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STRESZCZENIE 

Ocena funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego  

w aspekcie realizowanych działań ratowniczych 

Motywacją do podjęcia tematyki badawczej dotyczącej oceny funkcjonowania systemu 

poszukiwania i ratownictwa lotniczego było dostrzeżenie potrzeby dokonania oceny rozwią-

zań w obszarze bezpieczeństwa na morzu w aspekcie działań ratowniczych realizowanych 

przez służby poszukiwania i ratownictwa SAR w Polsce (rozdz.1). Z literatury przedmiotu 

wynika, że obszar badawczy dotyczący funkcjonowania lotniczego ratownictwa morskiego 

nie został wyczerpany. Mimo licznych doniesień na temat optymalizacji elementów systemu 

do realizacji zadań ratowniczych, prezentowanych w rozdziale 2, niewiele z nich znajduje za-

stosowanie w rozwiązaniach stosowanych w polskiej służbie SAR. Na podstawie analizy ma-

teriału badawczego, stwierdzono, że istnieje luka w wiedzy na temat strategicznej lokacji baz 

lotniczych. Niezbędna zatem jest strategia, która pozwoliłaby na przemyślaną lokalizację sta-

cji bazowych oraz alokację zasobów ratowniczych, planowania działań logistyczno-

ratowniczych, planowania działań podczas wielkoskalowych kataklizmów, oceny responsyw-

ności, analizy ryzyka i planowania poszukiwań. Na podstawie wniosków wyciągniętych 

z przeglądu literatury, w rozdziale 3 postawiono tezy badawcze. Aby je zweryfikować, okre-

ślono cel badawczy polegający na opracowaniu w rozdziale 4 modelu matematycznego za-

wierającego istotne elementy mające wpływ na funkcjonowanie systemu. W rozdziale 5 

przedstawiono algorytm oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego w oparciu o takie funkcje oceny jak: pokrycie pierwotnym lub wtórnym potencjałem 

ratowniczym, indeks Giniego, średni czas dostępności usługi ratowniczej i maksymalny czas 

dostępności usługi ratowniczej. W rozdziale 6 przedstawiono ocenę systemu w oparciu o stu-

dium przypadku służby SAR w polskiej strefie odpowiedzialności. Przeprowadzono analizę 

danych z raportów lotów ratowniczych zrealizowanych w latach 1995-2020 oraz dokonano 

implementacji algorytmu oceny w postaci symulacji komputerowej. Wyniki analizy i obliczeń 

pozwoliły na wyciągnięcie wniosków badawczych, które przedstawiono w rozdziale 7. Pod-

sumowanie rozprawy zawiera wskazanie możliwości aplikacji wyników w rzeczywistym sys-

temie poszukiwania i ratownictwa oraz wskazuje na dalsze kierunki badań w obszarze ratow-

nictwa lotniczego na morzu. 

Słowa kluczowe: poszukiwanie i ratownictwo, modelowanie, ocena funkcjonowania, lo-

kalizacja baz.  
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ABSTRACT 

Assessment of functioning of the air search and rescue system in terms  

of implemented rescue operations 

The motivation to take up research topic regarding the functioning of the search and res-

cue system was the recognition of the need to assess solutions in the area of maritime safety in 

terms of the implementation of rescue activities carried out by SAR in Poland (Chapter 1). 

The literature on the subject shows that research area concerning the functioning of aerial sea 

rescue has not been exhausted. Despite numerous reports on the optimization of system ele-

ments for the implementation of rescue tasks, presented in Chapter 2, few of them are imple-

mented in the Polish SAR service. Based on the analysis of the research material, it was found 

that there is a knowledge gap about the strategic location of air bases. Therefore, a strategy is 

necessary that would allow for a well-thought-out location of base stations and the allocation 

of rescue resources, planning logistic and rescue activities, planning activities during large-

scale disasters, assessing responsiveness, risk analysis and search planning. Based on the con-

clusions drawn from the literature review, in Chapter 3, research hypotheses were formulated. 

In order to verify them, research goals were set, consisting of developing a mathematical 

model containing important elements influencing the functioning of the system. The model of 

the air search and rescue system is presented in Chapter 4. Chapter 5 presents the algorithm 

for assessing the functioning of the search and rescue system based on such evaluation func-

tions as: coverage with the primary rescue potential, coverage with secondary (backup) rescue 

potential, the Gini index, the average availability time of the rescue service and the maximum 

availability time of the rescue service. more. The analysis of the obtained values allows for 

the assessment of various system configurations. It takes into account the impact of meteoro-

logical conditions, as well as the allocation of resources and the presence of additional base 

stations. Chapter 6 presents an assessment of the system based on a case study of the SAR 

Service in the Polish zone of responsibility. The data from the rescue flight reports carried out 

in the years 1995-2020 was analysed and the evaluation model was implemented in the form 

of a computer simulation. The results of the analysis and calculations allowed for the drawing 

of research conclusions, which are presented in Chapter 7. The summary of the dissertation 

indicates the possibility of applying the results in the real search and rescue system and indi-

cates further directions of research in the field of air rescue at sea. 

Keywords: Search and Rescue, mathematical modelling, performance evaluation, base loca-

tion.  



5 

 

SPIS TREŚCI 

Streszczenie .............................................................................................................................................. 3 

Abstract .................................................................................................................................................... 4 

Wykaz ważniejszych oznaczeń ................................................................................................................ 7 

Wykaz ważniejszych skrótów .................................................................................................................. 9 

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................... 13 

2. Analiza stanu wiedzy ........................................................................................................................ 18 

2.1. Koncepcja funkcjonowania inicjatywy SAR ............................................................................... 18 

2.2. Plan Operacyjny inicjatywy SAR w Polsce ................................................................................. 23 
2.2.1. Wykaz aktów prawnych SAR ................................................................................................. 23 

2.2.2. Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego ...................................................................... 27 

2.2.3. Odpowiedzialność za koordynację lotniczych akcji poszukiwawczych i ratowniczych ........ 29 

2.2.4. Procedury prowadzenia działań ratowniczych ........................................................................ 32 

2.2.5. Procedury współdziałania służby ASAR z innymi jednostkami i podmiotami wzywanymi 

doraźnie do akcji ratowniczej ................................................................................................. 36 

2.2.6. Metody prowadzenia działań ratowniczych ............................................................................ 46 

2.3. Przegląd literatury ........................................................................................................................ 50 
2.3.1. Lokalizacja stacji bazowych i alokacja zasobów ratowniczych ............................................. 50 

2.3.2. Planowanie działań logistyczno-ratowniczych ....................................................................... 55 

2.3.3. Planowanie działań podczas wielkoskalowych kataklizmów ................................................. 57 

2.3.4. Ocena responsywności i analiza ryzyka .................................................................................. 59 

2.3.5. Planowanie poszukiwań .......................................................................................................... 64 

2.4. Podsumowanie analizy stanu wiedzy ........................................................................................... 65 

3. Tezy i cel rozprawy ........................................................................................................................... 72 

4. Model systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego ................................................................... 74 

4.1. Założenia ...................................................................................................................................... 74 

4.2. Identyfikacja elementów modelu ................................................................................................. 75 

4.3. Odwzorowanie organizacji lotu ratowniczego ............................................................................. 77 

4.4. Odwzorowanie komponentu ratowniczego .................................................................................. 85 

4.5. Odwzorowanie realizacji zadania ratowniczego ........................................................................ 103 

5. Ocena funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego ...................................... 111 

5.1. Założenia do oceny systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego ....................................... 111 

5.2. Odwzorowanie obszaru odpowiedzialności służby SAR ........................................................... 112 

5.3. Odwzorowanie funkcji oceny pokrycie pierwotnym potencjałem ratowniczym ....................... 114 

5.4. Odwzorowanie funkcji oceny pokrycie wtórnym potencjałem ratowniczym ............................ 115 

5.5. Odwzorowanie funkcji oceny Indeks Giniego ........................................................................... 116 

5.6. Odwzorowanie funkcji oceny średni czas dostępności usługi ratowniczej ................................ 117 

5.7. Odwzorowanie funkcji oceny maksymalny czas dostępności usługi ratowniczej ..................... 118 



6 

 

5.8. Odwzorowanie algorytmu oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego ................................................................................................................................... 118 

6. Praktyczna ocena funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego w aspekcie 

realizowanych działań ratowniczych – studium przypadku ............................................................ 122 

6.1. Wprowadzenie do oceny ............................................................................................................ 122 

6.2. Inicjatywa służby SAR w Polsce ............................................................................................... 122 

6.3. Statki powietrzne realizujące zadania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego ........... 133 

6.4. Analiza akcji ratowniczych realizowanych przez śmigłowce w akwenie Morza Bałtyckiego .. 138 
6.4.1. Materiał badawczy z lat 1995-2020 ...................................................................................... 138 

6.4.2. Zapotrzebowanie na dostępność potencjału ratowniczego w obszarze odpowiedzialności 

służby SAR ........................................................................................................................... 140 

6.4.3. Analiza akcji ratowniczych w latach 1995-2020 .................................................................. 146 

6.5. Wyniki symulacji komputerowej ............................................................................................... 152 
6.5.1. Zakres symulacji ................................................................................................................... 152 

6.5.2. Wpływ gęstości podziału na punkty rejonu badań a wskaźniki oceny ................................. 152 

6.5.3. Symulacja istotnych parametrów scenariuszy pogody w rejonie badań ............................... 154 

6.5.4. Wyniki symulacji na przykładzie wybranego scenariusza o maksymalnej wietrzności ....... 158 

6.5.5. Wyniki symulacji w okresie rocznym ................................................................................... 163 

6.5.6. Porównanie współczynnika pokrycia w przyjętej lokalizacji baz ......................................... 165 

7. Podsumowanie ................................................................................................................................ 168 

7.1. Wnioski z pracy ......................................................................................................................... 168 

7.2. Możliwości aplikacji wyników pracy i kierunki dalszych badań............................................... 169 

Literatura .............................................................................................................................................. 171 

Spis rysunków ...................................................................................................................................... 178 

Spis tabel .............................................................................................................................................. 181 

  



7 

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 

𝑴𝑺𝑷𝑹𝑳 model systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

𝑶𝑳 organizacja lotu ratowniczego 

𝑲𝑹 komponent ratowniczy (statek powietrzny wraz z załogą) 

𝑹𝒁𝑹 realizacja zadania ratowniczego 

𝑵𝑨 zbiór numerów akcji ratowniczych  

𝑺𝑮𝑲 stopień gotowości sił i środków komponentu ratowniczego do realizacji zadania 

𝑮 graf struktury celu lotu ratowniczego 

𝑭 zbiór funkcji określonych na elementach grafu 𝑮 

�̃�𝐿 zbiór funkcji określonej na łukach grafu struktury 

�̃�𝑊 zbiór funkcji określonej na węzłach grafu struktury 

𝑵𝑮 zbiór numerów stopnia gotowości 

𝑳𝒁 zbiór sezonów pogodowych (zima, lato) 

𝑻𝑶 zbiór temperatury otoczenia 

𝑱𝑵𝑨 zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 1 

𝑫𝑵𝑨 zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 2 

𝑻𝑵𝑨 zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 3 

𝑱𝑵𝑨𝑻>0 zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 1 dla 𝑇𝑜𝑡 > 0°C 

𝑱𝑵𝑨𝑻≤𝟎 zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 1 dla  𝑇𝑜𝑡 ≤ 0°C 

𝑫𝑵𝑨𝑙  zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 2 - lato 

𝑫𝑵𝑨𝑧  zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 2 - zima 

𝑻𝑵𝑨𝑙 zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 3 - lato 

𝑻𝑵𝑨𝑧 zbiór akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 3 - zima 

𝑺𝑷 zbiór numerów statków powietrznych 

𝒁𝑺𝑷 zbiór numerów załogantów statku powietrznego 

𝑯𝑺𝑷 zbiór numerów śmigłowców 

𝑨𝑺𝑷 zbiór numerów samolotów 

𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 zbiór numerów statków bezzałogowych ciężkich 

𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 zbiór numerów statków bezzałogowych lekkich 

𝑼𝑳𝑺𝑷 zbiór numerów urządzeń latających 

𝑺𝑩 stacja bazowa 

𝑳𝒁𝑹 zbiór numerów lokalizacji zadań ratowniczych 

𝑺𝑷𝒁𝑹 zbiór numerów statków powietrznych wyznaczonych do realizacji zadań ratowniczych 

𝑺𝑩𝒁𝑹 zbiór numerów stacji bazowych, w których realizacja zadania ratowniczego zaczyna się i kończy 

𝑾𝑷 zbiór numerów warunków pogodowych 

𝑵𝑺𝑩 zbiór numerów stacji bazowych 

𝑲𝑺𝑩 zbiór kodów stacji bazowych 

𝑳𝑺𝑩 zbiór numerów lokalizacji stacji bazowych 



8 

 

𝑺 zbiór możliwości konfiguracji systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

𝑵𝑷 zbiór numerów punktów w obszarze odpowiedzialności 

�̃� zbiór funkcji oceny  

𝑓1 pokrycie pierwotnym potencjałem ratowniczym  

𝑓2 pokrycie wtórnym (zapasowym) potencjałem ratowniczym  

𝑓3 indeks Giniego 

𝑓4 średni czas dostępności usługi ratowniczej 

𝑓5 maksymalny czas dostępności usługi ratowniczej 
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 

ACO (Aircraft Co-ordinator) Koordynator Działań Powietrznych 

AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza 

AIP (Aeronautical Information Publication) Zbiór informacji lotniczych 

AIS (Automatic Identification System) automatyczny system identyfikacji (transponder) 

AMC Polska (Airspace Management Cell) komórka zarządzania przestrzenią powietrzną będąca cywilno-

wojskową komórką odpowiedzialną za zarządzanie i alokację elastycznych elementów struktury 

przestrzeni powietrznej, działająca w ramach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na podsta-

wie porozumienia pomiędzy PAŻP a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP 

ARCC Aeronautical Rescue Coordination Centre (Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszuki-

wania i Ratownictwa Lotniczego) 

As Kor ARCC Asystent Koordynatora ARCC 

ARSC Podośrodek Koordynacji Sił Zbrojnych RP 

ASAR (Aeronautical Search and Rescue) Poszukiwanie i Ratownictwo Lotnicze 

ATC (Air Traffic Control) Kontrola ruchu lotniczego 

ATM (Air Traffic Management) Zarządzanie ruchem lotniczym 

ATS  (Air Traffic Service) Służba ruchu lotniczego 

CMC (Cospas Mission Centre) Centrum Kontroli Misji systemu Cospas-Sarsat 

CMO (Centralized Mode of Operations) Zwrotne przekazanie uprawnień RCC z ARSC do RCC 

CNS (Communications, navigation and surveillance) Łączność, nawigacja i dozorowanie 

COM − DKM Centrum Operacji Morskich –- Dowództwo Komponentu Morskiego 

COP − DKP Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego 

CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112) 

CRF (Coordinator of Rescue Forces) Koordynator sił ratowniczych 

CRMiL Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego 

CZKiOL Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

CRMiL Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego 

CZKiOL Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

DDOP COP
−  DKP  

Dyżurny Dowódca Obrony Powietrznej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Kom-

ponentu Powietrznego 

DO RSZ Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 

EPWW Oznacznik rejonu informacji powietrznej Warszawa 

ELT Emergency Locator Transmitter) Nadajnik sygnału niebezpieczeństwa statku powietrznego 

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) Morski nadajnik sygnału niebezpieczeństwa 

FIR (Flight Information Region) Rejon informacji powietrznej 

FIS  (Flight information service) Służba informacji powietrznej 

FPL (Filed flight plan) Zgłoszony plan lotu oznacznik rodzaju depeszy 

FMS (Flight Management System) System zarządzania lotem 

GOPR  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

GD OZCRiR Grupa Dyżurna Oddziału Zarządzania CAI/RASP i Ratownictwa 

IAMSAR International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (Międzynarodowy lotniczy 

i morski podręcznik poszukiwania i ratownictwa) 

ICAO  (International Civil Aviation Organization) Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywil-
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nego 

IMO International Maritime Organization (Międzynarodowa Organizacja Morska) 

IMGW PIB  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

INOP Instrukcja Operacyjna 

INSARAG International Search and Rescue Advisory Group 

KDR  Koordynator Działań Ratowniczych 

Kor RCC Koordynator RCC 

LMT  (Local Mean Time) Średni czas lokalny 

LOSRL Lotniskowy Organ Służby Ruchu Lotniczego 

LPR Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

LZP Lotnicze Zespoły Poszukiwawcze 

LZPR Lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze 

MCC (Mission Control Centre) Centrum Kontroli Misji systemu Cospas-Sarsat 

MON Ministerstwo Obrony Narodowej 

MRCC Maritime Rescue Coordination Centre 

MRCK Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne 

MSPiR,MSAR Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

NOTAM (Notice to Airmen) Depesza, zawiadomienie publikowane przez służbę informacji lotniczej z 

informacją o istotnym znaczeniu dla operacji lotniczych 

NZPR Naziemny Zespół Poszukiwawczo Ratowniczy 

ODN Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania 

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OSC  (On Scene Coordinator) - Koordynator na miejscu działań poszukiwawczo - ratowniczych 

PANSA Polish Air Navigation Services Agency 

PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

Plan ASAR Plan Operacyjny Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego 

PLB (Personal Locator Beacon) Osobisty nadajnik sygnału niebezpieczeństwa 

POWTiŁ Punkty Obserwacji Wzrokowo-Technicznej i Łączności 

RCC (Rescue Co-ordination Centre) Ośrodek Koordynacji Ratownictwa 

RODN  Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania 

RSC Rescue Sub-Centre 

RSZ Rodzaje Sił Zbrojnych 

SAR  (Search and Rescue) Poszukiwanie i ratownictwo 

SATO (Standing Air Tasking Order) Rozkaz dla Sił Powietrznych obowiązujący w terminie/przedziale 

czasowym innym niż 24 godziny 

SC SAR co-ordinator (SAR Koordynator) 

SITREP (Situation report) raport (meldunek) sytuacyjny 

służba ASAR Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

SFC (Surface) powierzchnia 

SG Straż Graniczna 
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SMC Search and Rescue Mission Coordination 

SOLAS Safety of Life at Sea (Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu) 

SOR  Szpitalny Oddział Ratunkowy 

SPOC (Search and Rescue Point of Contact) Poszukiwawczo-ratownicze punkty kontaktowe wyzna-

czone w celu odbioru informacji o zagrożeniu z Systemu Cospas-Sarsat 

SRR (Search and Rescue Region) Rejon poszukiwania i ratownictwa lotniczego – obszar o określo-

nych wymiarach, związany z właściwym dla niego ośrodkiem koordynacji poszukiwania i ra-

townictwa lotniczego, w którym zapewniona jest służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

SRS Search and Rescue Sub-Region 

SRU Search and Rescue Unit 

SzOP  Szefostwo Obrony Powietrznej 

TOPR Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 

UTC  (Universal Time Coordianted) uniwersalny czas skoordynowany 

WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

WCZK  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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1. WPROWADZENIE 

Ratowanie życia na morzu jest formą działalności człowieka, mającą na celu udzielanie 

pomocy ludziom, którzy są w niebezpieczeństwie lub ratowanie ich życia na morzu i wodach 

uczęszczanych przez wszelkie jednostki pływające. Działalność ta ma głęboko humanitarny 

charakter i jako taka jest nadzorowana przez organizacje międzynarodowe, tj.: Organizacja 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO, International Civil Aviation Organization) 

i Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO, International Maritime Organization) oraz 

dwie agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujące się odpowiednio bezpieczeń-

stwem lotniczym i morskim. Koncentrując się na humanitarnym charakterze swojej pracy, 

państwa członkowskie ICAO i IMO współpracują w celu opracowania i sponsorowania pod-

stawowych standardów i zaleceń w celu zapewnienia państwom wszelkiego rodzaju pomocy 

w zapobieganiu i radzeniu sobie z niebezpiecznymi sytuacjami oraz w celu ułatwiania co-

dziennej współpracy i koordynacji międzynarodowej (ICAO/IMO 1998, ICAO/IMO 2016). 

Władze państwowe zachęcane są do promowania, tam gdzie to możliwe, harmonizacji lotni-

czych i morskich służb ratunkowych. 

Służby odpowiedzialne za realizację zadań ratowniczych polegających na poszukiwaniu 

ludzi, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie, a następnie podjęcie tych osób, udzielenie im 

niezbędnej pomocy i dostarczenie ich w bezpieczne miejsce, zaczęto nazywać służbami SAR 

(ang. Search and Rescue – poszukiwanie i ratownictwo). 

Ponadto obowiązkiem każdego państwa, mającego dostęp do morza, jest niesienie pomo-

cy ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie u jego brzegów. Obowiązek udzielania 

pomocy wynika z przyjętych postanowień międzynarodowych, tj.:  

 Konwencja o ujednoliceniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratow-

nictwa morskiego, podpisana w Brukseli dnia 23 września 1910 roku. 

 Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS- 74). 

 Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim sporządzona 

w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 roku. 

 Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim (SALVAGE), przyjęta w Londynie 

dnia 28 kwietnia 1989 roku.  

 Regulamin Radiokomunikacyjny, stanowiący dokument uzupełniający Konstytucję i Kon-

wencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzony w Genewie dnia 

22 grudnia 1992 roku. 
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Celem realizacji działań poszukiwawczych i ratowniczych oraz wypełnienia przyjętych 

ustaleń i zobowiązań powołano polską służbę poszukiwania i ratownictwa SAR (Search and 

Rescue), którą tworzą dwie służby (rys. 1.1): Lotnicza Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

ASAR i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa MSAR. 

 

Rys. 1.1. Ogólna struktura polskiej służby SAR 

Źródło: opracowanie własne 

Lotnicza Służba Poszukiwania i Ratownictwa ASAR została powołana do poszukiwania 

i ratowania osób zagrożonych w wyniku wypadków lotniczych (Instrukcja MW 1001/87, 

1987). Została wyposażona w odpowiednio przeszkolone dyżurne załogi i statki powietrzne 

(śmigłowce i samoloty) oraz jednostki lądowe tzw. Grupy Naziemnego Poszukiwania. 

Natomiast Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa MSAR została powołana do po-

szukiwania i ratowania ludzi i obiektów w polskiej strefie odpowiedzialności na Morzu Bał-

tyckim. W strukturze MSAR wyszczególniono następujące elementy: 

 element morski, wyposażony w ratownicze jednostki pływające służby SAR, 

 element powietrzny, wyposażony w ratownicze śmigłowce i samoloty służby SAR, 

 element lądowy w ramach, którego funkcjonują Brzegowe Stacje Ratownicze.    

W celu lepszego zobrazowania obszaru badawczego rozprawy należy przywołać kilka 

istotnych z badawczego punktu widzenia faktów z historii powstawania morskich służb po-

szukiwania i ratownictwa znanych współcześnie jako służby MSAR. 
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Odnosząc się do historii ratownictwa morskiego należy zauważyć, że pierwsza udoku-

mentowana akcja ratownicza sięga 1655 roku, kiedy to Holendrzy zainicjowali poszukiwanie 

ludzi i towarów ze statku, który rozbił się na rafie w pobliżu Australii, niestety bez powodze-

nia (Razi i Karatas, 2016). Według dokumentów historycznych, działania ratownicze w tam-

tych czasach polegały jedynie na wysyłaniu kolejnych jednostek nawodnych na ostatnią znaną 

pozycję zaginionego statku, a następnie przeszukiwanie okolic wybrzeża w pobliżu rafy. Ak-

cje takie miały niewielką skuteczność, jednak nadzieja na odzyskanie zasobów usprawiedli-

wiała ryzykowne działania, które mogły doprowadzić do utraty kolejnych statków jak i ludzi. 

Sposób podejścia nie zmieniał się przez lata, a ludzie podejmowali ciągłe działania w kierun-

ku udoskonalenia akcji ratowniczych. 

Współcześnie pomimo postępu technicznego pozwalającego budować bezpieczniejsze 

jednostki morskie, które są wyposażane w nowoczesne systemy nawigacji i łączności, rów-

nież dochodzi do katastrof na morzu. W sytuacji kiedy wydarzy się tragedia na morzu i ludzie 

nagle znajdują się w sytuacji zagrażającej ich życiu, najważniejszą sprawą staje się problem 

udzielenia im jak najszybciej skutecznej pomocy. Pomoc ta powinna nadejść w możliwie naj-

krótszym czasie i być udzielana przez wyspecjalizowane grupy ratownicze, które posiadają 

zaawansowany technicznie sprzęt ratowniczy i dysponują odpowiednią wiedzą i doświadcze-

niem. Warunkiem zwiększenia prawdopodobieństwa uratowania jak największej liczby osób 

poszkodowanych jest działanie grup ratowniczych według precyzyjne opracowanych planów 

akcji ratowniczych, czyli sprawnie działającego systemu ratowniczego. 

Historia katastrof morskich zna wiele przykładów, np. zatonięcie polskiego promu Jan 

Heweliusz, które miało miejsce 14 stycznia 1993 na Morzu Bałtyckim u wybrzeży wyspy 

Rugia (rys. 1.2). Prom zatonął w czasie rejsu ze Świnoujścia do Ystad podczas silnego sztor-

mu o sile 12 stopni w skali Beauforta. Katastrofa ta pochłonęła 55 ofiar, co stanowi większość 

stanu załogi i pasażerów promu (Lewko, 2020). Kolejnym przykładem tragedii jest zatonięcie 

estońskiego promu, który w nocy z 27 na 28 września 1994 zatonął na Morzu Bałtyckim pod-

czas rejsu z Tallina do Sztokholmu. Katastrofa ta pochłonęła 852 ofiary, co czyni ją jedną 

z najtragiczniejszych w późnych latach XX wieku (Błuś, 2006). Również katastrofa włoskie-

go luksusowego promu Costa Concordia, do której doszło 13 stycznia 2012 na Morzu Śród-

ziemnym była tragiczna w skutkach, pozbawiła życia 32 osoby a 64 zostały ranne (Grajda, 

2012). Takich tragedii na morzach było wiele, jednak w części tych tragedii, w których niepo-

trzebnie zginęli ludzie, czynnikiem zwiększającym liczbę ofiar były niedoskonałości w funk-

cjonowaniu akcji ratowniczych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terminal_Promowy_%C5%9Awinouj%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ystad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztorm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztorm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Beauforta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
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Celem zwiększenia skuteczności akcji poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez 

poszczególne elementy struktury służby SAR, niezbędne są odpowiednie środki i narzędzia 

techniczne. Początkowo do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu wykorzystywano 

głównie jednostki morskie. Jednakże rozwój lotnictwa zapoczątkował masowe użycie statków 

powietrznych jako narzędzi do prowadzeni akcji ratowniczych. Początki ratownictwa lotni-

czego to okres II wojny światowej. Odnotowano wtedy pierwszą akcję ratowniczą z udziałem 

statku powietrznego. W 1944 roku w Birmie śmigłowiec Sikorsky R-4, wziął udział w opera-

cji uratowania pilota i trzech pasażerów samolotu, który rozbił się na terenie nieprzyjaciela. 

Z kolei w 1945 roku odnotowano pierwszą w historii operację ratunkową w trakcie, której za-

łoga śmigłowca Sikorsky R-5 wykorzystała eksperymentalny wciągnik opracowany przez 

firmy Sikorsky i Breeze. Akcja zakończyła się sukcesem ratując pięć osób, które podjęto 

z pokładu jednostki pływającej zanim ta zatonęła (Witkowski, 2013). 

 

Rys. 1.2. Miejsce katastrofy morskiej polskiego promu Jan Heweliusz (Lewko, 2020) 

Igor Sikorski konstruktor lotniczy, twórca pierwszych w pełni udanych śmigłowców oraz 

pierwszy na świecie licencjonowany pilot śmigłowcowy powiedział: „If a man is in need of 

rescue, an airplane can come in and throw flowers on him, and that’s just about all. But a di-

rect lift aircraft could come in and save his life”, (tłumaczenie autora: Jeżeli człowiek jest 

w sytuacji, gdy potrzebuje ratunku, zwykły samolot może przylecieć i zrzucić nad nim kwia-
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ty, to wszystko, co może. Ale statek powietrzny mogący zawisnąć nad nim, gdy przyleci to 

uratuje mu życie). 

Wykorzystywanie śmigłowców w wielu akcjach ratowniczych przez ostatnie dziesięciole-

cia potwierdziło głęboki sens wypowiedzi Igora Sikorskiego. 

Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczy oceny funkcjonowania elementu powietrzne-

go będącego częścią składową systemu MSAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownic-

twa), która jest częścią składową polskiej służby SAR. 

Doświadczenie zawodowe autora polegające na współuczestnictwie w  działalności ope-

racyjnej elementu powietrznego systemu MSAR z pozycji pełnionej funkcji zawodowej po-

zwoliło dostrzec (na podstawie obserwacji i analizy) zalety jak i wady funkcjonowania tego 

elementu w służbie SAR. Istotną inspiracją do zwrócenia uwagi na system ratownictwa w lot-

nictwie morskim była katastrofa promu Jan Heweliusz, jak również powiązania rodzinne au-

tora z ludźmi morza przyczyniły się do powstania niniejszej rozprawy doktorskiej. 

