
Na Morzu Bałtyckim pływa w ciągu roku jednocześnie 2 000 statków komer-
cyjnych. Transportuje się dziesiątki milionów ton chemikaliów, a liczba pasażerów 
odwiedzających porty nad Morzem Bałtyckim jest bliska 100 milionów rocznie. 
Rejestruje się 100-200 wypadków z udziałem statków komercyjnych, ale liczba sytuacji 
zbliżonych do wypadków jest kilka razy wyższa. Wszystkie te czynniki wraz z rosnącym 
natężeniem ruchu na Morzu Bałtyckim, ruchem przecinającym się w kilku węzłach, 
trudnymi wodami i surowymi warunkami pogodowymi w północnej jego części 
zwiększają prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków morskich na dużą skalę  
i utrudniają przeprowadzanie akcji poszukiwawczych i ratunkowych.

Akronim projektu: ChemSAR.
Partner wiodący projektu: Uniwersytet w Turku, Finlandia.
Partnerzy projektu: 3 (Finlandia), 2 (Niemcy), 1 (Estonia), 1 (Litwa), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 2,6 mln euro.

Tytuł projektu: Plany i procedury operacyjne akcji 
poszukiwawczych i ratunkowych na morzu w przypadku  
zaistnienia wypadków związanych z niebezpiecznymi  
i trującymi substancjami 
ang. Operational plans and procedures for maritime search  
and rescue in incidents involving hazardous and noxious substances
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Podsumowanie

Według władz ratowniczych i sprawozdań z badań obecnie nie istnieją plany operacyjne  
i standardowe procedury operacyjne przeprowadzania akcji poszukiwawczych i ratowni-
czych, które miałyby zastosowanie do wypadków związanych z substancjami niebezpiecznymi  
i trującymi w regionie Morza Bałtyckiego.
Poważne wypadki morskie mają w zasadzie zawsze charakter międzynarodowy, co podkreśla 
znaczenie wspólnych procedur i know-how. Państwa posiadają pewne krajowe praktyki  
w zakresie reagowania przy wypadkach związanych z substancjami niebezpiecznymi  
i trującymi, ale wypadki te wymagają podjęcia wspólnych akcji ratowniczych i sformułowania 
wspólnych wytycznych. Ważne jest, aby wiedzieć, w jakie reakcje wchodzą chemikalia  
w różnych środowiskach i z jakimi substancjami, w jaki sposób chronić się przed substan- 
cjami chemicznymi i w jaki sposób postępować z osobami, które miały kontakt z substancjami  
niebezpiecznymi i trującymi, a także w jaki sposób postępować ze skażonym sprzętem  
i statkami. W ekstremalnych sytuacjach brak wiedzy może mieć katastrofalne konsekwencje.

W ramach projektu opracowane zostaną plany operacyjne i standardowe procedury operacyjne  
akcji poszukiwawczych i ratowniczych przy wypadkach związanych z substancjami niebezpiecznymi  
i trującymi. Przez tworzenie planów i standardowych procedur operacyjnych akcji ratowniczych w przy-
padku wypadków związanych z substancjami niebezpiecznymi i trującymi możliwe będzie wypełnienie 
wspomnianej luki związanej z brakiem procedur operacyjnych. Stworzenie e-materiałów szkoleniowych 
dla międzynarodowych podmiotów zaangażowanych w działania organizacji ratowniczych przyczyni się 
do podniesienia i ujednolicenia poziomu know-how w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji rato-
wniczych. Chemiczna baza danych będzie stanowić podstawę informacji niezbędnych w akcjach ra-
towniczych i e-szkoleniach.
Ćwiczenia na miejscu i międzynarodowe ćwiczenia ratownicze na morzu umożliwią zweryfikow-
anie przydatności wyników projektu w praktyce. Projekt zwiększy zdolności władz i służb ratownictwa  
morskiego oraz podniesie kompetencje i transgraniczne zdolności współpracy w państwach położonych  
w regionie Morza Bałtyckiego.
Partnerzy projektu reprezentują władze i służby ratownictwa morskiego, tj. główne docelowe grupy projek-
tu. Prowadzi to do zwiększenia trwałości wyników projektu. Wyniki projektu będą służyć także pozostałych 
podmiotom, w tym organom administracji morskiej i ochrony środowiska, spółkom transportu morskiego, 
akademiom przeprowadzającym szkolenia ratownicze i poszukiwawcze, akademiom morskim i pozostałym 
interesariuszom w sektorze morskim.


