pogotowia 
ratowniczego) przewidziane jest na rok 2022.

• Obecnie trwają prace nad przygotowaniem do 
ogłoszenia przetargu wyboru stoczni. Zgodnie z 
harmonogramem do końca b.r. powinniśmy podpisać
umowę z wykonawcą.



Realizacja Projektu Budowy Nowego Realizacja Projektu Budowy Nowego 
Wielozadaniowego statku Ratowniczego dla Wielozadaniowego statku Ratowniczego dla 

SSłłuużżby SAR by SAR –– dotychczasowy przebiegdotychczasowy przebieg

W grudniu 2017r. podpisano z Centrum Unijnych ProjektW grudniu 2017r. podpisano z Centrum Unijnych Projektóów Transportowych (CUPT) w Transportowych (CUPT) 
umowumowęę o zapewnieniu finansowania projektu, natomiast w lutym 2019r. uo zapewnieniu finansowania projektu, natomiast w lutym 2019r. udadałło sio sięę
podpisapodpisaćć umowumowęę z konsorcjum firm, ktz konsorcjum firm, któórych zadaniem brych zadaniem bęędzie pedzie pełłnienie roli Innienie roli Inżżyniera yniera 
Kontraktu w procesie budowy nowego statku.Kontraktu w procesie budowy nowego statku.



Porozumienie o wspPorozumienie o wspóółłpracy z 3 Flotyllpracy z 3 Flotylląą OkrOkręęttóów w 

W styczniu 2019 dyrektor Maciej Zawadzki oraz W styczniu 2019 dyrektor Maciej Zawadzki oraz 
dowdowóódca 3 Flotylli Okrdca 3 Flotylli Okręęttóów kmdr Mirosw kmdr Mirosłław aw 
JurkowlaniecJurkowlaniec podpisali porozumienie o podpisali porozumienie o 
wspwspóółłpracy pomipracy pomięędzy Sdzy Słłuużżbbąą SAR a 3FO. SAR a 3FO. 

Zakres wspZakres wspóółłpracy obejmuje organizacjpracy obejmuje organizacjęę
wspwspóólnych lnych ććwiczewiczeńń ratowniczych oraz wymianratowniczych oraz wymianęę
dodośświadczewiadczeńń w ramach, ktw ramach, któórej delegacja rej delegacja 
pracownikpracownikóów Sw Słłuużżby SAR miaby SAR miałła okazja okazjęę odbyodbyćć
wizytwizytęę studyjnstudyjnąą w siedzibie 3FO oraz w centrum w siedzibie 3FO oraz w centrum 
szkolenia nurkszkolenia nurkóów i pw i płłetwonurketwonurkóów wojska w wojska 
polskiego, gdzie zapoznapolskiego, gdzie zapoznałła sia sięę ze sprzze sprzęętem tem 
ratowniczym oraz nurkowym jakim na dzieratowniczym oraz nurkowym jakim na dzieńń
dzisiejszy dysponuje nasza MW.  dzisiejszy dysponuje nasza MW.  



DziaDziałłania nad przywrania nad przywróóceniem nurkceniem nurkóów w w w MSPiRMSPiR

Z inicjatywy Dyrektora Z inicjatywy Dyrektora MSPiRMSPiR, prowadzone s, prowadzone sąą intensywne dziaintensywne działłania nad ania nad 
przywrprzywróóceniem nurkceniem nurkóów w Sw w Słłuużżbie SAR. Zatrudniono w tym celu inspektora ds. bie SAR. Zatrudniono w tym celu inspektora ds. 
nurkowych, ktnurkowych, któóry obecnie pracuje nad wypracowaniem rozwiry obecnie pracuje nad wypracowaniem rozwiąązazańń prawnych prawnych 
umoumożżliwiajliwiająących wprowadzenie nurkcych wprowadzenie nurkóów SAR do dziaw SAR do działłaańń ratowniczych na morzu. ratowniczych na morzu. 

Przedstawiciel SPrzedstawiciel Słłuużżby SAR braby SAR brałł rróówniewnieżż udziaudziałł jako obserwator w jako obserwator w 
mimięędzynarodowych dzynarodowych ććwiczeniach z zakresu ratownictwa podwodnego wiczeniach z zakresu ratownictwa podwodnego 
organizowanych w ramach projektu organizowanych w ramach projektu SmartSmart DiveDive BalticBaltic w Kotce (Finlandia). w Kotce (Finlandia). 