Szczegółowa analiza raportów z lotów ratowniczych załóg śmigłowców wyznaczonych do 

realizacji zadań MSAR z lat 1995-2020, skłoniła autora rozprawy do podjęcia pracy badaw-

czej mającej na celu dokonanie oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego w aspekcie realizowanych działań ratowniczych. Wyniki tej oceny i sformułowane 

wnioski końcowe mogą przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i zwiększe-

nia efektywności funkcjonowania systemu MSAR w polskiej strefie odpowiedzialności na 

Morzu Bałtyckim. Nadzieję taką wyraził Dowódca Marynarki Wojennej oraz Dowódca Sił 

Powietrznych udzielając autorowi pozwolenia na dostęp do archiwum Brygady Lotnictwa 

Marynarki Wojennej zawierającego informacje o zrealizowanych lotach ratowniczych. 

Nowa sytuacja gospodarcza państwa polskiego w aspekcie realizowanych inwestycji 

energetycznych takich jak Gazoport Świnoujście, Baltic Pipe, siłownie wiatrowe, również bę-

dą wymagały zabezpieczenia tego obszaru działaniami operacyjnymi służby SAR.  
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2. ANALIZA STANU WIEDZY 

2.1. Koncepcja funkcjonowania inicjatywy SAR 

Głównym celem inicjatywy SAR jest pomoc Państwom w spełnieniu ich własnych po-

trzeb w zakresie poszukiwań i ratownictwa oraz zobowiązań,  przyjętych na mocy Konwencji 

o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniach 

morskich i ratownictwa oraz Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

(SOLAS - Safety of Life at Sea). Celem ujednolicenia definicji i pojęć dotyczących funkcjo-

nowania służby SAR wydano międzynarodowy podręcznik poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego i morskiego nazwany w skrócie IAMSAR  (ang. International Aeronautical and Mari-

time Search and Rescue Manual). Informacje zawarte w podręczniku IAMSAR zawierają 

wytyczne dotyczące wspólnego podejścia lotniczego i morskiego do organizacji i świadczenia 

usług przez służbę SAR (IAMSAR Manual, 2016). 

Koncepcja funkcjonowania globalnej inicjatywy SAR ma na celu upewnienie się, że de-

cydenci zarządzający systemem rozumieją podstawowe pojęcia i zasady związane z SAR, 

a także koncepcja ta zawiera praktyczne informacje i wskazówki, które pomogą osobom za-

rządzającym w ustanowieniu i wspieraniu usług SAR. 

System ratowniczy, aby mógł funkcjonować we współczesnej rzeczywistości musi być 

oparty na jasno określonych zasadach zawarowanych w międzynarodowych umowach i kon-

wencjach (Konwencja SOLAS, Dz.U.,1984). Społeczność międzynarodowa oczekuje, że zo-

bowiązania te zostaną wypełnione przez wszystkie państwa będące sygnatariuszami umów 

międzynarodowych dotyczących funkcjonowania służby SAR. Usługi te mogą być świadczo-

ne przez państwa indywidualnie ustanawiające skuteczne krajowe organizacje SAR lub przez 

utworzenie organizacji SAR wspólnie z jednym lub kilkoma innymi państwami. Wszystkie 

państwa powinny mieć obowiązujące statuty i związane z nimi przepisy, które stanowią pod-

stawę prawną do ustanowienia służby SAR oraz jej zasobów, zasad i procedur (Konwencja 

Hamburg, 1979). Instytucje zarządzające systemem SAR powinny zasięgać porad prawnych 

na temat tego, w jaki sposób przepisy krajowe i międzynarodowe mogą odnosić się do polityk 

i procedur SAR w państwach sygnatariuszach tych porozumień. 

Przepisy prawa krajowego powinny być dostosowane do przyjętych zasad prawa między-

narodowego i mogą służyć do takich celów, jak: 

 uznanie funkcji SAR za odpowiedzialność państwa, 

 wdrażanie wymagań i standardów IMO i ICAO, 

 wyznaczanie agencji SAR i ich ogólnych obowiązków, 
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 określenie jurysdykcji i władzy prawnej RCC (ang. Rescue Co-ordination Centre) Ośrodek 

Koordynacji Ratownictwa zgodnie z odpowiednimi normami ICAO i IMO. 

Określając podstawowe funkcje systemu należy pamiętać, że każda służba SAR powinna 

mieć strukturę zapewniającą wszystkie usługi SAR, a więc: 

 odbieranie, potwierdzanie i przekazywanie powiadomień o niebezpieczeństwie ze stano-

wisk alarmowych, 

 koordynowanie odpowiedzi na poszukiwania, 

 koordynowanie akcji ratowniczych i dostarczanie rozbitków do bezpiecznego miejsca, 

 zapewnianie porad medycznych, wstępną pomoc medyczną lub ewakuację medyczną. 

Celem zapewnienia skutecznej realizacji akcji ratowniczej, zaangażowane strony muszą 

być zobowiązane do zapewnienia możliwie najlepszych usług SAR przy dostępnych zaso-

bach. To zobowiązanie powinno również znaleźć odzwierciedlenie w ustawodawstwie krajo-

wym wyznaczającym agencje odpowiedzialne za SAR. Agencje lub osoby mogą zostać wy-

znaczone jako koordynatorzy SAR (S.C., SAR co-ordinator) i otrzymać obowiązki nadzorcze 

w ramach krajowej organizacji SAR. 

Państwa mogą przydzielać obowiązki SAR według własnego uznania. W przypadku, gdy 

państwa współpracują przy tworzeniu regionalnego systemu SAR, każde państwo może wy-

znaczyć SC do nadzorowania jego części systemu. W państwach z kilkoma organizacjami za-

angażowanymi w świadczenie usług SAR może być kilka podmiotów wykonujących to, co 

można nazwać funkcjami SC. Koordynatorzy rzadko kontrolują wszystkie zasoby dostępne 

dla operacji SAR. Dlatego mogą zawierać umowy z wojskiem i innymi agencjami lub organi-

zacjami w celu wykorzystania zasobów. Niezbędna jest ścisła współpraca między różnymi 

organizacjami cywilnymi i wojskowymi. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu są 

Krajowe Komitety Koordynacyjne SAR. Ustawodawstwo może przewidywać wykorzystanie 

zasobów wojskowych i innych środków publicznych do wspierania SAR. Zasoby będą po-

trzebne do zebrania danych dotyczących wydajności oraz przeglądu, analizy i rekomendacji 

ulepszeń systemu SAR i jego działania.  

Zobowiązania różnych agencji i państw do wspierania służby SAR są często dokumento-

wane w różnych planach, umowach, protokołach ustaleń, itp., które ewoluują w czasie 

w sposób hierarchiczny na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym. Należy zachować 

dużą ostrożność przy sporządzaniu takich dokumentów, aby wspierały one bardziej SAR, niż 

niepowiązane z nim zagadnienia i pozostawały zgodne z instrumentami wyższego poziomu 

oraz z prawem międzynarodowym. Prawie każde państwo może opłacalnie zaspokoić swoje 
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potrzeby w zakresie SAR, wykorzystując wszystkie dostępne zasoby, a nie tylko zasoby de-

dykowane lub specjalnie wyznaczone. Źródła rządowe, branżowe i ogólnokształcące mogą 

wspierać organizację SAR, ale osoby decyzyjne w sprawach SAR muszą podjąć inicjatywę, 

aby wskazać zasadność takiego wsparcia. 

Zaawansowane planowanie, szkolenie i pewien specjalistyczny sprzęt często mogą eko-

nomicznie poprawić jakość usług SAR świadczonych przez alternatywne istniejące zasoby. 

Może to zmniejszyć lub wyeliminować potrzebę specjalnie wyznaczonych jednostek SAR 

(SRU, search and rescue unit) w niektórych państwach. W razie potrzeby ratowniczy ośrodek 

koordynacyjny (RCC, rescue co-ordination centre) z towarzyszącym regionem poszukiwaw-

czo-ratowniczym (SRR, search and rescue region) i być może ratowniczy ośrodek pomocni-

czy (RSC, rescue sub-centre) z jednym lub większą liczbą powiązanych podregionów poszu-

kiwawczo-ratowniczych (SRS, search and rescue sub-region), należy ustalić. Wszystkie RCC 

i RSC muszą spełniać określone minimalne wymagania. 

Globalna koncepcja polega na poznaniu krajowych wysiłków SAR jako integralnej części 

ogólnoświatowego systemu SAR, który wpływa na ogólne podejście, jakie państwo podejmie 

w celu ustanowienia, świadczenia i ulepszania usług SAR. Celem ICAO i IMO jest zapew-

nienie skutecznego ogólnoświatowego systemu, tak aby wszędzie tam, gdzie ludzie żeglują 

lub latają, usługi SAR były dostępne w razie potrzeby. W większości rejonów świata najszyb-

szym, najbardziej skutecznym i praktycznym sposobem osiągnięcia tego celu jest rozwój sys-

temów regionalnych związanych z każdym obszarem morskim i kontynentem. Różni się to od 

podejścia, w którym każde państwo samodzielnie ustanawia kompletny, samodzielny system 

SAR z obszarami geograficznymi odpowiedzialności akceptowanymi przez sąsiednie pań-

stwa, których zbiór będzie obejmował system globalny. Jednak podejście regionalne wymaga 

od państw związanych z morzem lub obszarem lądowym współpracy i współpracy w celu 

rozwoju i obsługi systemu regionalnego. Podstawową, praktyczną i humanitarną cechą glo-

balnego aspektu SAR jest to, że eliminuje on potrzebę świadczenia przez każde państwo 

usług SAR swoim własnym obywatelom, niezależnie od tego, gdzie podróżują po całym 

świecie. Zamiast tego świat jest podzielony na SRR, z których każdy ma powiązane usługi 

SAR, które pomagają każdemu w niebezpieczeństwie w SRR bez względu na narodowość lub 

okoliczności. 

Systemy SAR mogą być tworzone na poziomie krajowym lub regionalnym lub na obu. 

Proces obejmuje ustanowienie jednego lub więcej SRR, wraz z możliwością otrzymywania 

alertów oraz koordynowania i prowadzenia usług SAR w ramach każdego SRR za pośrednic-

twem RCC. Podejście regionalne może obniżyć koszty i poprawić dystrybucję ostrzeżeń 
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o niebezpieczeństwie, zasięg i usługi. Na przykład, współdzielenie użytkowania i wsparcia 

urządzeń łączności naziemnej i satelitarnej dalekiego zasięgu oraz rejestracyjnych baz danych 

komunikacji w celu obsługi SAR jest zwykle mniej skomplikowane operacyjnie, bardziej 

ekonomiczne i efektywne dla państw w regionie. Państwa mogą czasami wspierać się wza-

jemnie za pomocą jednostek poszukiwawczo-ratowniczych (SRU, search and rescue unit), 

aby zmniejszyć całkowitą liczbę jednostek potrzebnych do odpowiedniego pokrycia i goto-

wości. Szkolenia i inne rodzaje zasobów można udostępniać z korzyścią dla wszystkich. 

Niemniej jednak uczestnictwo w systemie regionalnym może nie być najlepszym rozwiąza-

niem z punktu widzenia danego państwa. Ustanowienie krajowych lub regionalnych syste-

mów SAR opiera się zazwyczaj na opracowaniu wielostronnych krajowych lub regionalnych 

planów, porozumień, itp., tak aby odpowiadały pragnieniom i potrzebom zaangażowanych 

państw. Dokumenty te mogą omawiać ustanowienie RSC, równoważne ustalenia zamiast 

ustanowienia SRR, itp., ale zazwyczaj przewidują: 

 efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów SAR, 

 określenie SRR, 

 opis relacji między stronami, 

 dyskusje na temat tego, jak konwencje, plany, porozumienia, itp. wyższego poziomu będą 

wdrażane i wspierane. 

Podstawowe wymagania dotyczące opracowania skutecznego systemu SAR obejmują: 

 legislacyjne ustanowienie służby SAR, 

 ustalenia dotyczące wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów i w razie potrzeby in-

nych, 

 ustanowienie geograficznych obszarów odpowiedzialności z powiązanymi RCC i RSC, 

 personel, szkolenia i inne wsparcie kadrowe w zarządzaniu systemem i jego obsłudze, 

 odpowiednie i działające zdolności komunikacyjne,  

 umowy, plany i powiązane dokumenty, pozwalające osiągnąć cele i zdefiniować relacje 

robocze. 

W czasie konfliktu zbrojnego usługi SAR będą zwykle nadal świadczone zgodnie z Drugą 

Konwencją Genewską z 1949 r. i  dodatkowym protokołem  do Konwencji: 

1. Służbom SAR uznanym przez ich Administracje zapewnia się ochronę ich misji humani-

tarnych, o ile pozwalają na to wymogi operacyjne. Taka ochrona ma zastosowanie do 

przybrzeżnych jednostek ratowniczych, ich personelu i stałych przybrzeżnych instalacji 

SAR, w tym RCC i RSC, o ile ośrodki te znajdują się na obszarach przybrzeżnych i są 
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wykorzystywane wyłącznie do koordynowania operacji poszukiwawczo-ratowniczych. 

Personel SAR powinien być poinformowany o statusie jego Administracji w zakresie 

i poglądach na temat wdrażania Drugiej Konwencji Genewskiej i jej Protokołu Dodatko-

wego I. 

2. Rozdział XIV Międzynarodowego kodu sygnałowego ilustruje różne sposoby identyfika-

cji, które należy stosować w celu zapewnienia skutecznej ochrony jednostek ratowni-

czych. 

3. Wyżej wymienione instalacje przybrzeżne powinny w czasie konfliktu zbrojnego nosić 

znak rozpoznawczy (czerwony krzyż lub czerwony półksiężyc), zgodnie z przepisami 

wydanymi przez ich właściwe władze. 

4. Zaleca się, aby Strony konfliktu zapoznały pozostałe Państwa, z nazwą, opisem i lokaliza-

cją (lub obszarem działalności) wyżej wymienionych jednostek ratowniczych i instalacji 

przybrzeżnych na obszarze, na którym się znajdują. 

Obecnie organizacja i realizacja zadań SAR jest znacznie bardziej sformalizowana dzięki 

szeregowi współpracujących krajów, które opracowały wytyczne, procedury i strukturę misji. 

Idea współpracy międzynarodowej i podobieństwo struktur i procedur opiera się na założeniu, 

że żaden pojedynczy podmiot nie ma wystarczających zasobów SAR, aby zapewnić odpo-

wiednie usługi w każdej sytuacji, w związku z tym potrzebny jest skoordynowany wysiłek.  

Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG, Internatio-

nal Search and Rescue Advisory Group) to organizacja ONZ, która promuje wymianę infor-

macji między krajowymi miejskimi organizacjami poszukiwawczo-ratowniczymi. Obowiązek 

udzielenia pomocy jest objęty art. 98 UNCLOS (UNCLOS, United Nations Convention on 

the Law of the Sea). Konwencja Narodów Zjednoczonych (UNCLOS), zwana także Konwen-

cją o prawie morza lub traktatem o prawie morza, jest umową międzynarodową, która po-

wstała w wyniku trzeciej Konferencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS 

III), która miała miejsce w latach 1973-1982. Określa ona prawa i obowiązki narodów w od-

niesieniu do korzystania z oceanów świata, ustanawiając wytyczne dla przedsiębiorstw, śro-

dowiska i zarządzania morskimi zasobami naturalnymi. Konwencja, zawarta w 1982 r., zastą-

piła konwencję z 1958 r. o morzu pełnym. UNCLOS weszła w życie w 1994 roku, rok po 

tym, jak Gujana stała się 60 krajem, który ratyfikował traktat. Od 2016 r. do Konwencji przy-

stąpiło 167 krajów i Unia Europejska. Nie ma pewności, w jakim zakresie Konwencja kodyfi-

kuje międzynarodowe prawo zwyczajowe. Podczas, gdy Sekretarz Generalny Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych otrzymuje dokumenty ratyfikacji i przystąpienia, a ONZ zapewnia 
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wsparcie dla spotkań państw będących stronami konwencji, ONZ nie pełni bezpośredniej roli 

operacyjnej we wdrażaniu konwencji.  

2.2. Plan Operacyjny inicjatywy SAR w Polsce 

Plan Operacyjny Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Plan ASAR, 2018) jest pod-

stawowym dokumentem operacyjnym wykorzystywanym przez służbę poszukiwania i ratow-

nictwa lotniczego (ASAR) podczas prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. W Pla-

nie ASAR zawarte są informacje, zasady współdziałania i współpracy oraz procedury 

obwiązujące podczas prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych przez siły i środki 

wydzielone do realizacji zadań w ramach służby ASAR (Rajchel, 2019). Wymóg posiadania 

tego rodzaju dokumentu zawarty jest w art. 140 c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 

oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W niniejszym tekście stosowane są oryginalne 

skróty i określenia oraz nazewnictwo występujące w Załączniku 12 do Konwencji o między-

narodowym lotnictwie cywilnym oraz w Międzynarodowym Lotniczym i Morskim Poradniku 

Poszukiwania i Ratownictwa IAMSAR Manual, których używa się w korespondencji pomię-

dzy poszczególnymi ośrodkami koordynacyjnymi oraz innymi uczestnikami w czasie prowa-

dzenia działań poszukiwawczych i ratowniczych (Instrukcja Operacyjna ARCC, 2018). 

2.2.1. Wykaz aktów prawnych SAR 

Międzynarodowe i europejskie akty prawne  

 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 

7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 z późn. zm.). 

 Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej 

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przepisy ruchu lotniczego (Dz. Urz. ULC z 2019 r. poz. 

78). 

 Załącznik 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej 

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Służby ruchu lotniczego (Dz. Urz. ULC z 2016 r. poz. 

209). 

 Załącznik 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej 

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Poszukiwanie i ratownictwo (Dz. Urz. ULC z 2010 r. Nr 

5, poz. 38). 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. usta-

nawiającym wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych doty-
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czących służb i procedur żeglugi powietrznej (SERA) oraz zmieniającym rozporządzenie 

wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2017, (WE) nr 

1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/206 i (UE) nr 255/2010 (Dz.U. L 281 

z 13.10.2012, s. 1 z późn. zm.). 

 Regulamin Radiokomunikacyjny, stanowiący dokument uzupełniający Konstytucję 

i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzony w Genewie 

dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz.196). 

 ICAO Doc. 9432, Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej, Wytyczne nr 2 Pre-

zesa ULC z dnia 20 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. ULC, poz. 34).  

Krajowe akty prawne  

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2019 r. poz. 1580). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (Dz. U. poz. 1547). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, 

poz. 1156). 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.). 

 Nota o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COS-

PAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 ro-

ku (Monitor Polski z 2006r. Nr 13, poz. 171). 

 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zawiązania Rzeczypospoli-

tej Polskiej Notą o przystąpieniu do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT ja-

ko Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 roku (Monitor Polski 

z 2006 r. Nr 13, poz. 172). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 

przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. 2015 r. poz.141); i) Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie warunków i sposobu działania 

służb ruchu lotniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 58). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury pol-

skiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej 

przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619). 
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Umowy rządowe i międzynarodowe porozumienia operacyjne 

 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji 

o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych podpisana w Sztokhol-

mie, dnia 6 lutego 2002 r. 

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji 

o współpracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie sporządzona w Sztok-

holmie, dnia 10 czerwca 1998 r. 

 Porozumienie Operacyjne o współpracy pomiędzy polskimi i szwedzkimi służbami odpo-

wiedzialnymi za ratownictwo lotnicze podpisane w Sztokholmie, dnia 10 czerwca 1998 r. 

 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej 

o współpracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie sporządzona w Mo-

skwie, dnia 13 listopada 1996 r. 

 Protokół podpisany pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczy-

pospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej w sprawie określenia 

rejonów poszukiwawczo – ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej 

zakresie poszukiwania i ratowania życia na morzu sporządzony w Warszawie, dnia 23 lu-

tego 2000 r. 

 Porozumienie Operacyjne dotyczące współpracy pomiędzy Służbami Poszukiwania 

i Ratownictwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii w wypadku niebez-

pieczeństw morskich sporządzone w Gdyni, dnia 22 kwietnia 1994 r. 

 Porozumienie Robocze o Wzajemnej Pomocy i Współpracy pomiędzy RCC Karup 

a ARSC Gdynia podpisane w Karup, dnia 14 czerwca 1994 r. 

 Porozumienie Operacyjne dotyczące współpracy pomiędzy Służbami Poszukiwania 

i Ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w wypadku 

niebezpieczeństw morskich sporządzone w Bremen, dnia 26 kwietnia 1993 r. 

 Porozumienie Operacyjne dotyczące współpracy pomiędzy Służbami Poszukiwania 

i Ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Federalnej Niemiec w przypadku 

wypadków samolotowych podpisane w Kolonii, dnia 5 marca 1992 r. 

 Porozumienie Robocze o Wzajemnej Pomocy i Współpracy pomiędzy ARCC Gluecksburg 

a ARSC Gdynia sporządzone w Gdyni, dnia 22 września 1993 r.  

Dokumenty normatywne resortu obrony narodowej 

 Instrukcja wojskowego ratownictwa lotniczego i morskiego, wprowadzona do użytku służ-

bowego decyzją nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. 
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 Regulamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (RL-2016), sygn. 

SPow. 19/2016, wprowadzony do użytku służbowego decyzją Ministra Obrony Narodowej 

Nr 179/Szkol/DG RSZ z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

 Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP (IOL-2016), sygn. SPow. 

20/2016, wprowadzona do użytku służbowego decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 

180/Szkol/DG RSZ z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

 Instrukcja zabezpieczenia wysokościowo - ratowniczego, cz. II „Zasady wyposażania za-

łóg statków powietrznych w sprzęt wysokościowo- ratowniczy i normy szkoleniowe per-

sonelu latającego w zakresie szkolenia wysokościowo-ratowniczego w Lotnictwie Sił 

Zbrojnych RP (IZWRII- 2011)”, sygn. WLOP 460/2011. 

 Instrukcja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

sygn. Szt. Gen. 1681/2015, wprowadzona do użytku służbowego decyzją Ministra Obrony 

Narodowej Nr 67/MON z dnia 09 marca 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Z 2015 r. poz. 

65). 

 Instrukcja Organizacji Lotniczej Łączności Radiowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, sygn. WLOP 452/2011, wprowadzona do użytku służbowego rozkazem Nr 99 Do-

wódcy Sił Powietrznych z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

 Instrukcja Meteorologicznego Zabezpieczenia Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej (IMZL-2014), sygn. SPow. 3/2015, wprowadzona do użytku służbowego 

decyzją Nr 83/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. 

 Instrukcja organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie w Siłach Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzona do użytku decyzją Nr 146/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 24 października 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2018 r. poz. 172). 

 Roczny plan pełnienia dyżurów ratowniczych w służbie poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego (ASAR) i systemie ratownictwa morskiego (SAR). 

 Plan Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej. 

 Porozumienie Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dowódcy Operacyjnego Rodza-

jów Sił Zbrojnych z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie współdziałania Straży Granicz-

nej i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie ochrony granicy pań-

stwowej (z późniejszymi zmianami).  

Inne dokumenty  

W ARCC stosowane są dokumenty i publikacje zalecane przez ICAO oraz NATO i in-

strukcje wewnętrzne PAŻP i MON, tj.: 
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 Międzynarodowy Lotniczy i Morski Poradnik Poszukiwania i Ratownictwa IAMSAR Ma-

nual (ICAO Doc. 9731). 

 Handbook on Distress Alert Messages for Rescue Coordination Centres (RCCs), Search 

and Rescue Points of Contact (SPOCs) and IMO Ship Security Competent Authorities (C/S 

G.007). 

 Plan Operacyjny Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Plan ASAR). 

 Plan akcji poszukiwawczych i ratowniczych (Plan SAR). 

 Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowni-

czo-Gaśniczym, zatwierdzone przez komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

w dniu 16.11.2016 r.. 

 AIP Polska (e-wersja). 

 Rozkaz SATO wydawany przez Dowódcę COP-DKP dla dyżurnych sił i środków na dany 

miesiąc. 

 Dokumenty wewnętrzne RCC: Podręcznik użytkownika systemu PANDORA, Plany Awa-

ryjne CP-OPS-C dla Ośrodka Koordynacji (RCC), Wykaz lądowisk przyszpitalnych i lą-

dowisk gminnych, PP-SMS 01 Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym. 

 Dokumentacja Podośrodków ARSC Warszawa i ARSC Gdynia - zgodnie z Instrukcją woj-

skowego ratownictwa lotniczego i morskiego.  

2.2.2. Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

Zgodnie z art. 140a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze:  

 Poszukiwanie i ratowanie statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie, 

udzielanie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym osobom po-

szkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych, bez względu na przynależność państwową 

tych statków i osób, należy do zakresu działania służby poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego, zwanej dalej służbą ASAR. 

 Służba ASAR zapewnia poszukiwanie i ratownictwo wszystkich statków powietrznych 

znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej oraz działa na obszarze lądowym w re-

jonie poszukiwania i ratownictwa lotniczego pokrywającym się z granicami odpowiadają-

cych mu rejonów informacji powietrznej.  

 Do zadań służby ASAR należy prowadzenie działań polegających na przeszukaniu wyzna-

czonego obszaru w celu ustalenia miejsca położenia statku powietrznego oraz osób po-

szkodowanych w zdarzeniach lotniczych, określenia ich stanu oraz podejmowanie działań 
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ratowniczych na miejscu zdarzenia, zwanych dalej działaniami poszukiwawczo-

ratowniczymi, z zachowaniem uprawnień Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

(SAR) oraz innych wyspecjalizowanych służb ratowniczych. 

 W skład służby ASAR wchodzą jednostki cywilno-wojskowy ośrodek koordynacji poszu-

kiwania i ratownictwa lotniczego, lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze, punkty 

alarmowe.  

 Do zadań cywilno-wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotnicze-

go, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, należy, w szczególności: 

 przyjmowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych i osób ob-

jętych zakresem działania służby ASAR, o którym mowa w ust. 1,  

 analizowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonują-

cych loty w polskiej przestrzeni powietrznej,  

 prowadzenie działań sprawdzających i wyjaśniających informacje o zagrożeniu bezpie-

czeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej,  

 nadzorowanie stanu i zdolności do podejmowania działań poszukiwawczo-

ratowniczych przez jednostki służby ASAR, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3,  

 kierowanie działaniami jednostek służby ASAR i koordynowanie tych działań, 

a w szczególności kierowanie działaniami lotniczych zespołów poszukiwawczo- ratow-

niczych, 

  bieżąca analiza i ocena sytuacji oraz korygowanie podjętych działań poszukiwawczo- 

ratowniczych, a w tym podejmowanie decyzji o ich zawieszaniu i zakończeniu, 

  zawiadamianie jednostek, o których mowa w art. 140d ust. 1, 

  informowanie organów obrony powietrznej i instytucji zapewniającej służby ruchu lot-

niczego o lotach cywilnych i wojskowych statków powietrznych wykonujących działa-

nia poszukiwawczo-ratownicze.  

 Rolę punktów alarmowych, o których mowa w ust 5 pkt 3, pełnią organy instytucji zapew-

niających służby ruchu lotniczego w ramach wykonywania służby alarmowej, przyjmując 

informacje o zagrożeniu statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni 

powietrznej i przekazując je do cywilno-wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania 

i ratownictwa lotniczego.  

Zgodnie z art. 140c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Działania lotniczych ze-

społów poszukiwawczo-ratowniczych koordynuje cywilno-wojskowy ośrodek koordynacji 

poszukiwania i ratownictwa lotniczego usytuowany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  
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Szczegółową organizację Służby ASAR określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotnicze-

go. Szczegóły dotyczące organizacji i funkcjonowania ośrodka ARCC w szczególności w za-

kresie struktury oraz podziału kompetencji pomiędzy podośrodkami koordynacji SZ RP zo-

staną zawarte w Instrukcji Operacyjnej (INOP) ARCC. 

2.2.3. Odpowiedzialność za koordynację lotniczych akcji poszukiwawczych 

i ratowniczych 

Prawo lotnicze ustanowiono na postawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotnicze-

go, cywilno- wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC), 

w skład, którego wchodzą: 

 RCC Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego, usytuowany 

w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

 Podośrodki koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej:  

 ARSC Warszawa zlokalizowany w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo 

Komponentu Powietrznego, 

 ARSC Gdynia zlokalizowany w Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponen-

tu Morskiego.  

Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego oraz Podośrodki Koordy-

nacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Warszawie i Gdyni funkcjonują całodobowo 

siedem dni w tygodniu (24/7). Podośrodki Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotni-

czego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie i Gdyni podlegają bezpośrednio 

pod względem operacyjnym odpowiednio: Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Do-

wódcy Komponentu Powietrznego i Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcy Kom-

ponentu Morskiego oraz współpracują z Ośrodkiem Koordynacji Poszukiwania i Ratownic-

twa Lotniczego w PAŻP na podstawie instrukcji operacyjnej INOP ARCC. 

