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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie zasad i sposobu zapewnienia os∏ony meteorologicznej na potrzeby Morskiej S∏u˝by Poszukiwania
i Ratownictwa.

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
i prowadzona przez niego Paƒstwowa S∏u˝ba Hydrolo-
giczno-Moteorologiczna, zwana dalej „s∏u˝bà mete-
orologicznà”, zapewni os∏on´ meteorologicznà na po-
trzeby akcji poszukiwawczych i ratowniczych wykony-
wanych przez Morskà S∏u˝b´ Poszukiwania i Ratownic-
twa, zwanà dalej „S∏u˝bà SAR”.

2. Os∏ona meteorologiczna, o której mowa w ust. 1,
polega na wykonywaniu obserwacji i pomiarów mete-
orologicznych, przesy∏aniu, gromadzeniu i przetwarza-
niu zebranych informacji, prowadzeniu ciàg∏ej analizy
warunków meteorologicznych mogàcych mieç znacze-
nie dla bezpieczeƒstwa ˝eglugi i ratowania ˝ycia na
morzu, opracowywaniu prognoz, ostrze˝eƒ, komunika-
tów oraz biuletynów o stanie tych warunków.

3. Os∏ona meteorologiczna, o której mowa w ust. 1,
jest prowadzona na obszarze Morza Ba∏tyckiego i pol-
skiej strefy brzegowej, a jej wyniki sà przekazywane do

Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego,
zwanego dalej „MRCK”.

§ 2. Zakres os∏ony meteorologicznej, o której mo-
wa w § 1, obejmuje w szczególnoÊci:

1) przekazywanie morskich prognoz meteorologicz-
nych, zwanych dalej „prognozami”, o których mo-
wa w § 3, do MRCK bezpoÊrednio po ich opracowa-
niu, to jest do godzin 00:30, 06:30, 12:30, 18:30 cza-
su uniwersalnego (UTC) oraz prognoz Êrednioter-
minowych na trzy doby — do godziny 11:30 UTC,

2) przekazywanie do MRCK, bezpoÊrednio po ich
opracowaniu, ostrze˝eƒ o groênych zjawiskach
meteorologicznych i hydrologicznych,

3) opracowywanie i przekazywanie, na ka˝de ˝àdanie
MRCK, szczegó∏owych prognoz dotyczàcych wy-
branych zjawisk meteorologicznych i hydrologicz-
nych oraz wybranych rejonów Morza Ba∏tyckiego
i polskiej strefy brzegowej,

4) przekazywanie do MRCK, niezale˝nie od pory doby,
bezpoÊrednio po opracowaniu, korekty prognoz,
o których mowa w pkt 1,

5) przekazywanie bie˝àcych informacji o aktualnym
stanie pogody, zjawiskach meteorologicznych
w okreÊlonych rejonach morza i strefy brzegowej
ze znajdujàcych si´ tam stacji i p∏aw pomiarowych
— na ka˝de ˝àdanie S∏u˝by SAR,

6) zaopatrywanie S∏u˝by SAR w biuletyny informacyj-
ne, mapy zlodzenia i biuletyny lodowe opracowy-
wane przez s∏u˝b´ meteorologicznà.

§ 3. 1. Prognoza na najbli˝sze 12 godzin obejmuje
akweny Ba∏tyku Po∏udniowego, Po∏udniowo-Wschod-
niego i Centralnego oraz polskà stref´ brzegowà i do-
tyczy warunków bie˝àcych oraz przewidywanych w za-
kresie:

1) sytuacji barycznej,

2) kierunku i si∏y (pr´dkoÊci) wiatru,

3) temperatury powietrza,

4) temperatury wody w warstwie przypowierzchnio-
wej — na ˝àdanie MRCK,

5) stanu morza,

6) widzialnoÊci,

7) zjawisk atmosferycznych,

8) orientacyjnej prognozy wiatru i stanu morza na na-
st´pne 12 godzin.

2. Prognoza Êrednioterminowa oznacza prognoz´
wiatru na trzy kolejne doby.

§ 4. Szczegó∏owe ustalenia dotyczàce technicz-
nych sposobów przekazywania informacji, o których
mowa w § 2, wykaz osób odpowiedzialnych za opra-
cowywanie i przekazywanie prognoz, ostrze˝eƒ i ko-
munikatów oraz adresy, numery telefonów, teleksów,
telefaksów oraz poczty elektronicznej zostanà zawarte
w porozumieniu mi´dzy S∏u˝bà SAR i s∏u˝bà meteoro-
logicznà.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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