
Celem projektu jest przygotowanie nurków do współpracy w przypadku zaistnienia 
wypadków w regionie Morza Bałtyckiego. Katastrofa statku Costa Concordia we 
Włoszech w 2012 r. uwidoczniła konieczność poprawy stanu gotowości na wypadek 
zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej na morzu. Niewiele krajów, jeśli w ogóle, posiadają 
własne zdolności, aby zmierzyć się z tak poważnym wypadkiem jak katastrofa statku 
dużego promu. Dzięki koordynacji i wspólnemu zrozumieniu procedur, znajomości ogól-
nych i specjalnych kompetencji nurkowych i mapowaniu luk możliwe jest stworzenie na 
Morzu Bałtyckim solidnej i trwałej organizacji poszukiwawczej i ratowniczej, która sprawi, 
że stanie się ono bezpieczniejszym miejscem do podróżowania, życia i pracy.

Akronim projektu: DiveSMART-Baltic.
Partner wiodący: Szwedzka Straż Przybrzeżna, Szwecja.
Partnerzy projektu: 3 (Szwecja), 2 (Finlandia), 1 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 2,8 mln euro.

Tytuł projektu: Nurkowanie z państwowymi zasobami 
morskimi na Morzu Bałtyckim
ang. Diving with state maritime resources in the Baltic Sea
Priorytet: 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy: 3.3 Bezpieczeństwo morskie

Podsumowanie

Celem projektu DiveSMART-Baltic jest przygotowanie nurków do współpracy w sytuacjach 
nadzwyczajnych w regionie Morza Bałtyckiego.
Zdarzenia nadzwyczajne występują regularnie i będą występować w przyszłości. W historii Morza 
Bałtyckiego zapisała się katastrofa promu Jan Heweliusz i Estonia. W innych częściach świata 
miało miejsce szereg wypadków, w szczególności promów pasażerskich, które kosztowały 
życie setek ludzi. Planowanie przestrzeni morskiej zwiększyło liczbę ludzi na morzu, co z kolei 
tworzy dodatkowe problemy związane z poszukiwaniem i ratowaniem ludzi znajdujących się  
w niebezpieczeństwie.
Na Morzu Bałtyckim powstały duże farmy wiatrowe, a w portach w dalszym ciągu powstają  
atrakcyjne osiedla z pływającymi domami. To są miejsca, w których dochodzi i będzie dochodzić 
do wypadków. To są miejsca, w których ludzie znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach pod 
wodą. Sytuacje nadzwyczajne wymagają podjęcia przez nurków działań poszukiwawczych  
i ratunkowych.

Inną kwestią, którą należy rozważyć, jest fakt, że ofiary wypadków równie często toną, jak i równie często 
umierają w wyniku wychłodzenia, ponieważ wody Morza Bałtyckiego są wodami zimnymi. Materiały, sprzęt 
ratowniczy, szybka i bezpieczna penetracja zamkniętych przestrzeni z butlą tlenową mogą oszczędzić 
czas i uratować życie ludzi, jeżeli różne organizacje ratownicze będą znać się nawzajem dzięki wspólnym 
szkoleniowym i rozwojowi.

Z tego względu projekt DiveSMART-Baltic będzie koncentrować się na:
• mapowaniu kompetencji i zasobów oraz stworzeniu bazy danych dostępnej dla krajowych służb 
ratowniczych w regionie Morza Bałtyckiego,
• formułowaniu strategii mobilizacji dla nurków i sprzętu,
• organizowaniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń,
• formułowaniu wspólnych wytycznych/standardowych procedur działania,
• przeprowadzaniu badań dotyczących sprzętu ratowniczego, wyposażenia nurków, technik  
penetracji,
• prowadzeniu wymian między profesjonalnymi szkołami nurkowymi w regionie Morza Bałtyckiego  
w celu osiągnięcia doskonałości w szkoleniu i edukacji.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego także poza partnerst-
wem projektowym dzięki współpracy z większą częścią profesjonalnych nurków (łącznie 2 500) i szkołami 
nurkowymi. Służby ratunkowe będą lepiej przygotowane dzięki dostępności prostych, ale ważnych  
i aktualnych informacji.