Zadania Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego 

(ARCC)  

Do zadań ARCC należy przede wszystkim:  

 przyjmowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych i osób obję-

tych zakresem działania służby ASAR,  
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 analizowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonują-

cych loty w polskiej przestrzeni powietrznej,  

 prowadzenie działań sprawdzających i wyjaśniających informacje o zagrożeniu bezpie-

czeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej,  

 nadzorowanie stanu i zdolności do podejmowania działań poszukiwawczo-ratowniczych 

przez jednostki służby ASAR, 

 kierowanie i koordynowanie działań jednostek służby ASAR, a w szczególności lotniczych 

zespołów poszukiwawczo-ratowniczych w celu sprawnego prowadzenia operacji poszuki-

wawczo-ratowniczej ukierunkowanej na ratowanie zdrowia i życia ludzkiego,  

 bieżąca analiza i ocena sytuacji oraz korygowanie podjętych działań poszukiwawczo-

ratowniczych, a w tym podejmowanie decyzji o ich zawieszaniu i zakończeniu,  

 zwracanie się o pomoc i współdziałanie ze służbą ASAR do jednostek organizacyjnych 

Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, zakładów 

opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów będących w stanie udzielić pomocy w zakresie 

poszukiwania i ratownictwa lotniczego, w ramach współdziałania ze służbą ASAR zgodnie 

z art. 140d ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,  

 informowanie organów obrony powietrznej i instytucji zapewniającej służby ruchu lotni-

czego o lotach cywilnych i wojskowych statków powietrznych wykonujących działania 

poszukiwawczo-ratownicze.  

Do szczegółowych zadań ARCC należy:  

 prowadzenie całodobowego nasłuchu na częstotliwości 121,500 MHz oraz na częstotliwo-

ści 243,00 MHz i wykorzystywanie częstotliwości 123,100 MHz jako podstawowej do 

utrzymywania łączności ze statkami powietrznymi biorącymi udział w działaniach poszu-

kiwawczo-ratowniczych, 

 realizacja zadań punktu kontaktowego (Search and Rescue Point of Contact, SPOC), 

o którym mowa w pkt 3.2.5 Załącznika 12 do Konwencji, w szczególności zapewnianie 

odbioru informacji o zagrożeniu z międzynarodowego satelitarnego systemu wspomagania 

poszukiwania i ratownictwa (Cospas-Sarsat),  

 analiza sygnałów o zagrożeniu z międzynarodowego satelitarnego systemu wspomagania 

poszukiwania i ratownictwa (Cospas-Sarsat), z wykorzystaniem danych zawartych w ewi-

dencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa,  
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 określenie działań, które zostaną podjęte po uzyskaniu informacji o potencjalnym lub po-

twierdzonym niebezpieczeństwie zagrażającym statkowi powietrznemu, jego załodze i pa-

sażerom,  

 wyznaczenie obszaru poszukiwania oraz, o ile to konieczne, wskazanie podmiotu właści-

wego terytorialnie do operacyjnego koordynowania działań poszukiwawczych prowadzo-

nych z powietrza,  

 wyznaczanie statków powietrznych, których użycie zapewni skuteczne prowadzenie dzia-

łań poszukiwawczo-ratowniczych,  

 określanie metody i sposobu prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych,  

 określanie częstotliwości prowadzenia korespondencji radiowej w obszarze poszukiwania,  

 kierowanie do działań poszukiwawczo-ratowniczych LZPR i innych niż LZPR wojsko-

wych statków powietrznych oraz statków powietrznych służb ratowniczych, służb porząd-

ku publicznego i innych, które mogą być na podstawie planu ASAR doraźnie wezwane do 

prowadzenia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, 

 koordynowanie i kierowanie działaniami statków powietrznych skierowanych w obszar 

poszukiwania oraz o ile to konieczne, wyznaczenie dowódcy statku powietrznego do tej 

koordynacji i utrzymania dwustronnej łączności z ARCC, 

 utrzymywanie, bezpośrednio lub przez właściwy terytorialnie organ służby ruchu lotnicze-

go, dwustronnej łączności radiowej ze statkami powietrznymi skierowanymi w wyznaczo-

ny obszar poszukiwania,  

 zbieranie i analizowanie danych o przebiegu działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz 

bieżąca ocena sytuacji, w tym, o ile to konieczne, korygowanie sposobu ich prowadzenia,  

 zawiadamianie właściwej terytorialnie instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego 

o podjętych działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i związanych z nimi potrzebach 

w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej, 

 utrzymywanie łączności z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego, o którym 

mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w ce-

lu koordynacji przekazania osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia lotniczego do naj-

bliższych od miejsca zdarzenia szpitalnych oddziałów ratunkowych,  

 utrzymywanie łączności z centrami powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w celu 

zbierania i analizowania danych pochodzących ze zgłoszeń przychodzących na numery 

alarmowe,  
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 współpraca z ośrodkami koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego innych pań-

stw w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.6 Załącznika 12 do Konwencji, odpowiednio do 

zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,  

 dokumentowanie otrzymywanych informacji o niebezpieczeństwie i podjętych działaniach 

poszukiwawczo-ratowniczych,  

 informowanie o zawieszeniu albo zakończeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych 

podmiotów uczestniczących w tych działaniach,  

 współpraca z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, o której mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy, oraz Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, 

o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze,  

 planowanie i organizowanie ćwiczeń z obszaru ratownictwa lotniczego we współdziałaniu 

z instytucjami realizującymi zadania w ramach służby ASAR lub wspierających ich dzia-

łania.  

Uprawnienia Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lot-

niczego (ARCC) 

 ARCC uprawniony jest do:  

 dysponowania siłami i środkami służby ASAR w zakresie, jaki jest niezbędny do prowa-

dzenia akcji ASAR. Skład, gotowość sił i środków służby ASAR ich dyslokacja oraz stan 

utrzymywanego pogotowia zawarte są w punkcie 11. Planu ASAR,  

 występowania do współdziałających jednostek organizacyjnych z wnioskiem o wydziele-

nie znajdujących się w ich dyspozycji sił i środków do udziału w akcjach ASAR.  

2.2.4. Procedury prowadzenia działań ratowniczych 

Należy pamiętać, że wykonanie akcji ratowniczej może być trudniejsze niż akcja poszu-

kiwawcza. Niewłaściwie przygotowana akcja ratownicza może być tragiczna w skutkach za-

równo dla ratowanych, jak i ratujących. W czasie planowania, koordynowania i prowadzenia 

akcji ratowniczej bardzo przydatne są wskazówki zawarte w Poradniku IAMSAR. Wśród 

wielu typów akcji ratowania życia można wyszczególnić kilka najbardziej charakterystycz-

nych:  

 podejmowanie rozbitków z wody lub w trudno dostępnym terenie (brak możliwości wylą-

dowania), 

  podejmowanie rozbitków ze środków ratunkowych utrzymujących się na powierzchni 

wody,  
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 podejmowanie rozbitków bezpośrednio ze statku powietrznego utrzymującego się na po-

wierzchni wody, 

 wydobywanie rozbitków uwięzionych wewnątrz jednostki w niebezpieczeństwie. Działa-

nia te wymagają specjalnego planowania i użycia specjalistycznego personelu i sprzętu.  

Poniżej przedstawiono podstawowe czynniki, jakie należy rozważyć podczas planowania 

akcji ratowniczej.  

Czynniki wpływające na plan akcji ratowniczej  

W procesie planistycznym i decyzyjnym akcji ratowniczej powinny być uwzględnione na-

stępujące czynniki:  

 działania możliwe do podjęcia przez jednostkę, która wykryła rozbitków lub statek po-

wietrzny w niebezpieczeństwie,  

 możliwości pozostałych jednostek biorących udział w akcji poszukiwawczej,  

 rozmieszczenie rozbitków na obszarze prowadzenia akcji,  

 ilość osób na pokładzie i całkowita liczba odnalezionych rozbitków,  

 aktualne i prognozowane warunki meteorologiczne na miejscu działań ratowniczych, 

 stan rozbitków i wskazania medyczne,  

 stan statku powietrznego w niebezpieczeństwie,  

 pora doby (ilość czasu pozostałego do prowadzenia akcji przy świetle dziennym) oraz inne 

czynniki wpływające na widzialność,  

 zagrożenia dla rozbitków i osób prowadzących akcję ratowniczą takie jak znajdujące się na 

pokładzie statku powietrznego materiały niebezpieczne,  

 1dostępność innych, specjalistycznych sił i środków ratowniczych oraz stan ich gotowości,  

 konieczność użycia specjalistycznego personelu, sprzętu i wyposażenia,  

 rodzaj i specyfika terenu w jakim prowadzone są działania ratownicze.  

Wykrycie rozbitków lub poszukiwanego statku powietrznego i dalsze postępowanie  

Jednostka ratownicza, która wykryła jednostkę poszukiwaną lub rozbitków, powinna 

w pierwszym rzędzie zasygnalizować rozbitkom fakt ich wykrycia oraz niezwłocznie powia-

domić SMC o wykryciu jednostki poszukiwanej lub rozbitków z uwzględnieniem następują-

cych informacji:  

 czasu wykrycia,  

 miejsca lub pozycji wykrytej jednostki lub rozbitków,  

 warunków meteorologicznych panujących w miejscu lub na pozycji wykrycia,  



34 

 

 liczby odnalezionych rozbitków oraz ich widocznego stanu, 

 stanu odnalezionego statku powietrznego,  

 potrzeb w zakresie ratowania,  

 wszelkich informacji uzyskanych od rozbitków,  

 sugestii dotyczących dalszych działań,  

 możliwości dalszego uczestnictwa w działaniach ratowniczych,  

 występujących zagrożeń dla ratowanych i ratowników,  

 rodzaju i specyfiki terenu w jakim prowadzone są działania ratownicze.  

 jeżeli jest to możliwe i wykonalne, należy przystąpić do działań ratowniczych.  

Wybór i naprowadzenie jednostek ratowniczych na miejsce lub pozycję wykrycia rozbitków 

lub jednostki w niebezpieczeństwie  

Jednostka, która wykryła rozbitków lub poszukiwany statek powietrzny, ze względu na 

swoją konstrukcję lub ze względu na własne bezpieczeństwo, może nie mieć możliwości bez-

piecznego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Dlatego też SMC powinien po-

siadać wiedzę na temat dostępnych sił i środków oraz opracować plan skierowania ich na po-

zycję odnalezionych oraz plan przeprowadzenia akcji ratowniczej, w tym: 

 dokonać wyboru najbardziej odpowiednich sił i środków oraz skierować je na miejsce lub 

na pozycję wykrycia,  

 określić spodziewany czas przybycia na miejsce lub na pozycję wykrycia,  

 przekazać powyższe informacje jednostce, która wykryła rozbitków lub jednostkę 

w niebezpieczeństwie, 

 zaplanować i wdrożyć sposób naprowadzenia wybranych sił i środków na miejsce lub na 

pozycję wykrycia.  

W przypadku, gdy informacja o zagrożeniu została przekazana przez obserwatorów na 

ziemi należy, o ile to możliwe, utrzymywać z nimi stały kontakt w celu naprowadzenia jedno-

stek ratowniczych na miejsce lub na pozycję osób lub statku powietrznego znajdującego się 

w niebezpieczeństwie.  

Ratowanie przez środki lotnicze  

Spośród wszystkich środków lotniczych najbardziej efektywne w akcji ratowniczej jest 

użycie śmigłowców. Mogą one być używane do prowadzenia następujących działań:  

 podnoszenia ludzi z powierzchni wody i środków ratunkowych,  

 ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc (góry, bagna, zwarte masywy le-

śne), 
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 dostarczania na miejsce prowadzenia akcji specjalistycznych ekip ratowniczych oraz spe-

cjalistycznego sprzętu ratowniczego,  

 poszukiwania rozbitków.  

Ze względu na swoje możliwości, śmigłowce powinny być używane zawsze tam gdzie 

jest to możliwe, ze szczególnym uwzględnieniem działań nad morzem oraz w terenie, w któ-

rym działania jednostek naziemnych jest utrudnione. Planując użycie śmigłowców należy 

zwracać uwagę na czynniki ograniczające ich działania.  

Samoloty odpowiednio wyposażone w urządzenia do wykrywania ludzi i obiektów na lą-

dzie lub na morzu oraz sprzęt przygotowany do zrzutu mogą być wykorzystane do następują-

cych zadań:  

 prowadzenia poszukiwań na dużych obszarach,  

 naprowadzania innych jednostek ratowniczych,  

 zrzutu tratw lub innego sprzętu, który pomoże rozbitkom przetrwać do czasu przybycia 

jednostek ratowniczych, 

 pośredniczenia w łączności pomiędzy osobami lub jednostką w niebezpieczeństwie 

i jednostkami SAR będącymi w rejonie prowadzonej akcji oraz SMC.  

Ratowanie przez jednostki naziemne  

Przy dokonywaniu wyboru jednostek naziemnych do akcji ratowniczej SMC powinien 

kierować się następującymi kryteriami:  

 możliwościami jednostki ratowniczej,  

 stanem rozbitków, 

 możliwością udzielenia pierwszej pomocy medycznej, w tym wyposażeniem w sprzęt me-

dyczny, 

 warunkami pogodowymi panującymi na miejscu prowadzonej akcji, 

 występującym ryzykiem i zagrożeniami dla ratowanych i ratowników,  

 specyfikacja terenu w jakim prowadzone są działania ratownicze.  

Ratowanie przez jednostki nawodne  

Przy dokonywaniu wyboru jednostek nawodnych do akcji ratowniczej na akwenach wod-

nych SMC powinien kierować się następującymi kryteriami:  

 możliwościami jednostki ratowniczej, 

 stanem rozbitków,  

 możliwością udzielenia pierwszej pomocy medycznej, w tym wyposażeniem w sprzęt me-

dyczny,  
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 warunkami pogodowymi panującymi na miejscu prowadzonej akcji,  

 występującym ryzykiem i zagrożeniami dla ratowanych, ratowników i jednostek ratowni-

czych.  

Postępowanie z uratowanymi  

Rozbitkowie podjęci na pokład jednostki ratowniczej mogą mieć wiele potrzeb, które po-

winny, jeśli jest to możliwe, być zaspokojone w drodze do miejsca schronienia. Potrzeby ta-

kie mogą obejmować opiekę i pomoc medyczną, potrzebę ciepła, jedzenie, picie, wsparcie 

psychologiczne, itp. Uratowani będą oczekiwali informacji o swoich bliskich i przyjaciołach 

lub towarzyszach podróży oraz o swoim dalszym losie.  

Rozbitkowie mogą również posiadać informacje przydatne do dalszego prowadzenia ope-

racji ratowniczej. Wszystkich uratowanych należy otoczyć szczególną opieką i zapewnić im, 

zgodnie z możliwościami, godne warunki bytowania. Uratowani powinni być, tak szybko jak 

to tylko jest możliwe, dostarczeni do bezpiecznego miejsca. 

Dostarczenie na miejsce akcji specjalistycznego personelu i sprzętu  

Po wykryciu poszukiwanego statku powietrznego, jeżeli istnieje taka konieczność, OSC 

powinien natychmiast poinformować SMC o potrzebie dostarczenia dodatkowego lub specja-

listycznego sprzętu lub personelu koniecznego do przeprowadzenia akcji ratowania życia 

ludzkiego. SMC powinien posiadać wiedzę, gdzie taki specjalistyczny personel czy sprzęt jest 

dostępny oraz opracować plan, jak go dostarczyć na miejsce akcji.  

Miejsca schronienia 

W trakcie prowadzenia akcji ratowniczej SMC powinien przekazać OSC informację, 

gdzie będą kierowane jednostki ratownicze z rozbitkami. Miejsca te powinny być uzgodnione 

ze służbami dyżurnymi wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego WCZK właściwego 

terytorialnie wojewody. WCZK powinno zorganizować odpowiednie służby i wyznaczyć 

miejsca dla rozbitków celem zapewnienia im właściwej opieki a w razie potrzeby pomocy 

medycznej. 

2.2.5. Procedury współdziałania służby ASAR z innymi jednostkami 

i podmiotami wzywanymi doraźnie do akcji ratowniczej 

Podstawą współdziałania krajowego podczas prowadzenia akcji ASAR jest art. 140d ust. 

1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, które stanowi: „Jednostki organizacyjne Ma-

rynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, zakłady opieki 

zdrowotnej oraz inne podmioty będące w stanie udzielić pomocy w zakresie poszukiwania 
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i ratownictwa lotniczego są obowiązane współdziałać ze służbą ASAR przy wykonywaniu jej 

zadań” (Wyd. operacje MW, 2010). Istotnym na tym etapie jest ogólny algorytm planowania 

akcji (rys. 2.1) oraz algorytm uruchamiania sił i środków służby ASAR oraz współdziałają-

cych jednostek organizacyjnych (rys. 2.2). 

 

Rys. 2.1. Ogólny algorytm planowania akcji ratowniczej  

Źródło: Instrukcja Operacyjna ARCC 
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Rys. 2.2. Algorytm uruchamiania sił i środków służby ASAR i współdziałających jednostek organiza-

cyjnych  

Źródło: Instrukcja Operacyjna ARCC 

Zadania realizowane wspólnie z SZ RP  

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ra-
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townictwa lotniczego Siły Zbrojne RP wydzielają do realizacji zadań w ramach służby 

ASAR:  

 ARSC Warszawa zlokalizowany w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Kom-

ponentu Powietrznego, 

 ARSC Gdynia zlokalizowany w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu 

Morskiego, 

 Lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze (statki powietrzne pełniące dyżury ratowni-

cze wraz z przeszkolonymi załogami-personelem kabinowym (piloci i technicy pokładowi) 

i pokładowym – operatorzy pokładowi, personel aeromedyczny, lekarz pokładowy, pokła-

dowy ratownik medyczny, ratownik pokładowy).  

Siły i środki wydzielone z Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w ramach służby ASAR 

realizują swoje zadania zgodnie z opracowywanym, w cyklu rocznym, w Siłach Zbrojnych 

RP, „Planem pełnienia dyżurów ratowniczych w służbie poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego (ASAR, Aeronautical Search and Rescue) i systemie ratownictwa morskiego (SAR, Se-

arch and Rescue)”. Procedury realizacji działań przez siły i środki wydzielone z Sił Zbrojnych 

RP do realizacji zadań w ramach służby ASAR określa „Instrukcja Operacyjna ARCC” 

(INOP ARCC). 

Współdziałanie z Oddziałami Straży Granicznej  

W celu uruchomienia sił i środków Straży Granicznej do współdziałania w akcjach 

ASAR, ARCC zwraca się bezpośrednio do Oficera Dyżurnego Oddziału Straży Granicznej. 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił i środków 

do współdziałania w akcjach ASAR są:  

 ze strony Służby ASAR – Dyżurny Koordynator RCC (SMC),  

 ze strony Oddziałów Straży Granicznej – Oficer Dyżurny Operacyjny Oddziału Straży 

Granicznej. Odziały Straży Granicznej współdziałają ze Służbą ASAR w zakresie:  

 prowadzenia obserwacji optycznej i technicznej,  

 kierowania statków powietrznych Straży Granicznej do poszukiwań lub działań ratow-

niczych, 

 innych działań, przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w danej 

akcji poszukiwawczej i ratowniczej,  

 przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa 

ludzi w wyniku wypadku lotniczego lub katastrofy lotniczej,  
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 poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w wyniku wy-

padku lotniczego lub katastrofy lotniczej,  

 zabezpieczania lądowisk dla śmigłowców biorących udział w akcjach ASAR.  

Ogólną koordynację akcji ASAR, w przypadku współdziałania Straży Granicznej i Służby 

ASAR wykonuje Dyżurny Koordynator ARCC. Koordynację na miejscu akcji ASAR prowa-

dzi OSC wyznaczony przez SMC. W przypadku prowadzenia wspólnych akcji poszukiwaw-

czych i ratowniczych, lotnictwem Straży Granicznej wykonującym zadania postawione przez 

SMC, dowodzą Służby Dyżurne Oddziałów Straży Granicznej. W przypadku planowanego 

lub losowego czasowego wycofania jednostek wydzielonych do współdziałania ze strony 

Straży Granicznej lub jednostek pozostających w pogotowiu Służby ASAR, Straż Graniczna 

natychmiast informuje o tym ARCC.  

Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną  

W celu uruchomienia sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do współdziałania w ak-

cjach ASAR, ARCC zwraca się bezpośrednio do Stanowisk Kierowania Komendanta Głów-

nego Państwowej Straży Pożarnej. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania 

się o uruchomienie sił i środków do współdziałania w akcjach ASAR są:  

 ze strony Służby ASAR – Dyżurny Koordynator RCC (SMC),  

 ze strony Państwowej Straży Pożarnej – Dyżurny Operacyjny Kraju Stanowiska Kierowa-

nia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna współ-

działa ze Służbą ASAR w zakresie:  

 poszukiwania, ratowania i ewakuacji ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie 

w wyniku wypadku lotniczego lub katastrofy lotniczej,  

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji ratowniczych za 

pomocą środków łączności Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego, Miej-

skiego, Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  

 zabezpieczania lądowisk dla śmigłowców biorących udział w akcjach ASAR.  

Ogólną koordynację lotniczej akcji ASAR, w przypadku współdziałania służb ratowni-

czych Państwowej Straży Pożarnej i służby ASAR, wykonuje SMC. Koordynację na miejscu 

akcji ASAR prowadzi OSC wyznaczony przez SMC. 

Współdziałanie z Policją  

W celu uruchomienia sił i środków Policji do współdziałania w lotniczych akcjach ASAR, 

ARCC zwraca się bezpośrednio do ośrodków dowodzenia Policji lub do Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego właściwego wojewody. Osobami upoważnionymi do 
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bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił i środków do współdziałania w akcjach 

ASAR są:  

 ze strony Służby ASAR – Dyżurny Koordynator RCC (SMC),  

 ze strony Policji – Służby Dyżurne Komend Wojewódzkich lub Służby Dyżurne innych 

ośrodków dowodzenia Policji. Policja współdziała ze służbą ASAR w zakresie:  

 przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa 

ludzi w wyniku wypadku lotniczego lub katastrofy lotniczej,  

 poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w wyniku wy-

padku lotniczego lub katastrofy lotniczej, 

 innych działań związanych z prowadzoną akcją ASAR, w tym działań mających na celu 

weryfikację informacji i informatorów, poszukiwania właścicieli statków powietrznych, 

rodzin poszkodowanych lub zaginionych, w celu uzyskania dodatkowych informacji 

mogących pomóc w poszukiwaniach i lokalizacji, a w razie konieczności numerów tele-

fonów komórkowych i ich lokalizacji na terenie Polski, 

 identyfikacji osób uratowanych, zaginionych oraz zwłok. Zabezpieczania lądowisk dla 

śmigłowców biorących udział w akcjach ASAR, 

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących akcji ASAR z pomocą środków łącz-

ności Policji.  

Ogólną koordynację działań w danej akcji ASAR wykonuje SMC. Koordynację na miej-

scu akcji ASAR prowadzi OSC wyznaczony przez SMC. W przypadku planowanego lub lo-

sowego czasowego wycofania statków powierzanych wydzielonych do współdziałania ze 

strony Policji pozostających w pogotowiu służby ASAR, Policja natychmiast informuje o tym 

RCC.  

Współdziałanie z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (MSAR)  

W celu uruchomienia sił i środków Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa do 

współdziałania w lotniczych akcjach ASAR, ARCC zwraca się do Morskiego Ratowniczego 

Centrum Koordynacyjnego (MRCK). Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania 

się o uruchomienie sił i środków do współdziałania w akcjach ASAR są:  

 ze strony ASAR – Dyżurny Koordynator ARSC usytuowanego w COM Gdynia (SMC),  

 ze strony SAR – Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK (SMC).  

Służba ASAR ze służbą SAR współdziała w zakresie:  

 wymiany informacji na temat gotowości sił i środków będących w dyspozycji każdej ze 

stron,  
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 wymiany informacji dotyczących statku powietrznego w niebezpieczeństwie,  

 prowadzenia obserwacji optycznej i technicznej,  

 współdziałania w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych na morzu,  

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji poszukiwawczych 

i ratowniczych za pomocą środków łączności służby SAR i ASAR,  

 innych działań przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w danej akcji 

poszukiwawczo-ratowniczej.  

Ogólną koordynację akcji ASAR, w przypadku współdziałania służb ratowniczych służby 

SAR i ASAR wykonuje strona właściwa kompetencyjnie dla danej akcji ratowniczej, to zna-

czy:  

 w przypadku prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej na morzu, w stosunku do 

statku powietrznego, koordynuje działania służby ASAR (ARSC Gdynia/SMC),  

 w przypadku prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej na morzu, w stosunku do cy-

wilnej jednostki morskiej/statku , koordynuje działania służba SAR (MRCK/SMC),  

 w każdym przypadku, w wyniku porozumienia miedzy ARCC i MRCK można przekazać 

koordynację misji SAR (SMC) jednej ze stron, 

 w przypadku prowadzenia wspólnych akcji SAR, lotnictwem Marynarki Wojennej wyko-

nującej zadania postawione przez SMC, dowodzą ośrodki dowodzenia Marynarki Wojen-

nej, a działania jednostek służby SAR koordynuje MRCK, 

 w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie postawionego przez 

SMC zadania przez środki powietrzne, Dyżurny Koordynator ARSC Gdynia niezwłocznie 

zawiadamia MRCK podając ich przyczynę. W przypadku wystąpienia warunków uniemoż-

liwiających wykonanie postawionego przez SMC zadania przez jednostki służby SAR, 

Dyżurny Inspektor Operacyjny MRCK niezwłocznie zawiadamia ARSC Gdynia, podając 

ich przyczynę.  

Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego  

W celu uruchomienia sił i środków podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownic-

twa wodnego na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanej na mocy art. 12 

ust.1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ARCC zwraca 

się do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił i środków 

do współdziałania w akcjach SAR są:  

 ze strony służby ASAR – Dyżurny Koordynator RCC (SMC),  
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 Dyżurny Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego lub właściwy ze względu na miej-

sce zdarzenia punkt kontaktowy podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 

wodnego.  

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego współdziałają ze służbą 

ASAR w zakresie:  

 przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa lu-

dzi przebywających na obszarach wodnych lub na morzu powstałym w wyniku wypadku 

lotniczego lub katastrofy lotniczej,  

 poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w wyniku wypadku 

lotniczego przebywających na obszarach wodnych lub na morzu,  

 innych działaniach związanych z prowadzoną akcją ASAR w tym działania mające na celu 

weryfikację informacji, informatorów, itp.  

Współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym  

W celu uruchomienia sił i środków Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do współdziała-

nia w akcjach ASAR, ARCC zwraca się do Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił 

i środków do współdziałania w akcjach ASAR są:  

 ze strony służby ASAR – Dyżurny Koordynator RCC (SMC),  

 ze strony Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Dyspozytor Centrum Operacyjnego Lot-

niczego Pogotowia Ratunkowego.  

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe współdziała ze służbą ASAR w zakresie ratowania (LPR 

wykonuje tylko loty ratownicze, brak możliwości poszukiwania):  

 przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa lu-

dzi w wyniku wypadku lotniczego lub katastrofy lotniczej,  

 ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w wyniku wypadku lotniczego lub 

katastrofy lotniczej,  

 innych działań związanych z prowadzoną akcją ASAR, w tym działań mających na celu 

weryfikację informacji i informatorów, 

 identyfikacji osób uratowanych,  

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących akcji ASAR z pomocą środków łączno-

ści Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

Ogólną koordynację działań w danej akcji ASAR wykonuje SMC. Koordynację na miej-

scu akcji ASAR prowadzi OSC wyznaczony przez SMC.  
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W przypadku planowanego lub losowego czasowego wycofania statków powietrznych 

wydzielonych do współdziałania ze strony Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pozostają-

cych w pogotowiu służby ASAR, Centrum Operacyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

natychmiast poinformuje o tym ARCC.  

Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia  

Decyzję o potrzebie zwrócenia się o pomoc do innych jednostek organizacyjnych służby 

zdrowia podejmuje Dyżurny Koordynator ARCC (SMC). Dyżurny Koordynator ARCC 

(SMC) zwraca się o tę pomoc do jednostek organizacyjnych służby zdrowia poprzez właści-

we dla danego obszaru Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakres współdzia-

łania może dotyczyć między innymi:  

 zabezpieczania lądowisk dla śmigłowców,  

 dostarczania specjalistycznego personelu i sprzętu.  

Do zadań służby zdrowia należy udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej ofiarom 

wypadków i katastrof lotniczych.  

Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego  

W celu uruchomienia sił i środków podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownic-

twa górskiego na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanej na mocy ustawy 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 

terenach narciarskich, ARCC zwraca się do właściwego terytorialnie Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego GOPR, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

TOPR. Śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie jest jednostką 

poszukiwawczą. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie 

sił i środków do współdziałania w akcjach ASAR są:  

 ze strony służby ASAR – Dyżurny Koordynator ARCC (SMC),  

 ze strony GOPR, TOPR – Ratownik dyżurny GOPR, TOPR.  

GOPR, TOPR współdziała ze Służbą ASAR w zakresie:  

 przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa lu-

dzi w wyniku wypadku lotniczego lub katastrofy lotniczej, 

 poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w wyniku wypadku 

lotniczego lub katastrofy lotniczej (grupa naziemna),  

 wykonywanie lotów HEMS z wykorzystaniem HHO w celu przewozu osób poszkodowa-

nych w wyniku zdarzenia lotniczego, zlokalizowanych wcześniej przez lotnicze zespoły 

poszukiwawczo-ratownicze,  
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 wykonywanie lotów na podstawie certyfikatu przewoźnika lotniczego AOC w celu prze-

wozu osób w miejsce i z miejsca zaistnienia wypadku lotniczego lub katastrofy lotniczej,  

 innych działań związanych z prowadzoną akcją ASAR, w tym działań mających na celu 

weryfikację informacji i informatorów,  

 identyfikacji osób uratowanych,  

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących akcji ASAR z pomocą środków łączno-

ści GOPR, TOPR.  