Aktywnie wAktywnie włąłączyliczyliśśmy simy sięę w obchody w obchody śświwięęta ta 
100100--lecia odzyskania niepodleglecia odzyskania niepodległłoośścici

Poczet sztandarowy oraz pracownicy Poczet sztandarowy oraz pracownicy MSPiRMSPiR uczestniczyli w paradzie w Gdyni w dn. 11uczestniczyli w paradzie w Gdyni w dn. 11--1111--
2018, udost2018, udostęępniono rpniono róówniewnieżż do zwiedzania statki ratownicze do zwiedzania statki ratownicze „„SztormSztorm”” oraz oraz „„Kapitan Kapitan 
PoincPoinc””, kt, któóre pomimo zre pomimo złłej pogody odwiedziej pogody odwiedziłły ty tłłumy mieszkaumy mieszkańńccóów Gdyni.w Gdyni.



Wprowadzenie umundurowania w Wprowadzenie umundurowania w SSłłubieubie SARSAR

Pierwszy raz w historii udaPierwszy raz w historii udałło sio sięę wprowadziwprowadzićć momożżliwoliwośćść uużżytkowania umundurowania przez ytkowania umundurowania przez 
pracownikpracownikóów w MSPiRMSPiR. Jednolite mundury z odpowiednimi dystynkcjami maj. Jednolite mundury z odpowiednimi dystynkcjami mająą ogromny wpogromny wpłływ na yw na 
budowanie pozytywnego wizerunku naszej sbudowanie pozytywnego wizerunku naszej słłuużżby. Dziby. Dzięęki temu nasz poczet sztandarowy biorki temu nasz poczet sztandarowy biorąąc c 
udziaudziałł w wielu uroczystow wielu uroczystośściach i wydarzeniach publicznych mciach i wydarzeniach publicznych móóggłł godnie reprezentowagodnie reprezentowaćć SSłłuużżbbęę SAR SAR 
oraz podnosioraz podnosićć jej prestijej prestiżż. . 



ZaangaZaangażżowanie w Spoowanie w Społłecznoecznośściach Lokalnychciach Lokalnych

Nie tylko poczet sztandarowy przyczynia siNie tylko poczet sztandarowy przyczynia sięę do budowania pozytywnego wizerunku naszej Sdo budowania pozytywnego wizerunku naszej Słłuużżby. by. 
Pracownicy Pracownicy MSPiRMSPiR wielokrotnie angawielokrotnie angażżowali siowali sięę w rw róóżżnorodne inicjatywy lokalne czy akcje norodne inicjatywy lokalne czy akcje 
ogogóólnopolskie (jak lnopolskie (jak npnp. Udzia. Udziałł w w „„Szlachetnej PaczceSzlachetnej Paczce””). Cz). Częęsto udoststo udostęępniamy rpniamy róówniewnieżż nasze bazy jak nasze bazy jak 
i statki ratownicze do zwiedzania przez dzieci i mi statki ratownicze do zwiedzania przez dzieci i młłodzieodzieżż szkolnszkolnąą..



SSłłuużżba SAR zaistniaba SAR zaistniałła w mediacha w mediach
spospołłecznoecznośściowychciowych

Na poczNa począątku 2018r.  tku 2018r.  
ZaZałłoożżony zostaje oficjalny ony zostaje oficjalny 
fanpagefanpage SSłłuużżby SAR w serwisie by SAR w serwisie 
FacebookFacebook. W ci. W ciąągu 12 miesigu 12 miesięęcy cy 
polubipolubiłło go ponad 4 tys. o go ponad 4 tys. 
uużżytkownikytkownikóów. Korzystajw. Korzystająących z cych z 
medimedióów w spospołłecznoecznośściowychciowych
zachzachęęcamy do obserwowaniacamy do obserwowania 



W 2018 r. poW 2018 r. pożżegnaliegnaliśśmy kilku wieloletnich my kilku wieloletnich 
pracownikpracownikóów, ktw, któórzy przeszli na zasrzy przeszli na zasłłuużżone emeryturyone emerytury..

W minionym roku na emerytury przeszW minionym roku na emerytury przeszłło o łąłącznie 12 pracownikcznie 12 pracownikóów w MSPiRMSPiR..



