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We wtorek, 15 kwietnia, w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, odbyło

się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady SAR (Serach & Rescue). Obrady prowadził nowy

przewodniczący, którym w wyniku reformy systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP jest

od 1 stycznia dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki. W

obradach wziął także udział dowódca COM-DKM wiceadmirał dr Stanisław Zarychta.

Pierwsze tegoroczne spotkanie było okazją do podziękowań odchodzącym członkom Rady.

Między innymi nowy przewodniczący podziękował za dotychczasową pracę na rzecz Rady

admirałowi floty Tomaszowi Mathei, który jako dowódca Marynarki Wojennej stał na jej czele do

końca 2013 roku. Generał Tomaszycki wręczył również powołania Ministra Infrastruktury i

Rozwoju nowym członkom Rady SAR.

Na posiedzeniu omówiono zasady działania Rady, w szczególności regulamin jej funkcjonowania,

zasady komunikacji oraz współpracy z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej.

Dyskutowano również o potrzebie powołania w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań

ratowniczych na morzu. Na zakończenie przedstawiono propozycję tematów, które to mogą być

poddane pod opiniowanie Rady.

W posiedzeniu Rady SAR uczestniczyli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ,

Dowództwa Generalnego RSZ, Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego,
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inspektor MW wiceadmirał Ryszard Demczuk, szef Oddziału Ratownictwa DG RSZ komandor

Andrzej Ogrodnik. W obradach udział wzięli także: dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i

Ratownictwa, piastujący stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady SAR, komendant

Morskiego Oddziału Straży Granicznej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej z

Gdańska, ze Szczecina i z Olsztyna, dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, ze Szczecina i ze

Słupska, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia, jak

również przedstawiciel Komendy Głównej Policji.

Rada SAR jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach związanych z poszukiwaniem i

ratowaniem życia na morzu. W skład rady wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych:

Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej

oraz inne jednostki będące w stanie udzielić pomocy, a także przedstawiciel ministra właściwego

do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektor Służby SAR. Do zadań Rady SAR należy opiniowanie

propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji poszukiwawczych i ratowniczych

podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR,

opiniowanie planów rozwoju Służby SAR, jak również inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do

podnoszenia efektywności działań Służby SAR.
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