Ogólną koordynację działań w danej akcji ASAR wykonuje SMC. Koordynację na miej-

scu akcji ASAR prowadzi OSC wyznaczony przez SMC. W przypadku planowanego lub lo-

sowego czasowego wycofania statków powietrznych wydzielonych do współdziałania ze 

strony Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pozostających w pogotowiu 

służby ASAR, Służba Dyżurna TOPR natychmiast poinformuje o tym ARCC.  

Współdziałanie z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego  

Decyzję o potrzebie zwrócenia się o pomoc do innych jednostek organizacyjnych podej-

muje Dyżurny Koordynator ARCC (SMC). SMC zwraca się o tę pomoc poprzez właściwe dla 

danego obszaru Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Osobami upoważnionymi 

do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił i środków do współdziałania w akcjach 

ASAR są:  

 ze strony służby ASAR – Dyżurny Koordynator ARCC (SMC),  

 ze strony Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Służba Dyżurna Woje-

wódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Zakres współdziałania może dotyczyć między innymi:  

 poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w wyniku wypadku 

lotniczego lub katastrofy lotniczej,  

 innych działań związanych z prowadzoną akcją ASAR, w tym działań mających na celu 

weryfikację informacji i informatorów,  

 identyfikacji osób uratowanych,  

 organizacji odbioru i zakwaterowania uczestników wypadku lotniczego lub katastrofy lot-

niczej,  

 zabezpieczania lądowisk dla śmigłowców,  

 dostarczania specjalistycznego personelu i sprzętu,  

 przeszukiwania trudnodostępnych rejonów poszukiwań.  
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2.2.6. Metody prowadzenia działań ratowniczych 

Poszukiwanie metodą rozszerzających się kwadratów (SS – Expanding Square Search) 

Metoda rozszerzających się kwadratów jest najbardziej skuteczna, gdy pozycja poszuki-

wanego obiektu jest znana we względnie niewielkich granicach. Punktem rozpoczęcia poszu-

kiwań jest zawsze punkt odniesienia (DATUM). Metoda ta stosowana jest przez małe statki 

i małe łodzie. Metoda ta może być stosowana jednocześnie przez kilka statków powietrznych 

lub kilka statków, ze względu na mały obszar poszukiwań. Konieczna jest dokładna nawiga-

cja, pierwszy odcinek jest zwykle zorientowany na wiatr, aby zminimalizować błędy nawiga-

cyjne (rys 2.3).  

 

Rys. 2.3. Poszukiwanie metodą rozszerzających się kwadratów (SS) 

Źródło: Plan ASAR 2018 

Poszukiwanie sektorowe (VS – Sector Search) 
Poszukiwanie sektorowe jest najbardziej efektywne, gdy pozycja obiektu poszukiwanego 

jest dokładnie znana a obszar poszukiwań jest mały (rys. 2.4). 

 

Rys. 2.4.  Metoda poszukiwania sektorowego (VS – Sector Search) 

Źródło: Plan ASAR 2018 
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Metoda stosowana do przeszukiwania obszarów kolistych ze środkiem umieszczonym 

w pozycji odniesienia. Ze względu na niewielką powierzchnię przeszukiwania, ta metoda nie 

może być użyta jednocześnie przez kilka samolotów na podobnym pułapie, lub przez kilka 

statków. Statek powietrzny i statek mogą być użyte jednocześnie do wykonania niezależnych 

przeszukiwań sektorowych na tym samym obszarze. Odpowiedni marker (np. raca sygnaliza-

cyjna) może być zrzucona w pozycji odniesienia i użyta jako odniesienie lub pomoc nawiga-

cyjna oznaczająca środek wzoru.  

Poszukiwanie wzdłuż linii drogi (TLS – Track Line Search)  

Poszukiwanie wzdłuż kursu może być realizowane: z nawrotem (rys. 2.5a), TLS – Track 

line search, return oraz bez nawrotu (rys. 2.5b), TSN – Track line search, non-return. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 2.5. Poszukiwanie wzdłuż kursu: a) z nawrotem (TNS), b) bez nawrotu (TSN) 

Źródło: Plan ASAR 2018 

Metoda ta jest stosowana, gdy samolot lub statek zniknął bez śladu wzdłuż znanej trasy. 

Metoda ta jest stosowana jako wstępna próba poszukiwania ze względu na łatwe planowanie 

oraz wykonanie. Metoda ta składa się z szybkiego i stosunkowo dokładnego poszukiwania 

wzdłuż zamierzonej drogi jednostki w niebezpieczeństwie. Poszukiwanie może być prowa-

dzone po jednej stronie trasy a powrót w kierunku przeciwnym (TLS). 

Poszukiwanie równoległe (PS – Parallel Sweep Search) 

Poszukiwanie może odbywać się wzdłuż zamierzonej trasy, następnie po jednym razie 

z każdej strony, po czym jednostka poszukiwawcza kontynuuje swą podróż nie zawracając 

(TSN). Statki powietrzne są często używane do poszukiwania wzdłuż kursu z powodu ich du-

żej prędkości. Pułap samolotu poszukującego wynosi zwykle 300-600 m (1000-3000 stóp) 

w ciągu dnia i 600-900 m (2000-3000 stóp) w nocy. Metoda stosowana do przeszukiwania 

dużych obszarów, gdy pozycja rozbitka nie jest pewna. Najbardziej skuteczna nad wodą lub 

nad płaskim terenem. Stosowana zwykle, gdy duży obszar poszukiwań musi być podzielony 
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na mniejsze podobszary, przydzielane poszczególnym środkom poszukiwania na miejscu ak-

cji w tym samym czasie. Punkt rozpoczęcia poszukiwań znajduje się w jednym narożniku 

podobszaru, wewnątrz prostokąta, o połowę szerokości toru od każdego z boków tworzących 

narożnik. Trasy poszukiwań są równoległe do siebie i do dłuższych boków podobszaru (rys. 

2.6). 

 

Rys. 2.6. Poszukiwanie z nawrotami trasami równoległymi (PS) 

Źródło: Plan ASAR 2018 

Poszukiwanie kursami kroczącymi (CSC – Creeping Line Search) 

Metoda ta jest stosowana, gdy wyznaczony jest OSC. Statek powietrzny wykonuje zasad-

niczą część poszukiwań, podczas gdy statek steruje wyznaczonym kursem ze wskazaną przez 

koordynatora prędkością, stanowiąc nawigacyjny punkt odniesienia dla statku powietrznego 

(rys. 2.7). Statek powietrzny, przelatując nad statkiem, może łatwo dokonać poprawek, aby 

utrzymać się na kursie poszukiwania. Metoda ta daje wyższe prawdopodobieństwo wykrycia, 

niż zwykle może być osiągnięte przez statek powietrzny poszukujący samotnie. Prędkość 

statku jest zmienna, w zależności od prędkości samolotu i wielkości obszaru. 

 

Rys. 2.7. Skoordynowane poszukiwanie kursami kroczącymi (CSC) 

Źródło: Plan ASAR 2018 
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Poszukiwanie konturowe (OS – Contour Search) 
 Metoda jest stosowana wokół gór i w dolinach, gdzie gwałtowne zmiany w wysoko-

ściach powodują, że zastosowanie innych metod jest nieskuteczne. Poszukiwanie rozpoczyna 

się od najwyższego szczytu i przebiega z góry w dół, z nowym pułapem poszukiwania dla 

każdego kręgu. Odstępy pomiędzy pułapami poszukiwań mogą wynosić 150-300 m (500 do 

1000 stóp). Jeśli góra nie może być okrążona, statek powietrzny powinien dokonać kolejnych 

przeszukań wzdłuż zboczy, w tych samych odstępach wysokości (150-300 m). Doliny są 

przeszukiwane kręgami, przy czym środek kręgu powinien być przesunięty o jedną szerokość 

toru poszukiwania po każdym kompletnym kręgu (rys. 2.8). 

 

Rys. 2.8. Poszukiwanie konturowe (OS) 

Źródło: Plan ASAR 2018 

Poszukiwanie przez namierzanie sygnału z nadajnika sygnału niebezpieczeństwa (Survival 

Beacon Search)  

W tym zakresie przeszukiwań wyróżniamy poszukiwanie elektroniczne źródła sygnału 

wspomagane mapą (rys. 2.9) oraz poszukiwanie elektroniczne źródła sygnału wspomagane 

pomiarem czasu (rys. 2.10).  

 

Rys. 2.9. Poszukiwanie elektroniczne źródła sygnału wspomagane mapą 

Źródło: Plan ASAR 2018 
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Rys. 2.10. Poszukiwanie elektroniczne źródła sygnału wspomagane pomiarem czasu 

Źródło: Plan ASAR 2018 

Procedury stosowane są w poszukiwaniu źródła sygnału alarmowego (ELT) przy pomocy 

odbiorczych urządzań elektronicznych. Procedura poszukiwania wspomagana mapą składa się 

z kilku etapów (kolejnych „przybliżeń”) w pierwszym nalocie (cięciwa „1”) jednostka ASAR 

określa punkty, w których sygnał stał się słyszalny, osiągnął maksimum i zanikł. Prostopadła 

wystawiona w momencie maksymalnego natężenia sygnału wyznacza średnicę okręgu, które-

go środkiem jest pozycja ELT. Po utracie słyszalności sygnału, statek powietrzny wykonuje 

nawrót wchodząc na cięciwę „2”. Ponowne określenie maksimum sygnału pozwala na wy-

znaczenie na mapie drugiej cięciwy, a jej przecięcie z pierwszą wyznacza pozycję ELT. Po 

kolejnym nawrocie A/C rozpoczyna procedurę zniżania. Procedura wspomagana pomiarem 

czasu odbywa się w sposób zbliżony do procedury poszukiwania wspomaganej mapą z tym, 

że zamiast kreślenia na mapie – dokonuje się pomiarów w punktach zaniku sygnału. Po prze-

prowadzeniu kilku nalotów otrzymuje się dokładne naprowadzenie na źródła sygnału alar-

mowego ELT. 

2.3. Przegląd literatury 

2.3.1. Lokalizacja stacji bazowych i alokacja zasobów ratowniczych 

W pracy (Azofra i in., 2007) przedstawiono narzędzie komputerowe, którego celem było 

wyznaczanie obiektywnej lokacji zasobów ratowniczych w badanym obszarze. Główną mo-

tywacją do przeprowadzenia badań była redukcja czasu od wystąpienia incydentu do udziele-
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nia pomocy poszkodowanym. Konstruując formalnie model autorzy brali pod uwagę następu-

jące czynniki: 

 charakterystykę incydentów, typ jednostki oraz skalę uszkodzeń, 

 typ incydentu, 

 rozlokowanie zasobów: śmigłowców, holowników, łodzi ratowniczych wraz z parametra-

mi opisującymi ich potencjał działania, zasięg, 

 efektywność kosztową. 

Autorzy podjęli próbę zbudowania dwóch odmian modelu: indywidualnego, w którym 

funkcja kryterium była zależna od pojedynczych akcji ratowniczych oraz strefowego, w któ-

rym wezwania agregowane były w „super incydent”. Następnie dokonano rozmieszczenia za-

sobów ratowniczych w oparciu o wartość funkcji kryterium. Jej wartość w głównej mierze 

była zależna od odległości między bazą startową a miejscem incydentu. We wnioskach wska-

zano na pomocniczy charakter modelu w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych 

z bezpieczeństwem na morzu. Model umożliwiał wskazanie obiektywnego rozwiązania alo-

kacji zasobów ratowniczych, które było uniezależnione od międzyregionalnej polityki. 

Dodatkowo wskazano kierunek dalszych badań, polegający na próbie przewidywania lo-

kalizacji wystąpienia incydentu wymagającego interwencji służb poszukiwawczo-

ratowniczych. Ta próba prognozowania przyszłych zdarzeń opierała się na wiedzy z zakresu 

struktury i natężenia ruchu morskiego w rejonie oraz na informacjach o występujących do-

tychczas zdarzeniach. 

Praca (Afshartous i in., 2009) przedstawia problem lokalizacji baz lotniczych, z których 

jednostki ratownicze (śmigłowce) wyruszają do wezwań. Przeprowadzono studium przypadku 

z wykorzystaniem modelu matematycznego systemu powietrznego poszukiwania i ratownic-

twa Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (US Coast Guard). Skupiono 

się na strategicznym aspekcie funkcjonowania systemu, którym była lokalizacja miejsc bazo-

wania jednostek ratowniczych. Z wykonanych badań środowiskowych przeprowadzonych 

wśród oficerów Straży Przybrzeżnej wynikało, że głównym problemem systemu jest niera-

cjonalna alokacja zasobów na poziomie strategicznym. Procedury funkcjonowania systemu na 

poziomie taktycznym spełniały zadania według ankietowanych członków załóg ratowniczych. 

Celem pracy było wskazanie sposobu na uzyskanie rozwiązania odpornego na niepewność lo-

kalizacji miejsca akcji ratowniczej. Zastosowano model całkowitoliczbowej optymalizacji li-

niowej wraz z symulacją zjawisk dyskretnych na podstawie analizy statystycznej opartej 

o rzeczywiste dane z przeprowadzonych dotychczas akcji ratowniczych. Miarą statystyczną, 
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którą wykorzystano do symulacji była gęstość funkcji prawdopodobieństwa zgłoszenia ra-

towniczego. Wielkość tą wykorzystano do symulacji dyskretnego procesu punktowego na 

podstawie którego, określano prawdopodobne lokalizacje akcji ratowniczej. Następnie, 

wprowadzono lokalizacje do modelu programowania całkowitoliczbowego, którego celem 

jest wyznaczenie optymalnych lokacji stacji bazowych, z których odpowiedź na wezwanie ra-

tunkowe zrealizowano by w minimalnym czasie. Model nie wymagał znajomości funkcji roz-

kładu prawdopodobieństwa a priori (co jest konieczne w klasycznych modelach stochastycz-

nych), nie był też analizą scenariuszową. Modelowanie stochastyczne występowania 

incydentów ratowniczych (biorąc pod uwagę niepewną naturę tych zjawisk) lepiej odwzoro-

wuje rzeczywistość, przez co uzyskane wyniki miały większą wartość utylitarną w zastoso-

waniu do systemu ratownictwa na morzu w strefie odpowiedzialności US Coast Guard. 

W pracy (Wagner i Radovilsky, 2013) przedstawiono model programowania całkowito-

liczbowego, którego celem było przypisanie zasobów ratowniczych do stacji bazowania na 

podstawie funkcji kryterialnych. Na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy uzyska-

nych wyników zarekomendowano zmiany systemowe, które przyczyniły się do redukcji nie-

potrzebnego, nadmiarowego zaopatrzenia w łodzie ratownicze oraz do uzupełnienia braków 

w bazach, które charakteryzowały się wyższą częstotliwością przyjmowania wezwań ratow-

niczych. Nowością w publikacji było uwzględnienie w modelu możliwości obsługiwania za-

potrzebowania na „usługę” ratowniczą przez jednostkę z bazy sąsiadującej. Polegało to na 

współdzieleniu zasobów, co sprawiło, że model odzwierciedlał rzeczywiste praktyki w służ-

bie SAR. Utworzono narzędzie komputerowe BAT (Boat Allocation Tool), które wykorzy-

stywało model programowania całkowitoliczbowego do poszukiwania optymalnego rozwią-

zania alokacji jednostek ratowniczych. Wykorzystano funkcje celu: nadmiar motogodzin 

jednostek ulokowanych w bazie względem zapotrzebowania, ilość typów jednostek ratowni-

czych przypisanych do poszczególnych baz oraz koszty eksploatacji. Funkcje celu minimali-

zowano, następnie do oceny brano ich sumę. Każda składowa sumy była obarczona wagą. 

W ten sposób zbadano wpływ ważności poszczególnych aspektów funkcjonowania systemu 

na rozwiązanie. Wykonano studium przypadku alokacji zasobów morskich Straży Przybrzeż-

nej USA. Zastosowanie narzędzia BAT, pozwoliło na obniżenie wymaganego rozmiaru floty 

o 10,9% oraz bardziej optymalne wykorzystanie pozostałej puli jednostek. Oszacowano osz-

czędności ekonomiczne wynikające z takiej modyfikacji alokacji zasobów, które wynosiły 

ponad 2 miliony USD -  4,6% pierwotnych kosztów operacyjnych. 

W pracy (Razi i Karatas, 2016) przedstawiono wielokryterialny model optymalizacyjny 

lokalizacji zasobów poszukiwawczo-ratowniczych. Danymi wejściowymi do modelu były in-
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formacje o incydentach ratowniczych (lokalizacja, przebieg, typ zdarzenia, itd.). Wykonano 

studium przypadku funkcjonowania rzeczywistej służby SAR w Turcji. Od modelu oczeki-

wano wyników, które pozwoliłyby na minimalizację czasu reakcji na wezwanie ratownicze. 

W pracy postuluje się, że zdarzenia na morzu, które wymagają reakcji ratowniczej powstają 

w sposób stochastyczny, trudny do przewidzenia. Na podstawie znajomości dotychczasowych 

działań na danym akwenie, można szacować z jakim prawdopodobieństwem może dojść do 

kolejnego zdarzenia. Mimo to należy zakładać, że różne, nieprzewidziane czynniki mogą 

wprowadzić zaburzenie, które spowoduje, iż w poprzednio "spokojnym" rejonie nastąpi 

zwiększenie częstotliwości występowania incydentów. Dobrym tego przykładem była sytua-

cja na morzu Egejskim, na którym w latach 2009-2012 nie obserwowano dużej ilości wezwań 

służb ratowniczych. W efekcie wystąpienia kryzysu humanitarnego na bliskim wschodzie 

m.in. w Syrii i Iraku, napływ uchodźców z obszarów objętych działaniami wojennymi skut-

kował wzrostem ilości sytuacji zagrożenia życia na morzu. Według autorów niemożliwe jest 

przewidywanie takich zjawisk w oparciu o statystyczną analizę przeszłych zdarzeń na danym 

akwenie. Z uwagi na dużą ilość nieprzewidywalnych czynników zaproponowano podejście 

oparte o analizę historii akwenu. W modelu uwzględniono wyłącznie jednostki nawodne 

i odrzucono jednostki powietrzne, śmigłowce. Wprowadzono podział na różne typy incyden-

tów na morzu: dryfowanie jednostki bez napędu, wywrócenie, wpłynięcie na mieliznę, pożar, 

zderzenie, zatopienie, zaginięcie, zdarzenie wymagające natychmiastowej pomocy medycz-

nej. Wykorzystano proces analitycznego ustalania hierarchii zdarzeń AHP (ang. Analytical 

Hierarchy Process), szeroko wykorzystywaną technikę wielokryterialnego modelu decyzyjne-

go MCDM (ang. Multi Criteria Decision Making) do określenia z jaką wagą należy brać dany 

typ incydentu podczas podejmowania decyzji strategicznej alokacji jednostek ratowniczych. 

Na podstawie danych historycznych akwenu, stworzono zagregowane zapotrzebowanie na-

zwane „super incydentem” poprzez zastosowanie algorytmu grupującego typu k-średnich 

z wykorzystaniem wcześniej obliczonych wag. Następnie stworzono wielokryterialny całko-

witoliczbowy program liniowy, który wskazuje optymalną alokację i przyporządkowane ob-

ciążenia każdej jednostki ratowniczej. Podobnie jak w pracach innych autorów (Razi i Kara-

tas, 2016), (Karatas i in., 2016) wskazali, że problem organizacji służby SAR jest 

podkategorią szerszego problemu alokacji zasobów (ang. resource allocation problem). 

W pracy (Karatas i in., 2017) zaprezentowano hybrydowy model alokacji zasobów lotni-

czej służby SAR, który składał się z: 

 modelu programowania całkowitoliczbowego (ILP), który lokalizował bazy i alokował 

w nich zasoby ratownicze, 
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 modelu symulacyjnego, w którym uwzględniono warunki brzegowe, których nie można 

było rozwiązać tylko przy pomocy programu całkowitoliczbowego ILP, 

 algorytmu „rule-based algorithm”, którego wynikiem były rozwiązania alternatywne do 

rozwiązania z ILP. 

W przedstawionym modelu symulacyjnym występowały cztery rodzaje danych wejścio-

wych: 

 rozkład gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia akcji ratunkowej (z danych historycz-

nych), 

 warunki pogodowe, 

 częstotliwość i rodzaj występowania usterek śmigłowców ratowniczych, 

 lokalizacja stacji bazowych oraz alokacja w nich śmigłowców (wynik modelu optymaliza-

cji ILP). 

Wynikiem symulacji była lokalizacja akcji ratowniczych, wygenerowana przy pomocy 

niehomogenicznego procesu Poissona. Metoda hybrydowa pozwoliła otrzymać rezultaty, któ-

re po zastosowaniu w rzeczywistości usprawniłyby wykorzystanie zasobów w sposób bardziej 

korzystny niż rezultaty otrzymane wyłącznie metodą optymalizacji programowania całkowi-

toliczbowego. 

Praca (Akbari i in., 2018) przedstawia problem badawczy wielokryterialnej analizy lokali-

zacji zasobów Służby Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego. Problem zdefiniowano na 

strukturze usługa-klient i był on podobny do zagadnień związanych z lokalizacją stacji straży 

pożarnych, placówek medycznych lub stacji ambulansów. Zmodyfikowano klasyczne mode-

le: maksymalnego pokrycia i p-medianowy. Model maksymalnego pokrycia (ang. maximum 

coverage) dążył do rozwiązania, które zapewniało dostępność usługi na obszarze o maksy-

malnej powierzchni przy odgórnie zadanej liczbie „dostawców”. Model p-medianowy dążył 

do minimalizacji czasu dostępności usługi. Wyniki poddano analizie w oparciu o kryteria 

uwzględniające m.in. czas dostępu, pokrycie i inne. Model zastosowano do istniejącego sys-

temu. Wyniki otrzymane z obydwu modeli były zbliżone. Wskazywały na zmiany systemowe 

dzięki którym charakteryzowałby się on lepszymi wskaźnikami oceny niż dotychczas. W pra-

cy pominięto wpływ warunków atmosferyczne na czas podróży. Pominięto również czas po-

trzebny na poszukiwanie odbiorcy usługi ratowniczej oraz potrzebny na przeprowadzenie ak-

cji ratowniczej i podjęcie wszystkich poszkodowanych. W pracy wykorzystano metody 

statystyki przestrzennej w celu uzyskania stochastycznej reprezentacji potencjalnych lokaliza-
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cji akcji ratowniczych/wezwań. Główne założenia którymi posłużono się do rozwiązania pro-

blemu: 

 średnia prędkość użyta do obliczenia czasu podróży jednostek SAR równa była jej prędko-

ści przelotowej według specyfikacji technicznej, 

 czas dostępu jest tożsamy z czasem podróży, czas operacji ratowniczej na miejscu wezwa-

nia jest pomijalnie mały i można go zignorować w obydwu modelach, 

 nie uwzględniono wpływu otoczenia, tj. wiatr, stan morza, widzialność, itd., 

 nie uwzględniono opóźnienia działań ratowniczych, tj. czasu koordynacji i planowania ak-

cji, 

 maksymalny dopuszczalny czas dostępu do określenia pokrycia pierwotnego i wtórnego 

był równy sześciu godzinom, 

 dostępne jednostki zdolne do podjęcia odpowiedzi na wezwanie należały do zbioru jedno-

stek przypisanych do obecnej floty (zbiór ten był skończony). 

Głównym wnioskiem z pracy (Akbari i in., 2018) było, że przy powyższych założeniach 

wyniki otrzymane z obydwu modeli są bardzo zbliżone. Charakteryzują się lepszymi współ-

czynnikami oceny niż obecnie funkcjonujący system. 

2.3.2. Planowanie działań logistyczno-ratowniczych 

Z działaniami w obszarze poszukiwania i ratownictwa związane są problemy badawcze 

planowania działań związanych bezpośrednio z ratowaniem życia i mienia oraz z obsługą, na-

prawą i zabezpieczeniem logistycznym służb SAR.  

Do rozwiązania problemu planowania lotów i obsługi technicznej w wielu publikacjach, 

przyjęto założenia, polegające na tym, że: 

 Jednostki ratownicze (śmigłowce) stanowią elementy zbioru, na którym przyjęto funkcje 

opisujące hierarchiczną strukturę organizacyjną danej służby. W celu utrzymania, na wy-

sokim poziomie gotowości do wykonywania zadań, dowodzący, na początku każdego 

okresu planowania ustala odpowiednie wymagania dotyczące lotów. Definiują one całko-

wity nalot statków powietrzne należących do jednostki organizacyjnej w określonym prze-

dziale czasu. 

 Dla każdego statku powietrznego zdefiniowano wielkość nazwaną resursem. Jest to liczba 

godzin zdatności technicznej statku powietrznego. W czasie przywracania zdatności do lo-

tu, jednostka jest wyłączona z systemu operacyjnego. 
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 W systemie istniała placówka odpowiedzialna za przeprowadzanie obsługi technicznej 

statków powietrznych. Pojemność placówki określała ilość statków powietrznych podda-

wanych jednocześnie obsłudze technicznej. 

W pracy (Darby-Dowman i in., 1995) przedstawiono wyniki badań planowanie działań 

Straży Przybrzeżnej USA na poziomie taktycznym i operacyjnym. Posłużono się oprogramo-

waniem przeznaczonym do planowania rozmieszczenia ratowniczych jednostek morskich 

oraz ustalania harmonogramu patroli. Oprogramowanie składało się z algorytmu generujące-

go plan funkcjonowania służby, modelu optymalizacyjnego oraz narzędzia do analizy wyni-

ków. Narzędzia komputerowe zintegrowano z bazą danych, w której zawarte były informacje 

o elementach systemu poszukiwania i ratownictwa, jego historii oraz stawianych przed nim 

wymaganiach. Przykładowo, były to: historia przydziału jednostek ratowniczych, parametry 

operacyjne portów, wymogi związane z naprawami, przeglądami stanu technicznego jedno-

stek. Narzędzie nie miało na celu zastąpienia pionu decyzyjnego, lecz jego rolą było wspoma-

ganie decyzji. Głównymi zaletami modelu podkreślonymi w pracy były: odporność (robust-

ness), która gwarantowała, że rozwiązanie, polegające na rozmieszczeniu jednostek 

i planowaniu ich działań będzie możliwe do zaimplementowania w otoczeniu rzeczywistego 

systemu. 

W pracy (Gavranis i Kozanidis, 2014) przedstawiono rozwiązanie problemu operacyjnego 

planowania lotów i obsługi technicznej floty śmigłowców ratowniczych. Był to problem de-

cyzyjny którego celem była maksymalizacja dostępności floty w danej jednostce organizacyj-

nej. Planowane działania obejmowały szeroki horyzont czasowy, w którym spełnione musiały 

być wymogi dla poszczególnych lotów ratowniczych, a także obsługa techniczna maszyn. 

Skorzystano z modelu mieszanego programowania całkowitoliczbowego. Autorzy postulowa-

li, że dla problemów o dużej, rzeczywistej skali, modele optymalizacyjne są obliczeniowo 

mało wydajne. Należało zatem zwrócić się w stronę modeli heurystycznych, których działanie 

polega na poszukiwaniu rozwiązania przybliżonego. W pracy zaprezentowano model, który 

mógł w sposób dynamiczny odrzucać obszary, w których nie było możliwe znalezienie roz-

wiązania. Podejście to pozwoliło na zwiększenie wydajności obliczeniowej algorytmu. Wyko-

rzystując obszerny zbiór danych eksperymentalnych udowodniono, iż proponowany model 

pozwalał na uzyskiwanie wyników lepszych niż komercyjne pakiety optymalizacyjne. Pod-

kreślono, że opracowane narzędzie charakteryzowało się znaczną przewagą w rozwiązywaniu 

problemów planowania lotów ratowniczych i obsługi śmigłowców. Model matematyczny 

problemu zmierzał do maksymalizacji funkcji CFA, tj. skumulowanego pozostałego czasu lo-

tu (ang. Cumulative Residual Flight Time Availability): 
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𝑀𝑎𝑥 𝐶𝐹𝐴 =  ∑∑𝑦𝑛,𝑡
𝑛∈𝑁

𝑇+1

𝑡=2

 

gdzie: 𝑛 ∈ 𝑁 określał n-ty statek powietrzny należący do zbioru statków powietrznych we 

flocie, 𝑡 ∈ 𝑇 była liczbą przedziałów czasowych w rozpatrywanym horyzoncie planowania, 

𝑦𝑛,𝑡 był pozostałym czasem lotu dla n-tego statku powietrznego na początku przedziału cza-

sowego 𝑡. W literaturze podano wiele funkcji kryterialnych, wykorzystywanych do problemu 

planowania lotów i obsług, jednak CFA była jedną z bardziej popularnych, ponieważ była 

jedną z bardziej reprezentatywnych mierników wydajności. W praktyce, CFA służy do moni-

torowania skuteczności jednostki organizacyjnej, a jednocześnie jest w bezpośredniej zgodno-

ści z ogólnym celem, jakim jest maksymalizacja dostępności floty jednostek. 