Okres marzec Okres marzec -- kwieciekwiecieńń 2019 r. to czarna seria w 2019 r. to czarna seria w 
SSłłuużżbie SAR bie SAR –– w krw króótkim czasie na wieczntkim czasie na wiecznąą wachtwachtęę
odeszodeszłło 3 naszych wieloletnich wspo 3 naszych wieloletnich wspóółłpracownikpracownikóów w 

i kolegi kolegóów.w.



SzczegSzczegóólnie bolesna bylnie bolesna byłła a 
wiadomowiadomośćść o niespodziewanym o niespodziewanym 

odejodejśściu Kpt. Darka Konkolaciu Kpt. Darka Konkola

•• W sW słłuużżbie SAR zatrudniony bybie SAR zatrudniony byłł od poczod począątku jej tku jej 
istnienia, a jeszcze wczeistnienia, a jeszcze wcześśniej pracowaniej pracowałł w Polskim w Polskim 
Ratownictwie OkrRatownictwie Okręętowymtowym

•• Wieloletni Kapitan Statku Ratowniczego Wieloletni Kapitan Statku Ratowniczego „„WiatrWiatr””
stacjonujstacjonująącego w Gcego w Góórkach Zachodnichrkach Zachodnich

•• Aktywny dziaAktywny działłacz zwiacz zwiąązkowy, lubiany i szanowany zkowy, lubiany i szanowany 
przez wszystkich kolegprzez wszystkich kolegóów w w w MSPiRMSPiR

•• Pasjonat Ratownictwa, autor kilku publikacji na temat Pasjonat Ratownictwa, autor kilku publikacji na temat 
SSłłuużżby SAR i jej historii by SAR i jej historii 

•• bybyłł pomyspomysłłodawcodawcąą i autorem pierwszego wydania i autorem pierwszego wydania 
rocznika ratowniczegorocznika ratowniczego

A jeszcze rok temu A jeszcze rok temu śświwięętowatowałł wspwspóólnie z lnie z 
nami Dzienami Dzieńń Ratownika 2018 Ratownika 2018 ……



W dniu W dniu ŚŚwiwięęta Ratownika mamy przyjemnota Ratownika mamy przyjemnośćść
przekazaprzekazaćć w Paw Pańństwa rstwa ręęce drugie wydania ce drugie wydania 
Rocznika Ratowniczego.Rocznika Ratowniczego.

W zwiW zwiąązku z problemami zdrowotnymi zku z problemami zdrowotnymi 
redaktora D. Konkola, gredaktora D. Konkola, głłóówny ciwny ciężężar i ar i 
obowiobowiąązek przygotowania drugiego wydania zek przygotowania drugiego wydania 
wziwziąłął na siebie kolega na siebie kolega ŁŁukasz Krajewski.ukasz Krajewski.

ZachZachęęcamy wszystkich gocamy wszystkich gośści do lektury ci do lektury 



PrezentacjPrezentacjęę przygotowali:przygotowali:

Maciej Grzonka Maciej Grzonka –– dziadziałł zwalczania zagrozwalczania zagrożżeeńń i zanieczyszczei zanieczyszczeńń na morzuna morzu
RafaRafałł GoeckGoeck–– rzecznik prasowy rzecznik prasowy MSPiRMSPiR, ratownik z BSR W, ratownik z BSR Włładysadysłławowoawowo

W prezentacji wykorzystano zdjW prezentacji wykorzystano zdjęęcia ktcia któórych autorami srych autorami sąą m.in.:m.in.:
JarosJarosłław Bujnyaw Bujny
Dariusz KulaDariusz Kula
Krzysztof RaczyKrzysztof Raczyńńskiski
Maciej GrzonkaMaciej Grzonka
Jerzy KiszczakJerzy Kiszczak
ŁŁukasz Kazimierczakukasz Kazimierczak
RadosRadosłław Soaw Sośśniknik
Maciej ZawadzkiMaciej Zawadzki



MORSKA SMORSKA SŁŁUUŻŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWABA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

DzieDzieńń Ratownika MorskiegoRatownika Morskiego
Gdynia 25.05.2019Gdynia 25.05.2019



Gdynia 25.05.2019 Gdynia 25.05.2019 r. 

DzieDzieńń Ratownika MorskiegoRatownika Morskiego

DziDzięękujemy za udziakujemy za udziałł w naszym w naszym śświwięęcie !cie !