2.3.3. Planowanie działań podczas wielkoskalowych kataklizmów 

Praca (Barbarosolu i in., 2002) przedstawia model matematyczny planowania misji floty 

śmigłowców biorących udział w operacji udzielania pomocy humanitarnej podczas różnego 

rodzaju katastrof. Rozłożono problem na dwa zagadnienia składowe. Pierwszym z nich było 

podejmowanie decyzji taktycznych na najwyższym poziomie dowodzenia. Drugim, podej-

mowanie decyzji dotyczące planowania trasy lotu i logistyki związanej z ładunkiem. Decyzje 

te były podejmowane na poziomie podstawowym, tj. załogi. Informacje o przebiegu misji 

przekazywane były, w sposób dynamiczny, w górę łańcucha dowodzenia w celu poprawy 

efektywności. Stwierdzono, że na różnych poziomach podejmowania decyzji funkcjonują 

różne wymagania, które często były sprzeczne między poszczególnymi poziomami dowodze-

nia. W związku z tym wymagano opracowania algorytmu analizy wielokryterialnej w ścisłej 

współpracy z decydentem najwyższego szczebla. Opracowano interaktywną procedurę oceny 

rozwiązań alternatywnych. Podobieństwa przedstawionego modelu do modeli stosowanych 

w systemie poszukiwania i ratownictwa polegały na tym, że: 

 problem dotyczył rozproszonych stacji bazowych (magazynów), 

 lokacja punktu docelowego była niedeterministyczna i nieznana a-priori, na etapie plano-

wania, 

 dostarczenie leków z magazynu do punktu pierwszej pomocy było podobnym zagadnie-

niem transportowym, w którym czas odgrywał kluczową rolę, 

 istotnym zadaniem, w którym czas pełnił najważniejszą rolę, było transportowanie po-

szkodowanych osób do placówek służby zdrowia. 
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Mobilizacja zasobów do realizacji celu misji humanitarnej obejmowała zarówno elementy 

wymagające decyzji na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym. Decyzje te, polegały na: 

1. Ustaleniu kompozycji floty z uwzględnieniem parametrów operacyjnych śmigłowców. 

2. Przydziale pilotów według wyszkolenia na dany typ śmigłowca oraz obciążenia lotami 

w dzień i noc. 

3. Określeniu dla jednego śmigłowca, ilości przelotów do miejsca docelowego. 

4. Ustaleniu optymalnego planu lotu śmigłowca, przy czym dopuszczalne było niepełne za-

spokojenie zapotrzebowania (wiele śmigłowców zaopatruje pojedynczy punkt). 

5. Określeniu planu załadunku/rozładunku oraz operacji medycznych i ratowniczych dla 

śmigłowca podczas każdej trasy. 

6. Planowaniu tankowania i odnawiania zdatności do lotu. 

Matematyczny model decyzyjny na poziomie taktycznym, dotyczył decyzji nr 1, 2 i 3 był 

on modelem programowania całkowitoliczbowego, którego funkcja kryterium była dana za-

leżnością: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍1  =  ∑∑∑𝑤𝑖𝑘𝑅𝑖𝑗𝑘 +

𝑘𝑗𝑖

∑∑∑∑∑ 𝑣𝑞
𝑖𝑘𝑚𝑍𝑞

𝑖𝑗𝑘𝑚

𝑞∈𝑃𝑘𝑚𝑘𝑗𝑖

 

gdzie: 𝑤𝑖𝑘 był kosztem przydzielenia śmigłowca typu k-tego z i-tej bazy macierzystej do bazy 

operacyjnej, 𝑅𝑖𝑗𝑘 było liczbą podróży do wykonania przez j-ty śmigłowiec należący do typu k 

zlokalizowany w i-tej bazie macierzystej, 𝑣𝑞
𝑖𝑘𝑚 było kosztem przydzielenia q-tego pilota peł-

niącego służbę w m-tej bazie do śmigłowca typu k z i-tej bazy macierzystej, 𝑍𝑞
𝑖𝑗𝑘𝑚

 było binar-

ną zmienną decyzyjna wskazująca, że q-ty pilot pełniący służbę w m-tej bazie był przydzielo-

ny do j-tego śmigłowca należącego do typu k zlokalizowanego w i-tej bazie macierzystej. 

Funkcja Z1 była funkcją minimalizującą koszt wyboru rożnych śmigłowców i przypisania do 

nich załóg. Funkcja kryterialna Z2 dotyczyła czasu lotu wszystkich śmigłowców przydzielo-

nych do wykonywania misji na poziomie taktycznym. Zdefiniowana była równaniem: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = 𝑀𝐴 

∑{∑ ∑ (
𝑑𝑖𝑗

𝑠𝑝𝑒𝑘
)

𝑗∈𝑁0

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑟
𝑖∈𝑁0

+ 𝐹𝑆𝑘𝜃𝑘𝑟}

𝑟

≤ 𝑀𝐴∀𝑘 

 

gdzie: 𝑀𝐴 – (ang. makespan), rozpiętość czasowa rozwiązania, maksymalny czas wymagany 

do zrealizowania wszystkich zadań, 𝑘 – numer śmigłowca, 𝑟 – numer trasy, 𝑁0 – zbiór wę-

złów katastrofy oraz węzłów baz, 𝑑𝑖𝑗 – odległość między i-tym węzłem oraz j-tym węzłem 

w sieci transportowej, 𝑠𝑝𝑒𝑘 – prędkość k-tego typu śmigłowca, 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑟 – binarna zmienna 
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wskazująca na to, że śmigłowiec k odbywa podróż od j-tego węzła do i-tego węzła na trasie 𝑟, 

𝐹𝑆𝑘 – czas tankowania k-tego śmigłowca, 𝜃𝑘𝑟 – binarny wskaźnik tankowania k-tego śmi-

głowca  przed rozpoczęciem trasy 𝑟. 

2.3.4. Ocena responsywności i analiza ryzyka 

W pracy (Brachner, 2015) przedstawiono problem badawczy dotyczący systemu śmi-

głowcowego ratownictwa morskiego, który reaguje na konkretny typ zdarzenie - awaryjne lą-

dowanie cywilnego śmigłowca transportowego na morzu. W tym celu stworzono model sy-

mulacyjny, uwzględniający wiele stochastycznych parametrów, dotyczący zdolności 

ratowniczej śmigłowców na Morzu Barentsa. Model miał za zadanie wspierać planowanie 

operacji wydobycia ropy na morzu. Model symulował zdarzenie typu „człowiek za burtą” 

w wyniku awaryjnego wodowania statku powietrznego. W modelu przyjęto założenie, że pa-

sażerowie oraz załoga byli wyposażeni w specjalistyczne kombinezony, które w ograniczo-

nym przedziale czasu chronią przed śmiertelną hipotermią. Główną wielkością opisującą ana-

lizowany system jest zdolność ratownicza przypisana do miejsca wypadku. Zdefiniowano ją 

jako ilość osób, które mogą zostać podjęte z wody w ściśle określonym przedziale czasu. 

Wielkość ta, z uwagi na warunki atmosferyczne, stan morza, zjawisko dryfowania rozbitków 

była stochastyczna. Studium przypadku przedstawione w pracy dotyczyło Morza Barentsa, 

które charakteryzowało się dużymi odległościami między punktami docelowymi wykonywa-

nych lotów oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi (silne wiatry, ujemne temperatury), 

które bardzo silnie zmieniają się w czasie. W wykonanym studium przypadku badano wpływ 

położenia stacji bazowych śmigłowców ratowniczych na prawdopodobieństwo podjęcia okre-

ślonej liczby rozbitków w ograniczonym czasie. Model oparto o wyznaczenie macierzy po-

jemności C, która oznaczała liczbę osób podjętych z wody przez śmigłowiec ratowniczy 

w czasie 𝑡𝑚𝑎𝑥, każdy element 𝐶𝑡𝑥𝑦 tej macierzy wyznaczono z zależności: 

𝐶𝑡𝑥𝑦 =∑
(𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑜𝑏 − 𝐴𝑟𝑡𝑥𝑦)𝐸𝑟

𝑃𝑡𝑥𝑦

|𝑅|

𝑟=1

  

gdzie: 𝑟 ∈ 𝑅 był r-tym śmigłowcem należącym do zbioru wszystkich śmigłowców ratowni-

czych przydzielonych do baz, z których możliwe jest osiągnięcie punktu o współrzędnych  

(𝑥, 𝑦), 𝑡𝑚𝑎𝑥 był krytycznym czasem przebywania człowieka w stroju ochronnym w morzu, 

𝑡𝑚𝑜𝑏  był czasem postawienia śmigłowca w stan gotowości, 𝐴𝑟𝑡𝑥𝑦 była macierzą czasu lotu  

r-tego śmigłowca w t-tym okresie czasowym do punktu o współrzędnych (𝑥, 𝑦), 𝐸𝑟 był mode-

lowanym współczynnikiem efektywności współpracy wielu jednostek ratowniczych w jed-
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nym miejscu akcji (im więcej śmigłowców, tym mniejszy ich udział w zwiększaniu pojemno-

ści ratowniczej), 𝑃𝑡𝑥𝑦 był obliczanym czasem potrzebnym na podjęcie jednej osoby z morza 

w t-tym okresie czasowym w punkcie o współrzędnych (𝑥, 𝑦).  

Z uwagi na niesprzyjające, silnie zmienne warunki atmosferyczne nie było możliwe za-

pewnienie pełnej ochrony obszaru w każdym dniu planowego horyzontu czasowego. Miarą 

efektywności systemu była znormalizowana suma 𝑀𝑥𝑦, która określała w jakim stopniu, dla 

punktu o współrzędnych (𝑥, 𝑦) możliwe było wykorzystanie dyspozycyjności systemu. Suma 

𝑀𝑥𝑦 była zdefiniowana według zależności: 

𝑀𝑥𝑦 =
∑ 𝐵𝑡𝑥𝑦𝑡∈𝑇

|𝑇|
  

gdzie: 𝑡 ∈ 𝑇 jest przedziałem czasu w horyzoncie T, 𝐵𝑡𝑥𝑦 jest elementem macierzy binarnej 

B, która wskazuje, czy wszystkie dostępne jednostki ratownicze wysłane do punktu o współ-

rzędnych (𝑥, 𝑦) w okresie czasowym t przyczynią się do zabezpieczenia minimalnej wyma-

ganej pojemności ratowniczej 𝐶𝑟𝑒𝑞: 

𝐵 = {
1   𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝐶𝑡𝑥𝑦 ≥ 𝐶𝑟𝑒𝑞
0   𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝐶𝑡𝑥𝑦 < 𝐶𝑟𝑒𝑞

   

 Wynikiem symulacji była mapa konturowa, która przedstawiała zdolność ratowniczą. 

Przykładowa mapa pokazana została na rysunku 2.11. Przedstawiono na niej obszary, w któ-

rych spełnione jest minimalne pokrycie na poziomie 𝑀𝑥𝑦 > 0,95. 

 

Rys. 2.11. Przykładowe mapy konturowe zdolności ratowniczej dla różnych scenariuszy rozmieszcze-

nia baz ratowniczych na Morzu Barentsa (Brachner, 2015)  

W pracy (Jakobsen i in., 2016) przedstawiono analizę problemu zabezpieczenia obszaru 

potencjałem ratowniczym. Zaproponowano symulacyjny model matematyczny, którego celem 

była ocena prawdopodobieństwa przeprowadzenia udanej akcji ratowniczej podjęcia rozbitka 

z wody w różnych lokalizacjach w określonym czasie i przy zmiennych warunkach atmosfe-
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rycznych. Jego zadaniem było określenie, w jaki sposób prędkość i kierunek wiatru wpłynęły 

na skuteczność i prawdopodobieństwo powodzenia operacji śmigłowca poszukiwawczo-

ratowniczego. Uwzględniono wpływ wietrzności w postaci rozkładu stochastycznego kierun-

ku i natężenia wektora prędkości wiatru określonego na podstawie analizy danych meteorolo-

gicznych w obszarze zainteresowania. W modelu założono również, że poszczególne czasy 

trwania stałych elementów akcji ratowniczej: podjęcie rozbitka z wody, czas mobilizacji jed-

nostki ratowniczej mają charakter stochastyczny. Koncepcja modelu zakładała wykonanie 

wielu iteracji obliczeń i uzyskanie na tej podstawie rozkładu prawdopodobieństwa podjęcia 

wszystkich osób poszkodowanych z danej lokalizacji. 

Przedstawiono wyniki studium przypadku oceny efektywności systemu poszukiwania i ra-

townictwa na Morzu Barentsa. Wyniki wielu symulacji, określające prawdopodobieństwo 

uratowania co najmniej 15 osób z arktycznego morza przedstawiono na rysunku 2.12. Na 

podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wiatr miał znaczący wpływ na zdolność ra-

towniczą śmigłowca. Dokładne obserwacji i analiza pogody są ważnym elementem w proce-

sie budowy systemu poszukiwań i ratownictwa dla danego obszaru. 

 

Rys. 2.12. Prawdopodobieństwo uratowania co najmniej piętnastu osób w dwóch miesiącach, które 

różnią się warunkami wietrzności (Jakobsen i in., 2016) 
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Branie pod uwagę tylko dystansu i prędkość przelotową śmigłowca, może prowadzić do 

błędów w określeniu potencjału ratowniczego. W publikacji wykorzystano dane wietrzności 

pobrane z wysokości 10 m, śmigłowce ratownicze poruszają się na większym pułapie, gdzie 

natężenie wiatru może być większe. 

Modele oparte na systemie informacji geograficznej (GIS) były szeroko stosowane do 

różnych problemów. W pracy (Siljander i in., 2014) dokonano oceny potencjału zastosowania 

systemu GIS w strategicznym planowaniu systemu poszukiwania i ratownictwa morskiego. 

Ocena polegała na określeniu dostępności jednostki ratowniczej oraz czasu reakcji na zagro-

żenie życia w obszarze przybrzeżnym.  

Wykorzystane informacje z systemu GIS pomogły zobiektywizować ocenę skuteczności 

reakcji systemu SAR i zracjonalizować alokację zasobów ratowniczych. Przedstawiona meto-

dologia uwzględniała wpływ linii brzegowej, możliwości jednostek poszukiwawczo-

ratowniczych oraz panujący stan morza. Wysokość fal, stan morza w skali Beauforta, wiatr, 

opady atmosferyczne, wpływały na możliwości poszukiwawczo-ratownicze jednostek mor-

skich, tj.: prędkość, widzialność, efektywny zasięg poszukiwania, itd. Wykonano studium 

przypadku z użyciem modelu, w którym przedmiotem badań był fiński system SAR operują-

cy w obszarze Zatoki Fińskiej. Autorzy wskazali na pewne trudności w dostępności odpo-

wiednich narzędzi obliczeniowych: dokładne i łatwe w obsłudze modele falowania morza, al-

gorytmy przetwarzania obrazów w topologicznie złożonych obszarach oraz na ograniczeniach 

w stanie wiedzy: możliwości jednostek SAR w rzeczywistych operacjach. Mimo to, zastoso-

wanie modeli wspomaganych systemem GIS pozwoliło usprawnić proces podejmowania stra-

tegicznych decyzji związanych ze służbą SAR na morzu. Na rysunku 2.13 przedstawiono wy-

kres konturowy czasu dotarcia morskiej jednostki ratowniczej do punktu docelowego przy 

uwzględnieniu falowania morza i wiatru. Dokonano analizy porównawczej wyników modelu 

z danymi z rzeczywistych akcji ratowniczych przeprowadzonych przez fińskie służby SAR. 

Z kolei na rysunku 2.14 przedstawiono porównanie wyników symulacji przeprowadzo-

nych w oparciu o model ze zmierzonymi empirycznie wartościami. Porównanie wykazało, że 

model jest skutecznym narzędziem do oceny efektywności systemu. 

Autorzy pracy (Zakariassen i in., 2015) przedstawili badania eksperymentalne czasu lotu 

śmigłowców na miejsce zdarzenia. Sprawdzono, czy możliwe było spełnienie wymogu po-

stawionego przez władze Norwegii, aby do minimum 90% populacji kraju śmigłowiec był 

w stanie dotrzeć w 45 minut. Stwierdzono, iż wymóg ten został spełniony, jednakże przy du-

żych różnicach czasu dolotu oraz obciążeniu poszczególnych baz. 



63 

 

 

Rys. 2.13. Mapy konturowe modelowanego czasu dotarcia do punktu incydentu z uwzględnieniem 

trzech różnych scenariuszy wiatru w obszarze Zatoki Fińskiej (Siljander, 2014) 

 

Rys. 2.14. Rozkład różnic między zmierzonymi i modelowanymi czasami odpowiedzi na wezwania 

ratownicze (Siljander, 2014)  
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Na rysunku 2.15. przedstawiono wyniki badań, medianę czasu przelotu do miejsc akcji ra-

towniczych zlokalizowanych we wszystkich 430 gminach w Norwegii oraz skumulowaną 

liczbę mieszkańców, do której można dotrzeć w wyznaczonym czasie. 

 

Rys. 2.15. Mediana czasu przelotu wraz ze skumulowaną liczbą mieszkańców osiągniętą w wyzna-

czonym czasie (Zakariassen i in., 2015) 

2.3.5. Planowanie poszukiwań 

Klasycznym przypadkiem zastosowania badań operacyjnych są operacje poszukiwawcze 

na morzu. W pracy (Razi i Karatas, 2016) przedstawiono ogólny model operacji poszukiwa-

nia na morzu, który przeznaczono do analizy operacji poszukiwawczych, ratowniczych oraz 

patrolowych. Przeprowadzono badania symulacyjne, z użyciem agentowego modelu  poszu-

kiwania ABS (ang. agent based search). Modele agentowe to nowatorskie metody, stanowiące 

uzupełnienie do istniejących technik badań operacyjnych. Modelowanie agentowe pozwala 

stworzyć model zachowania poszczególnych elementów (zwanych agentami) w obrębie okre-

ślonych struktur. Kluczowe w modelowaniu ABS było stworzenie zachowania oraz interakcji 

między agentami oraz otoczeniem. W operacji poszukiwania udział brały, co najmniej dwa 

typy agentów: jednostka poszukująca oraz ruchomy cel poszukiwań. Unikalną cechą ABS by-

ło to, że zachowanie agentów oraz ich wzajemne interakcje były modelowane na poziomie 

indywidualnym. Z powodu trudności w uzyskaniu wiarygodnych danych empirycznych do 

walidacji modelu posłużono się wynikami modelu analitycznego poszukiwania rozbitka na 
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morzu. Na podstawie modeli analitycznych obliczono wydajność prostych strategii poszuki-

wania. Na rysunku 2.16 przedstawiono porównanie przykładowych wyników. Stwierdzono, 

że model symulacyjny był skuteczny w ocenie nietypowych strategii wyszukiwania, trudnych 

do opisania w sposób analityczny. Autorzy wskazali na potrzebę prowadzenia badań w obsza-

rze łączenia modeli symulacyjnych z analitycznymi, co mogłoby stanowić skuteczne narzę-

dzie do przewidywania położenia ruchomego celu dzięki wykorzystaniu probabilistycznych 

funkcji wykrywania i strategii poszukiwania z udziałem czynników adaptacyjnych. 

 

Rys. 2.16. Porównanie wydajności różnych strategii poszukiwania na podstawie symulacji i rozwiązań 

analitycznych (Razi i Karatas, 2016)  

Dokonując przeglądu stanu wiedzy na temat modelowania i oceny systemów poszukiwa-

nia i ratownictwa podzielono prace na następujące podkategorie reprezentujące odmienne 

problemy badawcze: 

 lokalizacja stacji bazowych i alokacja zasobów ratowniczych, 

 planowanie działań logistyczno-ratowniczych, 

 planowanie działań podczas wielkoskalowych kataklizmów, 

 ocena responsywności i analiza ryzyka, 

 planowanie poszukiwań. 

2.4. Podsumowanie analizy stanu wiedzy 

Analizę stanu wiedzy odnoszącą się do organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa 

morskiego z użyciem komponentu lotniczego przeprowadzono na podstawie dostępnych do-

kumentów z zakresu prawa międzynarodowego i krajowego, instrukcji międzynarodowych 

i krajowych dotyczących służby SAR, umów i porozumień zawartych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa na morzu i w powietrzu. Wszystkie ważniejsze aspekty analizy przedstawio-

no w punktach od 1 do 28. 
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1. Koncepcja funkcjonowania inicjatywy SAR 

Głównym celem inicjatywy SAR jest pomoc Państwom w spełnieniu ich własnych po-

trzeb w zakresie poszukiwań i ratownictwa oraz zobowiązań przyjętych na mocy Konwencji 

o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniach 

morskich i ratownictwa oraz Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 

(SOLAS, Safety of Life at Sea). Celem ujednolicenia definicji i pojęć dotyczących funkcjo-

nowania służby SAR wydano międzynarodowy podręcznik poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego i morskiego nazwany w skrócie IAMSAR. Podręcznik został napisany z myślą o okre-

ślonych obowiązkach systemu SAR i może być używany jako samodzielny dokument do 

uzyskania pełnego obrazu tego systemu. Omówiono w nim koncepcję globalnego systemu 

SAR, doskonalenie krajowych oraz regionalnych systemów SAR wraz ze współpracą z są-

siednimi państwami w celu zapewnienia skutecznych i ekonomicznie zasadnych usług SAR. 

2. Plan Operacyjny inicjatywy SAR w Polsce 

Plan Operacyjny Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Plan ASAR) jest podstawo-

wym dokumentem operacyjnym wykorzystywanym przez służbę poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego podczas prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. W Planie zawarte są in-

formacje, zasady współdziałania i współpracy oraz procedury obwiązujące podczas prowa-

dzenia działań ratowniczych przez siły i środki wydzielone do realizacji zadań w ramach 

służby ASAR. 

3. Wykaz aktów prawnych SAR 

SAR funkcjonuje w oparciu o międzynarodowe i europejskie akty prawne takie jak  Kon-

wencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 

r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 z późn. zm.) wraz z załącznikami, rozporządzeniami oraz 

regulaminami. Krajowe akty prawne to ustawy, rozporządzenia i noty prawne. 

4. Umowy rządowe i międzynarodowe porozumienia operacyjne 

Wszelkie akty prawne regulujące wzajemne relacje pomiędzy krajami sąsiadującymi 

z Polską w ramach zabezpieczania bezpieczeństwa w rejonie Bałtyku. Akty prawne dotyczące 

bezpieczeństwa na Bałtyku to umowy, rozporządzenia, instrukcje, plany. 

5. Dokumenty normatywne resortu obrony narodowej  

Dokumentami tymi są instrukcja wojskowego ratownictwa lotniczego i morskiego, Regu-

lamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Instrukcja Bezpieczeństwa 

Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wiele innych. 
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6. Inne dokumenty 

Stosowane są dokumenty i publikacje zalecane przez ICAO oraz NATO i instrukcje we-

wnętrzne PAŻP i MON takie jak: Międzynarodowy Lotniczy i Morski Poradnik Poszukiwa-

nia i Ratownictwa IAMSAR Manual, Plan Operacyjny Poszukiwania i Ratownictwa Lotni-

czego, AIP Polska i inne. 

7. Służba poszukiwania i Ratownictwa lotniczego 

Wszystkie wytyczne dotyczące funkcjonowania służby SAR zgodne z art. 140a ustawy 

z dnia 3 lipca 2002 r. oraz art. 140c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawa lotniczego. Szczegó-

łową organizację służby ASAR określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. 

8. Odpowiedzialność za koordynację lotniczych akcji ratowniczych 

Prawo lotnicze ustanowiono, na postawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotnicze-

go, cywilno- wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC). 

9. Zadania Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotni-

czego (ARCC) 

Do zadań ARCC należy przede wszystkim: przyjmowanie informacji o zagrożeniu bez-

pieczeństwa statków powietrznych i osób objętych zakresem działania służby ASAR, anali-

zowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonujących loty 

w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzenie działań sprawdzających i wyjaśniających in-

formacje o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej 

przestrzeni powietrznej, nadzorowanie stanu i zdolności do podejmowania działań poszuki-

wawczo-ratowniczych przez jednostki ASAR, współpraca z Państwową Komisją Badania 

Wypadków Lotniczych, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, oraz Komisją Badania Wy-

padków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze, planowanie i organizowanie ćwiczeń z obszaru ratownictwa 

lotniczego we współdziałaniu z instytucjami realizującymi zadania w ramach służby ASAR 

lub wspierających ich działania  i wiele innych. 

10. Uprawnienia Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa 

Lotniczego (ARCC) 

ARCC uprawniony jest do dysponowania siłami i środkami służby ASAR, występowa-

nia  z wnioskiem o wydzielenie znajdujących się w ich dyspozycji sił i środków do udziału 

w akcjach ASAR. 
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11. Procedury prowadzenia działań ratowniczych 

Wykonanie akcji ratowniczej może być trudniejsze niż akcja poszukiwawcza. Niewłaści-

wie przygotowana akcja ratownicza może być tragiczna w skutkach zarówno dla ratowanych, 

jak i ratujących. W czasie planowania, koordynowania i prowadzenia akcji ratowniczej bar-

dzo przydatne są wskazówki zawarte w IAMSAR. 

12. Czynniki wpływające na plan akcji ratowniczej 

W procesie planistycznym i decyzyjnym akcji ratowniczej powinny być uwzględnione ta-

kie czynniki jak: działania możliwe do podjęcia przez jednostkę, która wykryła rozbitków lub 

statek powietrzny w niebezpieczeństwie, możliwości pozostałych jednostek biorących udział 

w akcji poszukiwawczej, rozmieszczenie rozbitków na obszarze prowadzenia akcji, ilość osób 

na pokładzie i całkowita liczba odnalezionych rozbitków, aktualne i prognozowane warunki 

meteorologiczne na miejscu działań ratowniczych: stan rozbitków i wskazania medyczne, itd. 

13. Wybór i naprowadzenie jednostek ratowniczych na miejsce lub pozycję wykrycia rozbit-

ków lub jednostki w niebezpieczeństwie 

Jednostka, która wykryła rozbitków lub poszukiwany statek powietrzny, ze względu na 

swoją konstrukcję lub ze względu na własne bezpieczeństwo, może nie mieć możliwości bez-

piecznego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Dlatego też SMC powinien po-

siadać wiedzę na temat dostępnych sił i środków oraz opracować plan skierowania ich na po-

zycję odnalezionych oraz plan przeprowadzenia akcji ratowniczej. 

14. Ratowanie przez środki lotnicze 

Spośród wszystkich środków lotniczych najbardziej efektywne w akcji ratowniczej jest 

użycie śmigłowców. Ze względu na swoje możliwości, śmigłowce powinny być używane 

zawsze tam, gdzie jest to możliwe, ze szczególnym uwzględnieniem działań nad morzem oraz 

w terenie, w którym działania jednostek naziemnych jest utrudnione. Planując użycie śmi-

głowców należy zwracać uwagę na czynniki ograniczające ich działania. Samoloty odpo-

wiednio wyposażone w urządzenia do wykrywania ludzi i obiektów na lądzie lub na morzu 

oraz sprzęt przygotowany do zrzutu mogą być wykorzystane do innych zadań. 

15. Postępowanie z uratowanymi 

Rozbitkowie podjęci na pokład jednostki ratowniczej mogą mieć wiele potrzeb, które po-

winny, jeśli jest to możliwe, być zaspokojone w drodze do miejsca schronienia. Mogą rów-

nież posiadać informacje przydatne do dalszego prowadzenia operacji ratowniczej. 
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16. Dostarczenie na miejsce akcji specjalistycznego personelu i sprzętu 

Po wykryciu poszukiwanego statku powietrznego, OSC powinien natychmiast poinfor-

mować SMC o potrzebie dostarczenia dodatkowego lub specjalistycznego sprzętu lub perso-

nelu koniecznego do przeprowadzenia akcji ratowania życia ludzkiego. 

17. Miejsca schronienia 

W trakcie prowadzenia akcji ratowniczej SMC powinien przekazać OSC informację, 

gdzie będą kierowane jednostki ratownicze z rozbitkami. 

18. Procedury współdziałania służby ASAR z innymi jednostkami i podmiotami wzywanymi 

doraźnie do akcji ratowniczej 

Podstawą współdziałania krajowego podczas prowadzenia akcji ASAR jest art. 140d ust. 

1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 

19. Zadania realizowane wspólnie z SZ RP 

Siły i środki wydzielone z Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w ramach służby ASAR 

realizują swoje zadania zgodnie z opracowywanym, w Siłach Zbrojnych RP, „Planem pełnie-

nia dyżurów ratowniczych w służbie poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR, Aero-

nautical Search and Rescue) i systemie ratownictwa morskiego (SAR, Search and Rescue)”. 

20. Współdziałanie z Oddziałami Straży Granicznej 

W celu uruchomienia sił i środków Straży Granicznej do współdziałania w akcjach 

ASAR, ARCC zwraca się bezpośrednio do Oficera Dyżurnego Oddziału Straży Granicznej. 

21. Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną 

W celu uruchomienia sił i środków PSP do współdziałania w akcjach ASAR, ARCC 

zwraca się bezpośrednio do Stanowisk Kierowania Komendanta Głównego. 

22. Współdziałanie z Policją 

W celu uruchomienia sił i środków Policji do współdziałania w lotniczych akcjach ASAR, 

ARCC zwraca się bezpośrednio do ośrodków dowodzenia Policji lub do Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego właściwego wojewody. 

23. Współdziałanie z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) 

W celu uruchomienia sił i środków Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa do 

współdziałania w lotniczych akcjach ASAR, ARCC zwraca się do Morskiego Ratowniczego 

Centrum Koordynacyjnego (MRCK). Ogólną koordynację akcji ASAR, w przypadku współ-

działania służb ratowniczych służby SAR i służby ASAR wykonuje strona właściwa kompe-

tencyjnie dla danej akcji ratowniczej. 
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24. Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego 

W celu uruchomienia sił i środków podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownic-

twa wodnego na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanej na mocy art. 12 

ust.1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ARCC zwraca 

się do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. 

25. Współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) 

W celu uruchomienia sił i środków LPR do współdziałania w akcjach ASAR, ARCC 

zwraca się do Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

26. Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego 

W celu uruchomienia sił i środków podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownic-

twa górskiego na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanej na mocy ustawy 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 

terenach narciarskich, ARCC zwraca się do właściwego terytorialnie Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego GOPR, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

TOPR. 

27. Metody prowadzenia działań ratowniczych 

Działania ratownicze można prowadzić takimi metodami jak: poszukiwanie metodą roz-

szerzających się kwadratów (SS, Expanding Square Search), poszukiwanie sektorowe (VS, 

Sector Search), poszukiwanie wzdłuż linii drogi (TLS, Track Line Search), poszukiwanie 

równoległe (PS, Parallel Sweep Search), poszukiwanie konturowe (OS, Contour Search), po-

szukiwanie kursami kroczącymi (CSC, Creeping Line Search), poszukiwanie konturowe (OS, 

Contour Search), poszukiwanie przez namierzanie sygnału z nadajnika sygnału niebezpie-

czeństwa. 

28. Przegląd literatury 

Dokonując przeglądu stanu wiedzy na temat modelowania i oceny systemów poszukiwa-

nia i ratownictwa podzielono prace na następujące podkategorie reprezentujące odmienne 

problemy badawcze: lokalizacja stacji bazowych i alokacja zasobów ratowniczych, planowa-

nie działań logistyczno-ratowniczych, planowanie działań podczas wielkoskalowych katakli-

zmów, ocena responsywności i analiza ryzyka, planowanie poszukiwań. W przeglądzie litera-

tury najbardziej zbliżonym tematycznie do niniejszego opracowania tematem były 

zagadnienia opisane w pracy (Azofra i in., 2007), w której celem było wyznaczanie obiek-

tywnej lokacji zasobów ratowniczych w badanym obszarze. Główną motywacją do przepro-

wadzenia badań była redukcja czasu od wystąpienia incydentu do udzielenia pomocy poszko-
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dowanym. Konstruując formalnie model autorzy brali pod uwagę rozlokowanie zasobów: 

śmigłowców, holowników, łodzi ratowniczych wraz z parametrami opisującymi ich potencjał 

działania, zasięg. 

Z literatury przedmiotu wynika, że obszar badawczy dotyczący funkcjonowania lotnicze-

go ratownictwa morskiego nie został wyczerpany. Mimo licznych doniesień na temat optyma-

lizacji elementów systemu do realizacji zadań ratowniczych, prezentowanych w rozdziale 2, 

niewiele z nich znajduje zastosowanie w rozwiązaniach stosowanych w polskiej służbie SAR. 

Istnieje luka w wiedzy na temat strategicznej lokacji bazy lotniczej. Strategii, która pozwoli-

łaby na przemyślaną lokalizację stacji bazowych i alokację zasobów ratowniczych, planowa-

nia działań logistyczno-ratowniczych, planowania działań podczas wielkoskalowych katakli-

zmów, oceny responsywności, analizy ryzyka oraz planowania poszukiwań. 
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3. TEZY I CEL ROZPRAWY 

Na podstawie analizy literatury w zakresie funkcjonowania i oceny systemów poszukiwa-

nia i ratownictwa, stanu wiedzy z zakresu podstaw prawnych odnoszących się do służby SAR, 

funkcjonowania na poziomie operacyjno-taktycznym służby SAR w polskiej strefie odpowie-

dzialności na Morzu Bałtyckim oraz badania efektywności funkcjonowania elementu po-

wietrznego w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa (MSAR) sformułowano nastę-

pujące tezy: 

1. Zastosowanie modelowania matematycznego oraz informatycznych narzędzi symula-

cyjnych pozwoli na dokonanie oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratow-

nictwa lotniczego. 

2. Dokonanie oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego  po-

zwoli na wskazanie alternatywnej konfiguracji systemu umożliwiającej zwiększenie 

efektywności funkcjonowania analizowanego systemu. 

3. Zwiększenie liczby stacji bazowych (baz) w systemie poszukiwania i ratownictwa lot-

niczego pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w polskiej strefie odpowie-

dzialności na Morzu Bałtyckim. 

Wobec tak postawionych tez głównym celem rozprawy doktorskiej jest opracowanie, we-

ryfikacja oraz zastosowanie narzędzia do oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ra-

townictwa lotniczego. 

Autor zakłada, że do realizacji celu rozprawy doktorskiej koniecznym jest opracowanie 

modelu matematycznego uwzględniającego wpływ istotnych elementów na funkcjonowanie 

systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W procesie ich identyfikacji wyróżniono, że 

najważniejszymi są: lokalizacja geograficzna stacji bazowej (bazy) lotniczych jednostek ra-

towniczych, warunki meteorologiczne zarówno na lotnisku jak i w rejonie działań poszuki-

wawczo-ratowniczych oraz parametry techniczno-eksploatacyjne komponentu ratowniczego. 

Osiągnięcie głównego celu rozprawy doktorskiej możliwe jest poprzez realizację czterech 

celów cząstkowych do których należy zaliczyć: 

 opracowanie algorytmu oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego, 

 identyfikacja wskaźników oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lot-

niczego w aspekcie realizowanych działań ratowniczych, 
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 implementacja modelu systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego do badań symula-

cyjnych oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, 

 studium przypadku w celu weryfikacji opracowanego modelu systemu poszukiwania i ra-

townictwa lotniczego. 

Problem badawczy rozprawy dotyczący zagadnienia oceny funkcjonowania systemu po-

szukiwania i ratownictwa lotniczego w aspekcie realizowanych działań ratowniczych wymaga 

zdefiniowania wszystkich elementów składowych systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego oraz opracowania algorytmu oceny i funkcji oceny analizowanego systemu. 

Należy podkreślić, że rozwiązywany w rozprawie problem badawczy  w zakresie oceny 

funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest złożony ze względu na 

potrzebę uwzględnienia kilkudziesięciu elementów składowych systemu, podstaw prawnych 

odnoszących się do służby SAR, funkcjonowania na poziomie operacyjno-taktycznym służby 

SAR w polskiej strefie odpowiedzialności na Morzu Bałtyckim oraz wieloaspektowego pro-

cesu oceny funkcjonowania systemu. Ponadto mając na względzie zamiar kontynuowania ba-

dań nad systemem poszukiwania i ratownictwa lotniczego w komponencie ratowniczym od-

wzorowano zbiór numerów statków powietrznych, w którym uwzględniono śmigłowce, 

samoloty, statki bezzałogowe ciężkie, statki bezzałogowe lekkie oraz urządzenia latające (np. 

spadochrony towarowe) mające lub mogące mieć zastosowanie w akcjach poszukiwawczo-

ratowniczych. W analizowanym systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego wybrano 

aktualnie najbardziej skuteczny statek powietrzny jakim jest śmigłowiec. Pozostałe typy stat-

ków powietrznych będą poddawane analizie i ocenie w kolejnych badaniach naukowych, któ-

rych celem będzie stworzenie holistycznego opracowania dotyczącego zagadnienia optymali-

zacji działań ratowniczych realizowanych przez element powietrzny służby MSAR.  
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4. MODEL SYSTEMU POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA LOTNICZEGO 

4.1. Założenia 

W nauce model stanowi pewien fundament rzeczywistości lub jej fragment, który celowo 

jest pozbawiony wielu szczegółów i cech nieistotnych z punktu widzenia celów modelowania. 

Zdefiniowany model jest zawsze pewnym przybliżeniem rzeczywistego obiektu. Ogólnie mo-

żemy powiedzieć, że model jest reprezentacją obiektu rzeczywistego lub tylko jego fragmen-

tu, których z różnych względów nie można bezpośrednio wykorzystać w badaniach (Chamier-

Gliszczyński, 2017). Stopień uproszczenia modelu zależny jest od celu lub celów badań i tym 

samym dla danego obiektu można zdefiniować wiele modeli (Chamier-Gliszczyński i in., 

2018). W literaturze ze względu na stopień uproszczenia odwzorowywanego obiektu, rozróż-

nia się modele:  

 opisowe, gdzie odwzorowanie obiektu rzeczywistego jest w sposób opisowy, 

 matematyczne, odwzorowanie obiektu rzeczywistego w postaci relacji matematyczno-

logicznych  

 analogowe, odwzorowanie wykorzystujące możliwości przedstawienia jednych właściwo-

ści za pomocą innych, 

 fizyczne odnoszące się do podobieństwa dynamicznego, gdzie odwzorowanie obiektu rze-

czywistego w modelu umożliwiają uzyskanie w odpowiedniej skali czasowej wymaganych 

stosunków między wielkościami dynamicznymi (np. siłami), które zależą od wartości pa-

rametrów związanych z modelowanym obiektem (gęstością, sprężystością, współczynni-

kiem tarcia, napięciem powierzchniowym), 

 fizyczne odnoszące się do podobieństwa kinematycznego, gdzie odwzorowanie obiektu 

rzeczywistego w model następuje poprzez wprowadzenie takich relacji wymiarów obiektu 

i modelu, które umożliwiają uzyskanie w odpowiedniej skali czasowej żądanych stosun-

ków wielkości kinematycznych (np. prędkości) w obiekcie i modelu, 

 fizyczne odnoszące się do podobieństwa geometrycznego, gdzie odwzorowanie obiektu 

rzeczywistego w model następuje poprzez wprowadzenie stosownych relacji wymiarów 

obiektu i modelu. 

Jeżeli obiektem dla modelu jest system to formułujemy model systemu (Chamier-

Gliszczyński i in., 2021). Model systemu w obszarze wiedzy systemowej jest bardzo często 

podstawowym narzędziem badawczym, ułatwiającym lub nawet umożliwiającym poznanie 

systemu (Ambroziak, 1998), (Ambroziak, 2007). W naukach ścisłych przyjęło się, że model 
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stanowi narzędzie umożliwiające analizę, ocenę i projektowanie (ulepszanie) dowolnego sys-

temu. Opisu modelu systemu dokonuje się w sensie matematycznym, tworząc model matema-

tyczny danego systemu (De Alvarenga i in., 2016). Polega on na opisywaniu danego systemu 

w języku formalnym w postaci określonych relacji matematyczno-logicznych. Zdefiniowany 

model matematyczny to zbiór symboli, relacji matematycznych i ścisłych zasad operowania 

nimi, przy czym przyjęte w modelu symbole i relacje stanowią odzwierciedlenie konkretnych 

elementów modelowania rzeczywistego obiektu (Koopman, 1946). Istotnym dla badań jest, że 

model matematyczny musi być określony jednoznacznie przez liczbowe wartości parametrów 

bądź charakterystyki, warunki i ograniczenia, które go identyfikują (Zhang, 2018), (Yang, 

2021). Główne zalety modelu matematycznego systemu to: 

 możliwość sprawdzenia założeń teoretycznych odnośnie systemu, 

 przeprowadzenie empirycznych obserwacji i wyciągnięcie z tych czynności wniosków, 

 ułatwienie zrozumienia danego systemu, 

 inspiracja do prowadzenia w przyszłości badań szczegółowych, 

 możliwość przyśpieszenia wykonania analizy, 

 możliwość określenia metody testowania pożądanych modyfikacji systemu, 

 możliwość łatwiejszego manipulowania systemem (niż obiektem rzeczywistym), 

 możliwość prowadzenia kontroli o wiele większej liczby źródeł zmienności niż byłoby to 

możliwe przy bezpośrednim badaniu systemu, 

 niskie koszty analizy obiektu. 

4.2. Identyfikacja elementów modelu 

Stosunkowo mało poznany i spopularyzowany obszar wiedzy z zakresu poszukiwania i ra-

townictwa lotniczego skłania do potraktowania tego zagadnienia w aspekcie analizy systemu. 

Zgodnie z teorią systemów (Jacyna, 2009), system definiowany jest jako zbiór elementów, 

pozostających we wzajemnym oddziaływaniu między sobą i otoczeniem. Podejście systemo-

we jako metoda badawcza charakterystyczna jest dla współczesnej nauki i w efekcie w litera-

turze spotyka się wiele definicji pojęcia system, a ich zróżnicowanie wynika z zakresu badań 

oraz stosowanego języka formalizacji. System jako taki jest pewną częścią wyodrębnioną 

z otoczenia w postaci opisu mającego postać zbioru elementów oraz zbioru relacji występują-

cych między tymi elementami, jak również w powiązaniu z otoczeniem (Karpowicz, 2010). 

Wyszczególnione w systemie relacje determinowane są celem działania systemu oraz reali-

zowanymi przez ten system funkcjami. System definiowany jest jako pewna funkcjonalna ca-
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łość, skonfigurowana z określonej liczby elementów pozostających ze sobą w ściśle ustalo-

nych relacjach, koniecznych do tego, aby całość realizowała sprecyzowane cele i pełniła 

przypisane jej funkcje. Istnienie zbioru elementów jest warunkiem koniecznym lecz niewy-

starczającym do zdefiniowania systemu. Niezbędnym jest, aby ta funkcjonalna całość zawie-

rała tyle relacji i powiązań ile wymaganych jest do pełnienia przez nią wyznaczonych funkcji. 

Istotne jest to, że wydzielona z otoczenia funkcjonalna całość generuje podział rzeczywistości 

na system i otoczenie, przy czym otoczenie oddziałuje na system za pośrednictwem wielkości 

wejściowych (bodźców), a z kolei system zwrotnie oddziałuje na otoczenie za pośrednictwem 

wielkości wyjściowych (reakcji). Ustalenie granic tego podziału na podstawie zakwalifiko-

wania pewnych obiektów do grupy elementów systemu, a pewnych do otoczenia, zależy od 

celu badań systemu. Podczas wyodrębniania systemu pomijamy wszystkie relacje nieistotne 

ze względu na cel badań. Wydzielenie systemu z otoczenia służy badaniu relacji zachodzą-

cych wewnątrz systemu, zachowanie systemu jako całości i wpływu systemu na otoczenie. 

Zatem istotnym jest wyróżnienie dla każdego systemu jego struktury oraz możliwości mody-

fikacji struktury (Ziółkowski, 2021). System również podlega większym lub mniejszym 

zmianom w czasie, zachowując przy tym pewne swoje podstawowe właściwości, stanowiące 

jego istotę. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania założono, że na potrzeby modelowania systemu 

poszukiwania i ratownictwa lotniczego zidentyfikowano wszystkie ważne dla jego funkcjo-

nowania elementy składowe. Założono, że system poszukiwania i ratownictwa lotniczego to 

układ środków technicznych, organizacyjnych, ludzkich wzajemnie powiązanych ze sobą 

w taki sposób, aby sprawnie dokonywać przemieszczeń osób i ładunków w czasie i w prze-

strzeni. Tak zidentyfikowany system poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest systemem 

złożonym, w którym (w zależności od przyjętego kryterium) można wyodrębnić szereg pod-

systemów różniących się między sobą elementami infrastruktury, typami statków powietrz-

nych, czy też organizacją (np. Służba Inżynieryjno-Lotnicza, która zapewnia gotowość tech-

niczną systemu) (Lewitowicz, 2003). Istotnym jest to, że ze względu na realizację wspólnego 

celu, jakim ratowanie ludzi w akcjach ratowniczych poszczególne systemy są ze sobą silnie 

powiązane. Odwzorowanie systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego wymaga identyfi-

kacji jego elementów składowych, opisu struktury oraz przypisania poszczególnym elemen-

tom określonych charakterystyk. Zdefiniowany model systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego 𝑴𝑺𝑷𝑹𝑳, odwzorowujący strukturę systemu powinien obejmować wszystkie ele-

menty składowe systemu (Jacyna, 1997). Zakładając, że poszczególne elementy modelu 
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oznaczono odpowiednimi symbolami, model systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

można przedstawić w postaci uporządkowanej trójki, tj.: 

 𝑴𝑺𝑷𝑹𝑳 = 〈𝑶𝑳,𝑲𝑹,𝑹𝒁𝑹〉 (4.1) 

gdzie: 

𝑴𝑺𝑷𝑹𝑳 – model systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, 

𝑶𝑳 – organizacja lotu ratowniczego, 

𝑲𝑹 – komponent ratowniczy (statek powietrzny wraz z załogą), 

𝑹𝒁𝑹 – realizacja zadania ratowniczego. 

Do zbudowania modelu systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego niezbędna jest 

wiedza o organizacji lotu ratowniczego, składzie komponentu ratowniczego (statków po-

wietrznych użytych do akcji ratowniczej i informacji o załogach tych statków) oraz znajo-

mość składników niezbędnych do zobrazowania  realizacji zadania ratowniczego. 

4.3. Odwzorowanie organizacji lotu ratowniczego 

Na potrzeby modelowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego założono, że 

organizację lotu ratowniczego 𝑶𝑳 możemy zapisać w postaci uporządkowanej trójki, tj.: 

 𝑶𝑳 = 〈𝑪𝑳,𝑵𝑨, 𝑺𝑮𝑲〉 (4.2) 

gdzie: 

𝑪𝑳 – cel lotu ratowniczego, 

𝑵𝑨 – zbiór numerów akcji ratowniczych, 

𝑺𝑮𝑲 – stopień gotowości sił i środków komponentu ratowniczego do realizacji zadania. 

Ponadto dla analizy zagadnień związanych z odwzorowaniem struktury systemu poszuki-

wania i ratownictwa lotniczego zakładamy, że odwzorowaniem tej struktury jest graf Berge’a 

nie zawierający pętli. Zatem więc dla potrzeb modelowania przyjmujemy, że struktura celu 

lotu ratowniczego 𝑪𝑳 przedstawiona jest w postaci uporządkowanej pary, tj.: 

 𝑪𝑳 = 〈𝑮, 𝑭〉 (4.3) 

gdzie: 

𝑮 – graf struktury celu lotu ratowniczego, 

𝑭 – zbiór funkcji określonych na elementach grafu 𝑮. 

Na podstawie teorii grafów graf 𝑮 odwzorowujący strukturę celu lotu ratowniczego 

przedstawiono w postaci uporządkowanej pary, tj.: 

 𝑮 = 〈𝑾, 𝑳〉 (4.4) 
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gdzie: 

𝑾 – zbiór numerów wierzchołków grafu 𝑮, 

 𝑾 =  1,2, … , 𝑎, … , 𝑖, 𝑗, … , 𝑏, … ,𝑁 (4.5) 

𝑳 – relacja określona na iloczynie kartezjańskim 𝑾×𝑾, tj. 𝑳 ⊂ 𝑾×𝑾; relacja 𝑳 defi-

nuje łuki grafu 𝑮, tzn. 

 𝑳 =  (𝑖, 𝑗): (𝑖, 𝑗) 𝑾 ×𝑾, 𝑖 ≠ 𝑗 (4.6) 

czyli 𝑳 jest zbiorem uporządkowanych par (𝑖, 𝑗) węzłów grafu będących podzbiorem iloczynu 

kartezjańskiego 𝑾×𝑾, przy czym łuk (𝑖, 𝑗) jest interpretowany jako przejście od węzła 𝑖 do 

węzła 𝑗. 

Uwzględniając powyższe, każdy łuk (𝑖, 𝑗), (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑳, grafu 𝑮 odwzorowuje istniejące 

w rzeczywistości przejście od węzła 𝑖 do węzła 𝑗 akcji ratowniczej, łączące dwa sąsiednie wę-

zły, np. przelot do rejonu poszukiwań rozbitka lub przelot powrotny do bazy. Istnienie bądź 

nie, danego przejścia między stanami, tj. relacje 𝑳 ⊂ 𝑾×𝑾 można przedstawić w postaci 

binarnej macierzy sąsiedztwa wierzchołków, której elementy 𝑙𝑖𝑗 są określone następująco: 

 𝑙𝑖𝑗 = {
1,   gdy istnieje łuk z węzła 𝑖 do węzła 𝑗
0,   w przeciwnym przypadku                

 (4.7) 

Na potrzeby analizy przyjmujemy, że na iloczynie kartezjańskim 𝑾×𝑾 zadane jest od-

wzorowanie 𝑙, które jego elementy przeprowadza w zbiór {0, 1}, tj.: 

 𝑙:𝑾 ×𝑾
                             
→        {0, 1} (4.8) 

Przebieg akcji ratowniczej przedstawiono w postaci macierzy binarnych 𝑨1 i 𝑨2 dla wa-

runków opisanych równaniem (4.7) i przedstawionym na rysunku 4.1 grafem 𝑮 struktury ak-

cji ratowniczej w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego, 

 

Rys. 4.1. Graf struktury akcji ratowniczej w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Istnienie wyłącznie dwóch wariantów macierzy sąsiedztwa, czyli w istocie dwóch charak-

terystycznych przebiegów akcji ratowniczej zależy od końcowego efektu akcji ratowniczej 

(odnalezienie osoby poszukiwanej bądź nie). Macierze te są niesymetryczne, co odwzorowuje 

skierowany charakter grafu 𝑮. 

Zdefiniowane macierze 𝑨1 i 𝑨2 są postaci: 

 macierz 𝑨1,  

 

 𝑨1 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
0 𝑙12 = 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 𝑙23 = 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 𝑙34 = 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 𝑙45 = 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 𝑙56 = 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 𝑙67 = 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 𝑙78 = 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 𝑙89 = 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.9) 

  

 

która jest obrazem drogi 𝑝1(1,9) w grafie 𝑮 z węzła 1 (postawienie w stan gotowości) do wę-

zła 9 (odtworzenie gotowości po powrocie do bazy) zdefiniowanej jako: 

 𝑝1(1,9) = 〈(1,2), (2,3),… , (8,9)〉 
(4.10) 

 macierz 𝑨2, 

 

 𝑨2 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
0 𝑙12 = 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 𝑙23 = 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 𝑙34 = 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 𝑙45 = 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 𝑙56 = 0 0 𝑙58 = 1 0
0 0 0 0 0 0 𝑙67 = 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 𝑙78 = 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 𝑙89 = 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.11) 

  

która jest obrazem drogi 𝑝2(1,9) w grafie 𝑮 z węzła 1 (postawienie w stan gotowości) do wę-

zła 9 (odtworzenie gotowości po powrocie do bazy) zdefiniowanej jako: 

  𝑝2(1,9) = 〈(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,8), (8,9)〉 (4.12) 

Dla uniknięcia ograniczeń wynikających z odwzorowania struktury systemu poszukiwania 

i ratownictwa lotniczego grafem Berge’a, strukturę akcji ratowniczych można rozszerzyć 

o dodatkowe węzły i łuki, które mogą (lub nie) występować w węzłach w zależności od celu 

i zakresu akcji ratowniczej (akcja ratownicza na dużym obszarze). 

Ze strukturą akcji ratowniczej nierozerwalnie związane jest pojęcie drogi, która ma wpływ 

zarówno na skuteczność akcji z uwagi na czas trwania dolotu do miejsca akcji jak i na zużycie 
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paliwa przez statek powietrzny, czyli jego długotrwałość  przebywania w powietrzu. Jeżeli 

w zbiorze 𝑾 węzłów (wierzchołków) grafu 𝑮 wyróżnimy węzły 𝑎, 𝑘, … , 𝑖, 𝑗, … , 𝑙, 𝑏, przy 

czym węzły 𝑎 i 𝑏 będą oznaczone jako węzeł początkowy i końcowy, to drogę miedzy wę-

złami 𝑎 oraz 𝑏 można zdefiniować jako ciąg: 

  𝑝(𝑎, 𝑏) = 〈(𝑎, 𝑘), (𝑘, … ),… , (… , 𝑙), (𝑙, 𝑏)〉 (4.13) 

jeżeli 𝑎, 𝑘, 𝑖, 𝑗, 𝑙, 𝑏 ∈ 𝑾 oraz (𝑎, 𝑘), (𝑘, … ),… , (… , 𝑙), (𝑙, 𝑏) ∈ 𝑳. 

Węzeł 𝑎 jest węzłem początku drogi, natomiast węzeł 𝑏 jest węzłem końca drogi. Węzłem 

w akcji ratowniczej jest zatem położenie statku powietrznego w sensie położenia geograficz-

nego. Analizując graf struktury akcji ratowniczej systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego przedstawiony na rys. 4.1 możemy założyć, że akcja ratownicza jest utrudniona i nale-

ży poszukiwać rozbitka nie znając jego pozycji geograficznej. Wówczas droga lotu statku 

powietrznego do zakończenia akcji ratowniczej będzie wydłużona i będzie tych dróg wiele 

z uwagi na procedury poszukiwania określone w instrukcji wykonywania lotów ratowniczych. 

Tym samym pojedynczą drogę w grafie łączącą węzeł początkowy 𝑎 z węzłem końcowym 𝑏 

oznaczmy przez 𝑷𝑎𝑏 możemy zapisać następująco: 

  𝑷𝑎𝑏 = {𝑝(𝑎, 𝑏): 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑾} 
(4.14) 

Korzystając z grafu na rys. 4.1 możemy dla przykładu wskazać, że droga między węzłami 

4 i 5 może mieć wiele alternatyw w zależności od sposobu poszukiwania rozbitka i może 

przyjmować postać: 

  𝑷45 = {𝑷4𝑎5𝑎, 𝑷4𝑏5𝑏 , … , 𝑷4𝑛5𝑛} 
(4.15) 

Zbiór wszystkich dróg w grafie struktury akcji poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

oznaczmy jako 𝑷, przy czym 𝑷𝑎𝑏 𝑷. Ponadto na potrzeby analizy przyjmujemy następującą 

notację: 

𝑝 – numer drogi rozpoczynającej się w węźle  𝑎, 𝑎 ∈ 𝑾 i kończącej się w węźle  𝑏, 𝑏 ∈ 𝑾, 

przy czym zakładamy, że 𝑝 = 1,… , 𝑛, 

𝑷𝑎𝑏 – zbiór dróg łączących wierzchołek 𝑎 z 𝑏, 

𝑷 – zbiór dróg w grafie 𝑮, przy czym 𝑷𝑎𝑏 𝑷, 

𝑾𝑝 – zbiór węzłów 𝑝tej drogi, 

𝑳𝑝 – zbiór łuków 𝑝tej drogi. 

Pojęcie drogi w akcji ratowniczej wiąże się z precyzyjnym określeniem takich pojęć jak: 

droga prosta, długość drogi, droga minimalna, droga powtarzalna (czyli cykliczna), graf spój-

ny w sensie jego struktury. Pojęcia te na potrzeby modelowania można zapisać następująco: 
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 drogą prostą w grafie 𝑮 z węzła 𝑎 do 𝑏, nazywamy drogę, w której wszystkie wierzchołki 

są różne, 

 długością 𝑝tej drogi 𝑝 ∈ 𝑷𝑎𝑏 w sensie struktury jest liczba węzłów lub liczba łuków two-

rzących tę drogę, 

 drogą minimalną w zbiorze 𝑷𝑎𝑏 nazywamy drogę 𝑝 ∈ 𝑷𝑎𝑏 z węzła 𝑎 do 𝑏 o minimalnej 

liczbie węzłów i łuków (𝑎, 𝑏 ∈ 𝑾). 

Drogą cykliczną w grafie 𝑮 = 〈𝑾, 𝑳〉 nazywamy drogę  𝑝 ∈ 𝑷𝑎𝑏 taką, że 𝑎 = 𝑏 dla 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑾. 

Zgodnie z powyższym zapisem struktura 𝑮 = 〈𝑾, 𝑳〉 nie zawiera dróg cyklicznych, gdy: 

  ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑾   ∀𝑝 ∈ 𝑷𝑎𝑏    𝑎 ≠ 𝑏 (4.16) 

tzn. gdy dla żadnej drogi węzeł początku nie jest węzłem końca drogi. W praktyce oznacza to 

(na podstawie materiału badawczego), że żadna akcja ratownicza systemu poszukiwania i ra-

townictwa lotniczego nie jest drogą cykliczną, gdyż jej początek i koniec jest w różnych wę-

złach struktury systemu  poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Przy przyjęciu założenia, że 

między dwoma wierzchołkami 𝑎 i 𝑏, zbiór dróg  𝑷𝑎𝑏 nie jest zbiorem pustym, co zapisujemy 

𝑷𝑎𝑏 ≠ ∅, to między tymi wierzchołkami istnieje zawsze droga. Oznacza to, że rozpatrywana 

struktura akcji ratowniczej systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest spójna w sen-

sie dróg. Tym samym graf 𝑮 = 〈𝑾, 𝑳〉 jest silnie spójny (w sensie dróg), gdy: 

  ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑾  𝑷𝑎𝑏 ≠ ∅ (4.17) 

tzn. gdy między każdą parą węzłów istnieje co najmniej jedna droga. 

Na potrzeby budowy modelu systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego konieczne 

jest także zdefiniowanie zbioru 𝑭 funkcji określonych na elementach grafu 𝑮 struktury. Wa-

runkiem koniecznym jest, aby nie był to zbiór pusty. Każdemu wierzchołkowi grafu 𝑮 lub (i) 

łukowi można zatem przyporządkować zbiór funkcji o ustalonej interpretacji każda. Umożli-

wi to zdefiniowanie modelu sieci akcji ratowniczych systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego 𝑸 do dalszych rozważań. Przyjęto, że na zbiorze wierzchołków 𝑾 zadane jest od-

wzorowanie 𝑡𝑞 postaci: 

  𝑡𝑞:𝑾
                             
→        𝕽+ ,      𝑞 = 1,… , 𝑄 (4.18) 

przy czym 𝑡𝑞(𝑖) ≡ 𝑡𝑖
𝑞 ∈ 𝕽+ ma interpretację wartości odwzorowania na 𝑖tym wierzchołku,  

𝑞tej funkcji. 

Przez  �̃�𝑊 oznaczmy zbiór o elementach określonych w postaci: 

  �̃�𝑊 = {𝑡
𝑞(𝑖) ≡ 𝑡𝑖

𝑞:  𝑖 ∈ 𝑾, 𝑞 = 1,… , 𝑄} (4.19) 
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Poza tym przyjmujemy, że na zbiorze 𝑳 zadane jest odwzorowanie 𝑓𝑘, które jego elemen-

tom przyporządkowuje liczby rzeczywiste nieujemne: 

  𝑓ℎ: 𝑳
                             
→        𝕽+ ,   ℎ = 1, … , 𝐻 (4.20) 

przy czym 𝑓ℎ(𝑖, 𝑗) ≡ 𝑓𝑖𝑗
ℎ ∈ 𝕽+ i ma ustaloną interpretację wartości odwzorowania na 

(𝑖, 𝑗)tym połączeniu, funkcji ℎtego typu. 

Oznaczamy przez �̃�𝐿 zbiór o elementach określonych następująco: 

  �̃�𝐿 = {𝑓
ℎ(𝑖, 𝑗) ≡ 𝑓𝑖𝑗

ℎ:  (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑳, ℎ = 1,… ,𝐻, 𝑖 ≠ 𝑗} (4.21) 

przy czym 𝐻 jest liczbą różnych funkcji (o różnej interpretacji) określonych na zbiorze połą-

czeń grafu. 

Zakładamy więc, że sieć 𝑸 akcji ratowniczych systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego będzie rozumiana jako uporządkowana trójka, czyli: 

  𝑸 = 〈𝑮, �̃�𝑊, �̃�𝐿〉 
(4.22) 

gdzie: 

�̃�𝑊 – zbiór funkcji określonych na wierzchołkach grafu struktury, 

�̃�𝐿 – zbiór funkcji określonych na łukach grafu struktury. 

Przy definiowaniu pojęcia sieci dopuszczalny jest przypadek, że jeden ze zbiorów funkcji 

�̃�𝑊 lub zbiór �̃�𝐿 może być zbiorem pustym. W przypadku gdy �̃�𝑊 = �̃�𝐿 = ∅, to sieć  

𝑸 = 〈𝑮, ∅, ∅〉 jest tylko grafem. Definiując sieć, można stwierdzić, że jest to graf, którego 

węzły lub łuki (lub na odwrót) zostały opisane pewnym zbiorem funkcji, każda o określonej 

interpretacji. Oczywistym jest, że 𝑭 = �̃�𝑊 ∪ �̃�𝐿 w zależności od celu, funkcje �̃�𝑊 i �̃�𝐿odwzo-

rowują różne charakterystyki systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, np.: technicz-

ne, ekonomiczne, matematyczne etc. 

System poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest specyficznym systemem, który cha-

rakteryzuje się niepowtarzalnością każdej kolejnej akcji ratowniczej. Na potrzeby modelowa-

nia systemu założono, iż zbiór 𝑵𝑨 numerów akcji ratowniczych to zbiór postaci: 

  𝑵𝑨 = {𝑛𝑎:   𝑛𝑎 = 1,2, … ,𝑁𝐴} (4.23) 

gdzie 𝑛𝑎 jest bieżącym numerem akcji ratowniczej, a 𝑁𝐴 jest liczbą wszystkich akcji ratow-

niczych. 

Kolejnym elementem uporządkowanej trójki (4.2) jest stopień gotowości sił i środków 

komponentu ratowniczego 𝑺𝑮𝑲 do realizacji zadania ratowniczego. Dla potrzeb modelowa-

nia przyjmujemy, że struktura stopnia gotowości komponentu ratowniczego przedstawiona  

jest w postaci uporządkowanej trójki, tj.:  
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  𝑺𝑮𝑲 = 〈𝑵𝑮, 𝑳𝒁, 𝑻𝑶〉 (4.24) 

gdzie: 

𝑵𝑮 – zbiór numerów stopnia gotowości, 

𝑳𝒁 – zbiór sezonów pogodowych (zima, lato), 

𝑻𝑶 – zbiór temperatury otoczenia. 

Zbiór 𝑵𝑮 numerów stopnia gotowości komponentu ratowniczego to zbiór postaci: 

  𝑵𝑮 = {𝑛𝑔:   𝑛𝑔 ∈ {1, 2, 3}} (4.25) 

Na potrzeby modelowania stopnia gotowości komponentu ratowniczego na zbiorze 𝑵𝑨 

numerów akcji ratowniczych zadane jest odwzorowanie 𝛽1 przeprowadzające elementy tego 

zbioru w elementy zbioru 𝑵𝑮, tj.: 

  𝛽1: 𝑵𝑨
                             
→        𝑛𝑔 (4.26) 

przy czym, jeżeli 𝛽1(𝑛𝑎) = 1, wtedy stopniem gotowości komponentu ratowniczego 

𝑛𝑎tej akcji jest gotowość nr 1 − załoga znajduje się w kabinie statku powietrznego, nawiąza-

ła łączność radiową ze stanowiskiem dowodzenia, statek powietrzny jest sprawny i przygoto-

wany do natychmiastowego uruchomienia silnika. Sprzęt i wyposażenie ratowniczo-

medyczne znajduje się na pokładzie. Załoga otrzymała niezbędne wskazówki dotyczące spo-

sobu wykonania zadania, zna rejon poszukiwania i oczekuje na sygnał do startu. W szczegól-

nych sytuacjach zadanie może być sprecyzowane po starcie. Służby dyżurne biorące udział 

w akcji poszukiwawczo ratowniczej znajdują się na swoich stanowiskach i wykonują czynno-

ści związane z analizą zaistniałej sytuacji oraz uruchomieniem akcji ratowniczej. Czas na wy-

konanie startu przy gotowości nr 1 od otrzymania komendy przez załogę ratowniczą wynosi 5 

min (przy temperaturze 0ºC i poniżej, należy zwiększyć czas do startu o 15 min celem uzy-

skania nakazanych parametrów do startu). Niezbędne środki wykrywania, rozpoznania, na-

prowadzania, dowodzenia i łączności jednostek bazujących w rejonie przewidywanej akcji ra-

towniczej są powiadomione i gotowe do działania. 

Natomiast jeżeli 𝛽1(𝑛𝑎) = 2, wtedy stopniem gotowości komponentu ratowniczego 

𝑛𝑎tej akcji jest gotowość nr 2 − statki powietrzne są sprawne i przygotowane do natychmia-

stowego uruchomienia w miejscach do tego wyznaczonych. Na pokładzie znajdują się środki 

ratownicze będące na wyposażeniu statku powietrznego zgodnie z instrukcją użytkowania 

w locie. Pozostały sprzęt i wyposażenie medyczne znajduje się w miejscach do tego wyzna-

czonych. Załoga dyżurna znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym i odpowiednio wy-

posażonym, jednak w takiej odległości od stoiska statku powietrznego, które zapewni możli-

wość osiągnięcia gotowości do startu w nakazanym czasie i nie spowoduje przekroczenia 
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obowiązujących norm czasowych. Zadanie dla załogi na lot poszukiwawczo-ratowniczy po-

winno być przekazane drogą telefoniczną, a następnie potwierdzone faksem. W wyjątkowych 

sytuacjach dopuszcza się uzupełnienie danych drogą radiową po starcie. Czas na wykonanie 

startu przy gotowości nr 2 ratowniczych statków powietrznych od podania komendy wynosi: 

a) latem 15 min, b) zimą 20 min. 

W sytuacji kiedy 𝛽1(𝑛𝑎) = 3, wtedy stopniem gotowości komponentu ratowniczego 

𝑛𝑎tej akcji jest gotowość nr 3 − siły i środki ratownictwa lotniczego są przygotowane do re-

alizacji zadań oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach pełnienia dyżurów (na lotnisku, 

stoiskach, hangarach, garażach itp.). Personel latający, techniczny i składy osobowe grup na-

ziemnego poszukiwania znajdują się na zajęciach, w pracy lub odpoczywają w miejscach, 

z których czas przybycia personelu, przygotowania sprzętu i wejścia do akcji ratowniczej za-

pewnia utrzymanie norm. Czas na wykonanie startu przy gotowości nr 3 ratowniczych stat-

ków powietrznych od podania komendy wynosi: a) latem 50 min, b) zimą 1 godz.10 min. 

Dwuelementowy zbiór 𝑳𝒁 wprowadza dodatkowe uwarunkowanie stopnia gotowości za-

leżne od sezonu pogodowego (zima, lato), zdefiniowany jest jako: 

  𝑳𝒁 = {𝑙𝑧:   𝑙𝑧 ∈ {0,1}} (4.27) 

Elementy zbioru 𝑳𝒁 przyjmują następujące wartości: 

  𝑙𝑧 = {
0,     jeżeli zima
1,     jeżeli lato   

 (4.28) 

Dwuelementowy zbiór 𝑻𝑶 wprowadza dodatkowe uwarunkowanie stopnia gotowości za-

leżne od temperatury otoczenia. Zdefiniowany jest jako: 

  𝑻𝑶 = {𝑡𝑜:   𝑡𝑜 ∈ {0,1}} (4.29) 

Elementy zbioru 𝑻𝑶 przyjmują następujące wartości: 

  𝑡𝑜 = {
0,      jeżeli (𝑇𝑜𝑡)𝑛𝑎 ≤ 0℃

1,    jeżeli (𝑇𝑜𝑡)𝑛𝑎 > 0℃
 (4.30) 

gdzie (𝑇𝑜𝑡)𝑛𝑎 jest temperaturą otoczenia w 𝑛𝑎𝑡𝑒𝑗 akcji ratowniczej. 

W związku z tym zakłada się, iż na iloczynach kartezjańskich (𝑵𝑮 × 𝑳𝒁 × 𝑻𝑶)𝑛𝑎 zadane 

są jest odwzorowanie 𝛾1, które elementom tych iloczynów, przyporządkowują liczby ze zbio-

ru {0,1}, tj.: 

  𝛾1: (𝑵𝑮 × 𝑳𝒁 × 𝑻𝑶)𝑛𝑎
                             
→         {0,1} (4.31) 

przy czym 𝛾1((𝑛𝑔, 𝑙𝑧, 𝑡𝑜)𝑛𝑎) = 1 wtedy i tylko wtedy, gdy w 𝑛𝑎tej akcji ratowniczej kom-

ponent ratowniczy został postawiony w 𝑛𝑔ty stopień gotowości w 𝑙𝑧tym sezonie pogodo-

wym oraz przy 𝑡𝑜tej temperaturze otoczenia. 
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Uwzględniając przyjęte odwzorowania możemy zdefiniować następujące zbiory numerów 

akcji ratowniczych: 

 zbiór 𝑱𝑵𝑨 akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 1: 

  𝑱𝑵𝑨 = {𝑛𝑎:     𝛽1(𝑛𝑎) = 1,    𝑛𝑎 ≡ 𝑗𝑛𝑎, 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.32) 

 zbiór 𝑫𝑵𝑨 akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 2: 

  𝑫𝑵𝑨 = {𝑛𝑎:     𝛽1(𝑛𝑎) = 2, 𝑛𝑎 ≡ 𝑑𝑛𝑎, 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.33) 

 zbiór 𝑻𝑵𝑨 akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 3: 

  𝑻𝑵𝑨 = {𝑛𝑎:     𝛽1(𝑛𝑎) = 3, 𝑛𝑎 ≡ 𝑡𝑛𝑎, 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.34) 

Zbiór 𝑱𝑵𝑨 akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 1 można podzielić na dwa podzbio-

ry 𝑱𝑵𝑨𝑇>0, gdzie temperatura otoczenia jest większa od 0℃: 

  𝑱𝑵𝑨𝑇>0 = {𝑛𝑎: 𝛽1(𝑛𝑎) = 1,    (𝑇𝑜𝑡)𝑛𝑎 > 0℃, 𝑛𝑎 ≡ 𝑗𝑛𝑎𝑇>0,   𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.35) 

oraz 𝑱𝑵𝑨𝑇≤0, gdzie temperatura otoczenia jest mniejsza lub równa 0 ℃: 

  𝑱𝑵𝑨𝑇≤0 = {𝑛𝑎:  𝛽1(𝑛𝑎) = 1,     (𝑇𝑜𝑡)𝑛𝑎 ≤ 0℃,       𝑛𝑎 ≡ 𝑗𝑛𝑎𝑇≤0,    𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.36) 

Zbiór 𝑫𝑵𝑨 akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 2 można podzielić na dwa pod-

zbiory 𝑫𝑵𝑨𝑙, gdzie akcja ratownicza jest przeprowadzana w sezonie pogodowym lato: 

  𝑫𝑵𝑨𝑙 = {𝑛𝑎:  𝛽1(𝑛𝑎) = 2, 𝑙𝑧 = 0, 𝑛𝑎 ≡ 𝑑𝑛𝑎𝑙 , 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.37) 

oraz 𝑫𝑵𝑨𝑧, gdzie akcja ratownicza jest przeprowadzana w sezonie pogodowym zima: 

  𝑫𝑵𝑨𝑧 = {𝑛𝑎:   𝛽1(𝑛𝑎) = 2, 𝑙𝑧 = 1, 𝑛𝑎 ≡ 𝑑𝑛𝑎𝑧 , 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.38) 

Zbiór 𝑻𝑵𝑨 akcji ratowniczych w stopniu gotowości nr 3 można podzielić na dwa pod-

zbiory 𝑻𝑵𝑨𝑙, gdzie akcja ratownicza jest przeprowadzana w sezonie pogodowym lato: 

  𝑻𝑵𝑨𝑙 = {𝑛𝑎:     𝛽1(𝑛𝑎) = 3, 𝑙𝑧 = 0, 𝑛𝑎 ≡ 𝑡𝑛𝑎𝑙 , 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.39) 

oraz 𝑻𝑵𝑨𝑧, gdzie akcja ratownicza jest przeprowadzana w sezonie pogodowym zima: 

  𝑻𝑵𝑨𝑧 = {𝑛𝑎:     𝛽1(𝑛𝑎) = 3, 𝑙𝑧 = 1, 𝑛𝑎 ≡ 𝑡𝑛𝑎𝑧 , 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨} (4.40) 

4.4. Odwzorowanie komponentu ratowniczego  

Na potrzeby modelowania akcji ratowniczych w systemie poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego zakładamy, że komponent ratowniczy 𝑲𝑹,  możemy zapisać w postaci uporząd-

kowanej trójki: 

  𝑲𝑹 = 〈𝑺𝑷,𝒁𝑺𝑷, 𝑷𝒁〉 (4.41) 

gdzie: 

𝑺𝑷 – zbiór numerów statków powietrznych, 

𝒁𝑺𝑷 – zbiór numerów załogantów statku powietrznego, 



86 

 

𝑷𝒁 – zbiór relacji przypisania załoganta do statku powietrznego.  

Dla odwzorowania numerów statków powietrznych zbiór 𝑺𝑷 przybiera postać: 

  𝑺𝑷 = {𝑠𝑝:  𝑠𝑝 = 1, 2, … , 𝑆𝑃} (4.42) 

gdzie 𝑠𝑝 jest bieżącym numerem statku powietrznego, a 𝑆𝑃 jest liczbą wszystkich statków 

powietrznych. 

Dla potrzeb badanego systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego ze zbioru statków 

powietrznych wyodrębniono klasy statków powietrznych, tj. śmigłowce, samoloty, statki bez-

załogowe ciężkie, statki bezzałogowe lekkie oraz urządzenia latające mające zastosowanie 

w modelowanym systemie. W związku z powyższym na zbiorze 𝑺𝑷 numerów statków po-

wietrznych zadane jest odwzorowanie 𝛽2 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy 

zbioru {1, 2, 3, 4, 5}, tj.: 

  𝛽2:  𝑺𝑷
                             
→        {1, 2, 3, 4, 5}  (4.43) 

Zakładając, że 𝛽2(𝑠𝑝) = 1, wtedy 𝑠𝑝tym statkiem powietrznym jest śmigłowiec, jeżeli 

𝛽2(𝑠𝑝) = 2, wtedy 𝑠𝑝tym statkiem powietrznym jest samolot, jeżeli 𝛽2(𝑠𝑝) = 3, wtedy 

𝑠𝑝tym statkiem powietrznym jest statek bezzałogowy ciężki, jeżeli 𝛽2(𝑠𝑝) = 4, wtedy 

𝑠𝑝tym statkiem powietrznym jest statek bezzałogowy lekki, jeżeli 𝛽2(𝑠𝑝) = 5, wtedy 

𝑠𝑝tym  statkiem powietrznym jest urządzenie latające (np. spadochron towarowy). 

Po uwzględnieniu założonych odwzorowań definiujemy następujące zbiory numerów stat-

ków powietrznych, tj.:   

 zbiór 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców 

  𝑯𝑺𝑷 = {𝑠𝑝:   𝛽2(𝑠𝑝) = 1,   𝑠𝑝 ≡ ℎ𝑠𝑝,   𝑠𝑝 ∈ 𝑺𝑷} (4.44) 

 zbiór 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów 

  𝑨𝑺𝑷 = {𝑠𝑝:   𝛽2(𝑠𝑝) = 2,   𝑠𝑝 ≡ 𝑎𝑠𝑝,   𝑠𝑝 ∈ 𝑺𝑷} (4.45) 

 zbiór 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych ciężkich 

  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 = {𝑠𝑝:   𝛽2(𝑠𝑝) = 3,   𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝,   𝑠𝑝 ∈ 𝑺𝑷} (4.46) 

 zbiór 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych lekkich 

  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 = {𝑠𝑝:   𝛽2(𝑠𝑝) = 4,   𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝,   𝑠𝑝 ∈ 𝑺𝑷} (4.47) 

 zbiór 𝑼𝑳𝑺𝑷 numerów urządzeń latających 

  𝑼𝑳𝑺𝑷 = {𝑠𝑝:   𝛽2(𝑠𝑝) = 5,   𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑙𝑠𝑝,   𝑠𝑝 ∈ 𝑺𝑷} (4.48) 

Na potrzeby modelowania zadane jest odwzorowanie 𝛽3, przeprowadzające elementy 

zbioru 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców w zbiór 𝑴𝑯𝑺𝑷 numerów modeli śmigłowców w syste-

mie poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Z uwagi na fakt, iż liczba modeli jest teoretycz-

nie nieograniczona, zbiór 𝑴𝑯𝑺𝑷 zawiera się w zbiorze liczb naturalnych: 
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  𝑴𝑯𝑺𝑷 ⊂ ℕ (4.49) 

dla jednoznaczności rozważań określono zbiory numerów modeli numerów śmigłowców: 

  𝑴𝑯𝑺𝑷 = {𝑚ℎ𝑠𝑝:   𝑚ℎ𝑠𝑝 = 1,2, … ,𝑀𝐻𝑆𝑃} (4.50) 

Zatem odwzorowanie 𝛽3 dane jest jako: 

  𝛽3:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        𝑴𝑯𝑺𝑷 (4.51) 

Odwzorowanie 𝛽3 przyporządkowuje ℎ𝑠𝑝𝑡𝑒𝑚𝑢 śmigłowcowi ze zbioru 𝑯𝑺𝑷, 𝑚ℎ𝑠𝑝ty 

numer modelu. Zatem jeżeli 𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 1, wtedy numer modelu ℎ𝑠𝑝𝑡𝑒𝑔𝑜 śmigłowca równa 

się 1 (np. Mi-14), 𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 2, wtedy numer modelu ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca równa się 2 (np. 

W-3RM), 𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 3, wtedy numer modelu ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca równa się 3 (np. AW-

101), 𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 𝑀𝐻𝑆𝑃, wtedy ℎ𝑠𝑝ty śmigłowiec jest 𝑀𝐻𝑆𝑃tym modelem. 

Uwzględniając powyższe odwzorowanie można zdefiniować podzbiór numerów śmi-

głowców 𝑚ℎ𝑠𝑝𝑡𝑒𝑔𝑜 modelu, tj.: 

  𝑯𝑺𝑷𝒎𝒉𝒔𝒑 = {ℎ𝑠𝑝:   𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 𝑚ℎ𝑠𝑝,   ℎ𝑠𝑝 ≡ ℎ𝑠𝑝𝑚ℎ𝑠𝑝 ,   ℎ𝑠𝑝 ∈ 𝑯𝑺𝑷} (4.52) 

Dla jednoznaczności: 

 zbiór 𝑯𝑺𝑷𝟏 numerów śmigłowców modelu 1 

  𝑯𝑺𝑷𝟏 = {ℎ𝑠𝑝:   𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 1,   ℎ𝑠𝑝 ≡ ℎ𝑠𝑝1 ,   ℎ𝑠𝑝 ∈ 𝑯𝑺𝑷} (4.53) 

 zbiór 𝑯𝑺𝑷𝟐 numerów śmigłowców modelu 2 

  𝑯𝑺𝑷𝟐 = {ℎ𝑠𝑝:   𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 2,   ℎ𝑠𝑝 ≡ ℎ𝑠𝑝2 ,   ℎ𝑠𝑝 ∈ 𝑯𝑺𝑷} (4.54) 

⋮ 

 zbiór 𝑯𝑺𝑷𝑀𝐻𝑆𝑃 numerów śmigłowców modelu 𝑀𝐻𝑆𝑃 

  𝑯𝑺𝑷𝑀𝐻𝑆𝑃 = {ℎ𝑠𝑝:   𝛽3(ℎ𝑠𝑝) = 𝑀𝐻𝑆𝑃,   ℎ𝑠𝑝 ≡ ℎ𝑠𝑝𝑀𝐻𝑆𝑃 ,   ℎ𝑠𝑝 ∈ 𝑯𝑺𝑷} (4.55) 

Statki powietrzne posiadają różne charakterystyki, takie jak: techniczne, eksploatacyjne, 

ekonomiczne. Na potrzeby modelowania systemu w grupie charakterystyk technicznych 

i eksploatacyjnych jako jedne z ważniejszych wyodrębniono takie jak: prędkość lotu, długo-

trwałość lotu, zasięg, ilość zabieranego ładunku lub ludzi, ilość zabieranego na lot paliwa, go-

dzinowe zużycie paliwa, maksymalna prędkość wiatru, przy której istnieje możliwość bez-

piecznego lotu, możliwość podczepienia ładunku zewnętrznego. W grupie charakterystyk 

ekonomicznych najważniejszym parametrem jest godzinowy koszt eksploatacji statku po-

wietrznego. 

Możliwości operacyjne statku powietrznego zależą w dużej mierze od jego prędkości. 

Rozróżniamy prędkości, tj.: prędkość maksymalna, prędkość minimalna, prędkość przelotowa 

oraz prędkość ekonomiczna. W związku z tym zakładamy, że na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmi-
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głowców zadane jest odwzorowanie 𝑉𝐻𝑆𝑃przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy 

czterowymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝑉𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ4+ (4.56) 

przy czym wielkość 𝑉𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest czteroelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝑉𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝑉𝑖
ℎ𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3,4},       𝑉𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.57) 

Wektor 𝑉𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑉𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝑉1
ℎ𝑠𝑝, 𝑉2

ℎ𝑠𝑝, 𝑉3
ℎ𝑠𝑝, 𝑉4

ℎ𝑠𝑝] (4.58) 

gdzie: 

𝑉1
ℎ𝑠𝑝

 – jest prędkością maksymalną ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca, 

𝑉2
ℎ𝑠𝑝

 – jest prędkością przelotową ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca, 

𝑉3
ℎ𝑠𝑝

 – jest prędkością ekonomiczną ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca, 

𝑉4
ℎ𝑠𝑝

 – jest prędkością minimalną ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców jest odwzorowanie 

𝐷𝐻𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trójwymiarowej przestrzeni liczb 

rzeczywistych dodatnich: 

  𝐷𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+ (4.59) 

przy czym wielkość 𝐷𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych dodat-

nich, tj.: 

  𝐷𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐷𝑖
ℎ𝑠𝑝: 𝑖 ∈ {1,2,3},  𝐷𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.60) 

Wektor 𝐷𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐷𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐷1
ℎ𝑠𝑝, 𝐷2

ℎ𝑠𝑝, 𝐷3
ℎ𝑠𝑝] (4.61) 

gdzie: 

𝐷1
ℎ𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu z podstawowym zapasem paliwa ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca, 

𝐷2
ℎ𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu z uwzględnieniem nawigacyjnego zapasu paliwa ℎ𝑠𝑝tego 

śmigłowca, 

𝐷3
ℎ𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu z dodatkowymi zbiornikami paliwa ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców jest odwzorowanie 

𝑅𝐻𝑆𝑃przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy dwuwymiarowej przestrzeni liczb 

rzeczywistych dodatnich: 

  𝑅𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ2+ (4.62) 
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przy czym wielkość 𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest dwuelementowym wektorem liczb rzeczywistych dodat-

nich tj.: 

  𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝑅𝑖
ℎ𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2},       𝑅𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.63) 

Wektor 𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝑅1
ℎ𝑠𝑝, 𝑅2

ℎ𝑠𝑝] (4.64) 

gdzie: 

𝑅1
ℎ𝑠𝑝

 – jest zasięgiem lotu z podstawowym zapasem paliwa (z uwzględnieniem nawigacyjne-

go zapasu paliwa) ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca, 

𝑅2
ℎ𝑠𝑝

 – jest zasięgiem lotu  z dodatkowym zapasem paliwa ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca. 

Następnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców jest odwzorowanie 

𝐶𝐻𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy dwuwymiarowej przestrzeni liczb 

rzeczywistych dodatnich: 

  𝐶𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ2+ (4.65) 

przy czym wielkość 𝐶𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest dwuelementowym wektorem liczb rzeczywistych dodat-

nich tj.: 

  𝐶𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐶𝑖
ℎ𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2},       𝐶𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.66) 

Wektor 𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐶𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐶1
ℎ𝑠𝑝, 𝐶2

ℎ𝑠𝑝] (4.67) 

gdzie: 

𝐶1
ℎ𝑠𝑝

 – jest maksymalną masą ładunku użytecznego ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca, 

𝐶2
ℎ𝑠𝑝

 – jest maksymalną ilością osób (poza załogą) na pokładzie ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca. 

Kontynuując, kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców jest 𝐹𝐻𝑆𝑃 

przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy czterowymiarowej przestrzeni liczb rze-

czywistych dodatnich: 

  𝐹𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ4+ (4.68) 

przy czym wielkość 𝐹𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest czteroelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich, tj.: 

  𝐹𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐹𝑖
ℎ𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3,4},       𝐹𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.69) 

Wektor 𝐹𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐹𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐹1
ℎ𝑠𝑝, 𝐹2

ℎ𝑠𝑝, 𝐹3
ℎ𝑠𝑝, 𝐹4

ℎ𝑠𝑝] (4.70) 
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gdzie: 

𝐹1
ℎ𝑠𝑝

 – jest masą podstawowego zapasu paliwa ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca w letnich warunkach po-

godowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) > 0℃, 

𝐹2
ℎ𝑠𝑝

 – jest masą podstawowego zapasu paliwa ℎ𝑠𝑝teg𝑜 śmigłowca w zimowych warunkach 

pogodowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) ≤ 0℃ , 

𝐹3
ℎ𝑠𝑝

 – jest masą paliwa ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca w wariancie z dodatkowymi zbiornikami w let-

nich warunkach pogodowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) > 0℃ , 

𝐹4
ℎ𝑠𝑝

 – jest masą paliwa ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca w wariancie z dodatkowymi zbiornikami w zi-

mowych warunkach pogodowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) ≤ 0℃ . 

Stosując kolejne odwzorowanie na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców mamy odwzoro-

wanie 𝐹𝐶𝐻𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy dwuwymiarowej przestrze-

ni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝐹𝐶𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ2+ (4.71) 

przy czym wielkość 𝐹𝐶𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest dwuelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝐹𝐶𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐹𝐶𝑖
ℎ𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2},       𝐹𝐶𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.72) 

Wektor 𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐹𝐶𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐹𝐶1
ℎ𝑠𝑝, 𝐹𝐶2

ℎ𝑠𝑝] (4.73) 

gdzie: 

𝐹𝐶1
ℎ𝑠𝑝

 – jest średnim zużyciem paliwa w warunkach przelotowych ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca, 

𝐹𝐶2
ℎ𝑠𝑝

 – jest średnim zużyciem paliwa w warunkach zawisu ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców jest odwzorowanie 

𝑊𝑆𝐻𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy dwuwymiarowej przestrzeni 

liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝑊𝑆𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ2+ (4.74) 

przy czym wielkość 𝑊𝑆𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest dwuelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝑊𝑆𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝑊𝑆𝑖
ℎ𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2},       𝑊𝑆𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.75) 

Wektor 𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑊𝑆𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝑊𝑆1
ℎ𝑠𝑝,𝑊𝑆2

ℎ𝑠𝑝] (4.76) 
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gdzie: 

𝑊𝑆1
ℎ𝑠𝑝

 – jest maksymalną prędkością wiatru przy której możliwy jest bezpieczny lot 

ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca w warunkach dziennej widoczności, 

𝑊𝑆2
ℎ𝑠𝑝

 – jest maksymalną prędkością wiatru przy której możliwy jest bezpieczny lot 

ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca w warunkach nocnej widoczności. 

Ostatnim odwzorowaniem na zbiorze 𝑯𝑺𝑷 numerów śmigłowców jest odwzorowanie 

𝐸𝐿𝐻𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy zbioru liczb rzeczywistych dodat-

nich: 

  𝐸𝐿𝐻𝑆𝑃:  𝑯𝑺𝑷
                             
→        ℝ+ (4.77) 

przy czym wielkość 𝐸𝐿𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) jest liczbą rzeczywistą dodatnią tj.: 

  𝐸𝐿𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐸𝐿𝑖
ℎ𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1},        𝐸𝐿𝑖

ℎ𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.78) 

Wektor 𝑅𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐸𝐿𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) = [𝐸𝐿1
ℎ𝑠𝑝] (4.79) 

gdzie: 

𝐸𝐿1
ℎ𝑠𝑝

 – jest maksymalną masą zewnętrznego ładunku dodatkowego podwieszanego pod 

ℎ𝑠𝑝ty śmigłowiec. 

Na potrzeby modelowania zadane jest odwzorowanie 𝛽4, przeprowadzające elementy 

zbioru 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów w zbiór 𝑴𝑨𝑺𝑷 numerów modeli samolotów w systemie 

poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Z uwagi na fakt, iż liczba modeli jest teoretycznie 

nieograniczona, zbiór 𝑴𝑨𝑺𝑷 zawiera się w zbiorze liczb naturalnych: 

  𝑴𝑨𝑺𝑷 ⊂ ℕ (4.80) 

dla jednoznaczności: 

  𝑴𝑨𝑺𝑷 = {𝑚𝑎𝑠𝑝:   𝑚𝑎𝑠𝑝 = 1,2, … ,𝑀𝐴𝑆𝑃} (4.81) 

Zatem odwzorowanie 𝛽4 dane jest jako: 

  𝛽4:  𝑨𝑺𝑷
                             
→        𝑴𝑨𝑺𝑷 (4.82) 

Odwzorowanie 𝛽4 przyporządkowuje 𝑎𝑠𝑝temu samolotowi ze zbioru 𝑨𝑺𝑷 𝑚𝑎𝑠𝑝ty 

numer modelu. Zatem jeżeli 𝛽4(𝑎𝑠𝑝) = 1, wtedy numer modelu 𝑎𝑠𝑝tego samolotu równa 

się 1 (np. An-2), 𝛽4(𝑎𝑠𝑝) = 2, wtedy numer modelu 𝑎𝑠𝑝tego samolotu równa się 2 (np. An-

28),  𝛽4(𝑎𝑠𝑝) = 𝑀𝐴𝑆𝑃, wtedy 𝑎𝑠𝑝ty samolot jest 𝑀𝐴𝑆𝑃tego modelu. 

Uwzględniając powyższe odwzorowanie można zdefiniować podzbiór numerów samolo-

tów 𝑚𝑎𝑠𝑝𝑡𝑒𝑔𝑜 modelu, tj.: 

  𝑨𝑺𝑷𝒎𝒂𝒔𝒑 = {𝑎𝑠𝑝:   𝛽4(𝑎𝑠𝑝) = 𝑚𝑎𝑠𝑝,   𝑎𝑠𝑝 ≡ 𝑎𝑠𝑝𝑚𝑎𝑠𝑝 ,   𝑎𝑠𝑝 ∈ 𝑨𝑺𝑷} (4.83) 
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Dla jednoznaczności: 

 zbiór 𝑨𝑺𝑷𝟏 numerów samolotów modelu 1 

  𝑨𝑺𝑷𝟏 = {𝑎𝑠𝑝:   𝛽4(𝑎𝑠𝑝) = 1,   𝑎𝑠𝑝 ≡ 𝑎𝑠𝑝1 ,   𝑎𝑠𝑝 ∈ 𝑨𝑺𝑷} (4.84) 

 zbiór 𝑨𝑺𝑷𝟐 numerów samolotów modelu 2 

  𝑨𝑺𝑷𝟐 = {𝑎𝑠𝑝:   𝛽4(𝑎𝑠𝑝) = 2,   𝑎𝑠𝑝 ≡ 𝑎𝑠𝑝2 ,   𝑎𝑠𝑝 ∈ 𝑨𝑺𝑷} (4.85) 

⋮ 

 zbiór 𝑨𝑺𝑷𝑀𝐴𝑆𝑃 numerów samolotów modelu 𝑀𝐴𝑆𝑃 

  𝑨𝑺𝑷𝑀𝐴𝑆𝑃 = {𝑎𝑠𝑝:   𝛽4(𝑎𝑠𝑝) = 𝑀𝐴𝑆𝑃,   𝑎𝑠𝑝 ≡ 𝑎𝑠𝑝𝑀𝐴𝑆𝑃 ,   𝑎𝑠𝑝 ∈ 𝑨𝑺𝑷} (4.86) 

Możliwości operacyjne samolotu zależą w dużej mierze od jego prędkości. W związku 

z tym zakładamy, że na zbiorze 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów zadane jest odwzorowanie 𝑉𝐴𝑆𝑃 

przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy czterowymiarowej przestrzeni liczb rze-

czywistych dodatnich: 

  𝑉𝐴𝑆𝑃:  𝑨𝑺𝑷
                             
→        ℝ4+ (4.87) 

przy czym wielkość 𝑉𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) jest czteroelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝑉𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝑉𝑖
𝑎𝑠𝑝:      𝑖 ∈ {1,2,3,4},       𝑉𝑖

𝑎𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.88) 

Wektor 𝑉𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑉𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝑉1
𝑎𝑠𝑝, 𝑉2

𝑎𝑠𝑝, 𝑉3
𝑎𝑠𝑝, 𝑉4

𝑎𝑠𝑝] (4.89) 

gdzie: 

𝑉1
𝑎𝑠𝑝

 – jest prędkością maksymalną 𝑎𝑠𝑝tego samolotu, 

𝑉2
𝑎𝑠𝑝

 – jest prędkością przelotową 𝑎𝑠𝑝tego samolotu, 

𝑉3
𝑎𝑠𝑝

 – jest prędkością ekonomiczną 𝑎𝑠𝑝tego samolotu, 

𝑉4
𝑎𝑠𝑝

 – jest prędkością minimalną 𝑎𝑠𝑝tego samolotu. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów jest 𝐷𝐴𝑆𝑃 przeprowadza-

jące elementy tego zbioru w elementy trójwymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych dodat-

nich: 

  𝐷𝐴𝑆𝑃:  𝑨𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+ (4.90) 

przy czym wielkość 𝐷𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych dodat-

nich tj.: 

  𝐷𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐷𝑖
𝑎𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},       𝐷𝑖

𝑎𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.91) 

Wektor 𝐷𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐷𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐷1
𝑎𝑠𝑝, 𝐷2

𝑎𝑠𝑝, 𝐷3
𝑎𝑠𝑝] (4.92) 
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gdzie: 

𝐷1
𝑎𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu z podstawowym zapasem paliwa 𝑎𝑠𝑝tego samolotu, 

𝐷2
𝑎𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu z uwzględnieniem nawigacyjnego zapasu paliwa 𝑎𝑠𝑝tego 

samolotu. 

𝐷3
𝑎𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu z dodatkowymi zbiornikami paliwa 𝑎𝑠𝑝tego samolotu. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów jest odwzorowanie 𝑅𝐴𝑆𝑃 

przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy dwuwymiarowej przestrzeni liczb rze-

czywistych dodatnich: 

  𝑅𝐴𝑆𝑃:  𝑨𝑺𝑷
                             
→        ℝ2+ (4.93) 

przy czym wielkość 𝑅𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) jest dwuelementowym wektorem liczb rzeczywistych dodat-

nich tj.: 

  𝑅𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝑅𝑖
𝑎𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2},       𝑅𝑖

𝑎𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.94) 

Wektor 𝑅𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑅𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝑅1
𝑎𝑠𝑝, 𝑅2

𝑎𝑠𝑝] (4.95) 

gdzie: 

𝑅1
𝑎𝑠𝑝

 – jest zasięgiem samolotu z podstawowym zapasem paliwa (wraz z nawigacyjnym) 

ℎ𝑠𝑝tego samolotu, 

𝑅2
𝑎𝑠𝑝

 – jest zasięgiem samolotu lotu z dodatkowym zapasem paliwa ℎ𝑠𝑝𝑡𝑒𝑔𝑜 samolotu. 

Następnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów jest odwzorowanie 

𝐶𝐴𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy dwuwymiarowej przestrzeni liczb 

rzeczywistych dodatnich: 

  𝐶𝐴𝑆𝑃:  𝑨𝑺𝑷
                             
→        ℝ2+ (4.96) 

przy czym wielkość 𝐶𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) jest dwuelementowym wektorem liczb rzeczywistych dodat-

nich tj.: 

  𝐶𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐶𝑖
𝑎𝑠𝑝
:     𝑖 ∈ {1,2},        𝐶𝑖

𝑎𝑠𝑝
∈ ℝ+] (4.97) 

Wektor 𝑅𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐶𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐶1
𝑎𝑠𝑝, 𝐶2

𝑎𝑠𝑝] (4.98) 

gdzie: 

𝐶1
𝑎𝑠𝑝

 – jest maksymalną masą ładunku użytecznego 𝑎𝑠𝑝tego samolotu, 

𝐶2
𝑎𝑠𝑝

 – jest maksymalną ilością osób (poza załogą) na pokładzie 𝑎𝑠𝑝tego samolotu. 
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Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów jest odwzorowanie 𝐹𝐴𝑆𝑃 

przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy czterowymiarowej przestrzeni liczb rze-

czywistych dodatnich: 

  𝐹𝐴𝑆𝑃:  𝑨𝑺𝑷
                             
→        ℝ4+ (4.99) 

przy czym wielkość 𝐹𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) jest czteroelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝐹𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐹𝑖
𝑎𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3,4},       𝐹𝑖

𝑎𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.100) 

Wektor 𝐹𝐻𝑆𝑃(ℎ𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐹𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐹1
𝑎𝑠𝑝
, 𝐹2
𝑎𝑠𝑝
, 𝐹3
𝑎𝑠𝑝
, 𝐹4
𝑎𝑠𝑝
] (4.101) 

gdzie: 

𝐹1
𝑎𝑠𝑝

 – jest masą podstawowego zapasu paliwa 𝑎𝑠𝑝tego samolotu w letnich warunkach po-

godowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) > 0℃ , 

𝐹2
𝑎𝑠𝑝

 – jest masą podstawowego zapasu paliwa 𝑎𝑠𝑝tego samolotu w zimowych warunkach 

pogodowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) ≤ 0℃ , 

𝐹3
𝑎𝑠𝑝

 – jest masą paliwa 𝑎𝑠𝑝tego samolotu w wariancie z dodatkowymi zbiornikami w let-

nich warunkach pogodowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) > 0℃ , 

𝐹4
𝑎𝑠𝑝

 – jest masą paliwa 𝑎𝑠𝑝tego samolotu w wariancie z dodatkowymi zbiornikami w zi-

mowych warunkach pogodowych, tj.: (𝑇𝑜𝑡) ≤ 0℃ . 

Ostatnim odwzorowaniem na zbiorze 𝑨𝑺𝑷 numerów samolotów jest odwzorowanie 𝐹𝐶𝐴𝑆𝑃 

przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy dwuwymiarowej przestrzeni liczb rze-

czywistych dodatnich: 

  𝐹𝐶𝐴𝑆𝑃:  𝑨𝑺𝑷
                             
→        ℝ2+ (4.102) 

przy czym wielkość 𝐹𝐶𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) jest dwuelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝐹𝐶𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐹𝐶𝑖
𝑎𝑠𝑝
:     𝑖 ∈ {1,2},       𝐹𝐶𝑖

𝑎𝑠𝑝
∈ ℝ+] (4.103) 

Wektor 𝑅𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐹𝐶𝐴𝑆𝑃(𝑎𝑠𝑝) = [𝐹𝐶1
𝑎𝑠𝑝 , 𝐹𝐶2

𝑎𝑠𝑝] (4.104) 

gdzie: 

𝐹𝐶1
𝑎𝑠𝑝

 – jest średnim zużyciem paliwa w warunkach przelotowych 𝑎𝑠𝑝tego samolotu, 

𝐹𝐶2
𝑎𝑠𝑝

 – jest średnim zużyciem paliwa w warunkach wznoszenia 𝑎𝑠𝑝tego samolotu. 

Na potrzeby modelowania zadane jest odwzorowanie 𝛽5, przeprowadzające elementy 

zbioru 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych ciężkich w zbiór 𝑴𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 numerów 
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modeli statków bezzałogowych ciężkich w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego. 

Z uwagi na fakt, iż liczba modeli jest teoretycznie nieograniczona, zbiór 𝑴𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 zawiera 

się w zbiorze liczb naturalnych: 

  𝑴𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 ⊂ ℕ (4.105) 

dla jednoznaczności: 

  𝑴𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 = {𝑚𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:   𝑚𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 = 1,2, … ,𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃} (4.106) 

Zatem odwzorowanie 𝛽5 dane jest jako: 

  𝛽5:  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷
                             
→        𝑴𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 (4.107) 

Odwzorowanie 𝛽5 przyporządkowuje 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝temu statkowi bezzałogowemu ciężkiemu 

ze zbioru 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷,  𝑚𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝ty numer modelu. Zatem jeżeli 𝛽5(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 1, wtedy nu-

mer modelu 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkiego równa się 1 (np. RQ-4), jeśli 

𝛽5(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 2, wtedy numer modelu 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkiego równa 

się 2 (np. A-160), natomiast jeżeli 𝛽5(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃, wtedy 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝ty statek bez-

załogowy ciężki jest 𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃tym modelem. 

Uwzględniając powyższe odwzorowanie można zdefiniować podzbiór numerów statków 

bezzałogowych ciężkich 𝑚𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝𝑡𝑒𝑔𝑜 modelu, tj.: 

  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷𝑚𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 = {𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:       𝛽5(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 𝑚𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝,

𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝
𝑚𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 ,        𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷} 

(4.108) 

Dla jednoznaczności określono zbiory numerów modeli statków bezzałogowych ciężkich: 

 zbiór 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷1 numerów statków bezzałogowych ciężkich modelu 1 

  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷1 = {𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:     𝛽5(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 1,   𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝1 ,   𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷} (4.109) 

 zbiór 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷2 numerów statków bezzałogowych ciężkich modelu 2 

  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷2 = {𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:   𝛽5(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 2,   𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝2 ,   𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷} (4.110) 

⋮ 

 zbiór 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃 numerów statków bezzałogowych ciężkich modelu 𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃 

  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃 = {𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:     𝛽5(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃,   𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

≡ 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝
𝑀𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃 

,     𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷} 

(4.111) 

Statki bezzałogowe ciężkie posiadają różne charakterystyki, tj.: techniczne, eksploatacyj-

ne, ekonomiczne. Na potrzeby modelowania systemu w grupie charakterystyk technicznych 

i eksploatacyjnych jako jedne z ważniejszych wyodrębniono tj.: długotrwałość lotu, przeno-

szony ładunek, pułap maksymalny. 
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W związku z tym zakładamy, że na zbiorze 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych 

ciężkich zadane jest odwzorowanie 𝐷𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w ele-

menty trójwymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝐷𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃:  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+ (4.112) 

przy czym wielkość 𝐷𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych 

dodatnich tj.: 

  𝐷𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = [𝐷𝑖
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},        𝐷𝑖

𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.113) 

Wektor 𝐷𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐷𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = [𝐷1
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

, 𝐷2
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

, 𝐷3
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

] (4.114) 

gdzie: 

𝐷1
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 6 godz. 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkiego, 

𝐷2
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 24 godz. 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkie-

go, 

𝐷3
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 40 godz. 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkie-

go. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych cięż-

kich jest odwzorowanie 𝐶𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trój-

wymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝐶𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃:  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+ (4.115) 

przy czym wielkość 𝐶𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych 

dodatnich tj.: 

  𝐶𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = [𝐶𝑖
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},       𝐶𝑖

𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.116) 

Wektor 𝐶𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐶𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = [𝐶1
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝, 𝐶2

𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 , 𝐶3
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝] (4.117) 

gdzie: 

𝐶1
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego do 150 kg 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego 

ciężkiego, 

𝐶2
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego od 150 kg do 600 kg 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzało-

gowego ciężkiego, 

𝐶3
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego powyżej 600 kg 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowe-

go ciężkiego. 
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Następnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑷𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych ciężkich 

jest odwzorowanie 𝑃𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trójwymia-

rowej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝑃𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃:  𝑼𝑴𝑾𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+ (4.118) 

przy czym wielkość 𝑃𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych 

dodatnich tj.: 

  𝑃𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = [𝑃𝑖
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},        𝑃𝑖

𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.119) 

Wektor 𝑃𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑃𝑈𝑀𝑊𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = [𝑃1
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

, 𝑃2
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

, 𝑃3
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

] (4.120) 

gdzie: 

𝑃1
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest pułap do 1000 m 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkiego, 

𝑃2
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest pułap od 1000 m do 10000 m 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkiego, 

𝑃3
𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝

 – jest pułap od 10000 m 𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝tego statku bezzałogowego ciężkiego. 

Na potrzeby modelowania zadane jest odwzorowanie 𝛽6, przeprowadzające elementy 

zbioru 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych lekkich w zbiór 𝑴𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 numerów mo-

deli statków bezzałogowych lekkich w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego. 

Z uwagi na fakt, iż liczba modeli jest teoretycznie nieograniczona, zbiór 𝑴𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 zawiera 

się w zbiorze liczb naturalnych: 

  𝑴𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 ⊂ ℕ (4.121) 

dla jednoznaczności: 

  𝑴𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 = {𝑚𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:   𝑚𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 = 1,2, … ,𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃} (4.122) 

Zatem odwzorowanie 𝛽6 dane jest jako: 

  𝛽6:  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷
                             
→        𝑴𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 (4.123) 

Odwzorowanie 𝛽6 przyporządkowuje 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝temu statkowi bezzałogowemu lekkiemu ze 

zbioru 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷, 𝑚𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝ty numer modelu. Zatem jeżeli 𝛽6(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = 1, wtedy numer mo-

delu 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzałogowego lekkiego równa się 1 (np. Raven), jeśli 

𝛽6(𝑢𝑚𝑤𝑠𝑝) = 2, wtedy numer modelu 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzałogowego lekkiego równa 

się 2 (np. Midget), natomiast jeżeli 𝛽6(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = 𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃, wtedy 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝ty  statek bezza-

łogowy lekki jest 𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃tym modelem. 

Uwzględniając powyższe odwzorowanie można zdefiniować podzbiór numerów statków 

bezzałogowych lekkich 𝑚𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego modelu, tj.: 
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  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷𝑚𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 = {𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:       𝛽6(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = 𝑚𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝,

𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝
𝑚𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 ,        𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷} 

(4.124) 

Dla jednoznaczności określono zbiory numerów modeli statków bezzałogowych lekkich: 

 zbiór 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷1 numerów statków bezzałogowych lekkich modelu 1 

  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷1 = {𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:   𝛽6(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = 1,   𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝1 ,   𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷} (4.125) 

 zbiór 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷2 numerów statków bezzałogowych lekkich modelu 2 

  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷2 = {𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:   𝛽6(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = 2,   𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝2 ,   𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷} (4.126) 

⋮ 

 zbiór 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃 numerów statków bezzałogowych lekkich modelu 𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃 

  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃 = {𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:   𝛽6(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = 𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃,   𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

≡ 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝
𝑀𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃 

,   𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷} 

(4.127) 

Statki bezzałogowe lekkie posiadają różne charakterystyki, tj.: techniczne, eksploatacyjne, 

ekonomiczne. Na potrzeby modelowania systemu w grupie charakterystyk technicznych 

i eksploatacyjnych jako jedne z ważniejszych wyodrębniono tj.: długotrwałość lotu, przeno-

szony ładunek, pułap maksymalny. 

W związku z tym zakładamy, że na zbiorze 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych 

lekkich zadane jest odwzorowanie 𝐷𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃  przeprowadzające elementy tego zbioru w elemen-

ty trójwymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝐷𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃:  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+  (4.128) 

przy czym wielkość 𝐷𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych 

dodatnich tj.: 

  𝐷𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = [𝐷𝑖
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},       𝐷𝑖

𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.129) 

Wektor 𝐷𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐷𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = [𝐷1
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝, 𝐷2

𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 , 𝐷3
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝] (4.130) 

gdzie: 

𝐷1
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 6 godz. 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzałogowego lekkiego, 

𝐷2
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 24 godz. 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzałogowego lekkiego, 

𝐷3
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 40 godz.𝑢 𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzałogowego lekkiego. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷  numerów statków bezzałogowych lekkich 

jest odwzorowanie 𝐶𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trójwymiaro-

wej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝐶𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃:  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+  (4.131) 
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przy czym wielkość 𝐶𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych 

dodatnich tj.: 

  𝐶𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = [𝐶𝑖
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},       𝐶𝑖

𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.132) 

Wektor 𝑅𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐶𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = [𝐶1
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝, 𝐶2

𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 , 𝐶3
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝] (4.133) 

gdzie: 

𝐶1
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego do 150 kg 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzałogowego lek-

kiego, 

𝐶2
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego od 150 kg do 600 kg 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzało-

gowego lekkiego, 

𝐶3
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego powyżej 600 kg 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego  statku bezzałogowego 

lekkiego. 

Następnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑷𝑺𝑷 numerów statków bezzałogowych lekkich 

jest odwzorowanie 𝑃𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trójwymiaro-

wej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝑃𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃:  𝑼𝑴𝑳𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+  (4.134) 

przy czym wielkość 𝑃𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych 

dodatnich tj.: 

  𝑃𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = [𝑃𝑖
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},       𝑃𝑖

𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.135) 

Wektor 𝑃𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑃𝑈𝑀𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) = [𝑃1
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝, 𝑃2

𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝 , 𝑃3
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝] (4.136) 

gdzie: 

𝑃1
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest pułap do 1000 m 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego statku bezzałogowego lekkiego, 

𝑃2
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest pułap od 1000 m do 10000 m 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego statku bezzałogowego lekkiego, 

𝑃3
𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝

 – jest pułap do 10000 m 𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝tego statku bezzałogowego lekkiego. 

Na potrzeby modelowania zadane jest odwzorowanie 𝛽7, przeprowadzające elementy 

zbioru 𝑼𝑳𝑺𝑷 numerów urządzenia latającego w zbiór 𝑴𝑼𝑳𝑺𝑷 numerów modeli urządzenia 

latającego w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Z uwagi na fakt, iż liczba mo-

deli jest teoretycznie nieograniczona, zbiór 𝑴𝑼𝑳𝑺𝑷 zawiera się w zbiorze liczb naturalnych: 

  𝑴𝑼𝑳𝑺𝑷 ⊂ ℕ (4.137) 

dla jednoznaczności: 
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  𝑴𝑼𝑳𝑺𝑷 = {𝑚𝑢𝑙𝑠𝑝:        𝑚𝑢𝑙𝑠𝑝 = 1,2, … ,𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃} (4.138) 

Zatem odwzorowanie 𝛽7 dane jest jako: 

  𝛽7:  𝑼𝑳𝑺𝑷
                             
→        𝑴𝑼𝑳𝑺𝑷 (4.139) 

Odwzorowanie 𝛽7 przyporządkowuje 𝑢𝑙𝑠𝑝temu  urządzeniu latającemu ze zbioru 

𝑼𝑳𝑺𝑷,  𝑚𝑢𝑙𝑠𝑝ty numer modelu. Zatem jeżeli 𝛽7(𝑢𝑙𝑠𝑝) = 1, wtedy numer modelu 

𝑢𝑙𝑠𝑝tego urządzenia latającego równa się 1, jeśli 𝛽7(𝑢𝑙𝑠𝑝) = 2, wtedy numer modelu 

𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego równa się 2, natomiast jeżeli 𝛽7(𝑢𝑙𝑠𝑝) = 𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃, wtedy 

𝑢𝑙𝑠𝑝te  urządzenie latające jest 𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃tym modelem. 

Uwzględniając powyższe odwzorowanie można zdefiniować podzbiór numerów urządze-

nia latającego 𝑚𝑢𝑙𝑠𝑝tego modelu, tj.: 

  𝑼𝑳𝑺𝑷𝑚𝑢𝑙𝑠𝑝 = {𝑢𝑙𝑠𝑝:  𝛽7(𝑢𝑙𝑠𝑝) = 𝑚𝑢𝑙𝑠𝑝, 𝑢𝑙𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑙𝑠𝑝
𝑚𝑢𝑙𝑠𝑝

 ,   𝑢𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑳𝑺𝑷} (4.140) 

Dla jednoznaczności określono zbiory numerów modeli urządzenia latającego: 

 zbiór 𝑼𝑳𝑺𝑷1 numerów urządzenia latającego modelu 1 

  𝑼𝑳𝑺𝑷1 = {𝑢𝑙𝑠𝑝:   𝛽7(𝑢𝑙𝑠𝑝) = 1,   𝑢𝑙𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑙𝑠𝑝1 ,   𝑢𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑳𝑺𝑷} (4.141) 

 zbiór 𝑼𝑳𝑺𝑷2 numerów urządzenia latającego modelu 2 

  𝑼𝑳𝑺𝑷2 = {𝑢𝑙𝑠𝑝:   𝛽7(𝑢𝑙𝑠𝑝) = 2,   𝑢𝑙𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑙𝑠𝑝2 ,   𝑢𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑳𝑺𝑷} (4.142) 

⋮ 

 zbiór 𝑼𝑳𝑺𝑷𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃 numerów urządzenia latającego 𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃 

  𝑼𝑳𝑺𝑷𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃 = {𝑢𝑙𝑠𝑝:   𝛽7(𝑢𝑙𝑠𝑝) = 𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃,   𝑢𝑙𝑠𝑝 ≡ 𝑢𝑙𝑠𝑝𝑀𝑈𝐿𝑆𝑃 ,   𝑢𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑼𝑳𝑺𝑷} (4.143) 

Urządzenia latające posiadają różne charakterystyki, tj.: techniczne, eksploatacyjne, eko-

nomiczne. Na potrzeby modelowania systemu w grupie charakterystyk technicznych i eksplo-

atacyjnych jako jedne z ważniejszych wyodrębniono tj.: długotrwałość lotu, przenoszony ła-

dunek, pułap maksymalny. 

W związku z tym zakładamy, że na zbiorze 𝑼𝑳𝑺𝑷 numerów urządzenia latającego zadane 

jest odwzorowanie 𝐷𝑈𝐿𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trójwymiaro-

wej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝐷𝑈𝐿𝑆𝑃:  𝑼𝑳𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+  (4.144) 

przy czym wielkość 𝐷𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝐷𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) = [𝐷𝑖
𝑢𝑙𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},        𝐷𝑖

𝑢𝑙𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.145) 

Wektor 𝐷𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐷𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) = [𝐷1
𝑢𝑙𝑠𝑝, 𝐷2

𝑢𝑙𝑠𝑝, 𝐷3
𝑢𝑙𝑠𝑝] (4.146) 
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gdzie: 

𝐷1
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 6 godz. 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego, 

𝐷2
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 24 godz. 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego, 

𝐷3
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest długotrwałością lotu do 40 godz. 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego. 

Kolejnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑼𝑳𝑺𝑷 numerów urządzenia latającego jest odwzo-

rowanie 𝐶𝑈𝐿𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trójwymiarowej prze-

strzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝐶𝑈𝐿𝑆𝑃:  𝑼𝑳𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+  (4.147) 

przy czym wielkość 𝐶𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych dodat-

nich tj.: 

  𝐶𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) = [𝐶𝑖
𝑢𝑙𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},       𝐶𝑖

𝑢𝑙𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.148) 

Wektor 𝑅𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝐶𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) = [𝐶1
𝑢𝑙𝑠𝑝, 𝐶2

𝑢𝑙𝑠𝑝 , 𝐶3
𝑢𝑙𝑠𝑝] (4.149) 

gdzie: 

𝐶1
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego do 150 kg 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego, 

𝐶2
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego od 150 kg do 600 kg 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latające-

go, 

𝐶3
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest masą ładunku użytecznego powyżej 600 kg 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego. 

Następnym odwzorowaniem na zbiorze 𝑷𝑺𝑷  numerów urządzenia latającego jest odwzo-

rowanie 𝑃𝑈𝐿𝑆𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy trójwymiarowej prze-

strzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

  𝑃𝑈𝐿𝑆𝑃:  𝑼𝑳𝑺𝑷
                             
→        ℝ3+  (4.150) 

przy czym wielkość 𝑃𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑚𝑙𝑠𝑝) jest trójelementowym wektorem liczb rzeczywistych do-

datnich tj.: 

  𝑃𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) = [𝑃𝑖
𝑢𝑙𝑠𝑝:     𝑖 ∈ {1,2,3},        𝑃𝑖

𝑢𝑙𝑠𝑝 ∈ ℝ+] (4.151) 

Wektor 𝑃𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) można również przedstawić w postaci:  

  𝑃𝑈𝐿𝑆𝑃(𝑢𝑙𝑠𝑝) = [𝑃1
𝑢𝑙𝑠𝑝, 𝑃2

𝑢𝑙𝑠𝑝 , 𝑃3
𝑢𝑙𝑠𝑝] (4.152) 

gdzie: 

𝑃1
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest pułap do 1000 m 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego, 

𝑃2
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest pułap od 1000 m do 10000 m 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego, 

𝑃3
𝑢𝑙𝑠𝑝

 – jest pułap do 10000 m 𝑢𝑙𝑠𝑝tego  urządzenia latającego. 
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Dla odwzorowania numerów załogantów statku powietrznego zbiór 𝒁𝑺𝑷 przybiera po-

stać: 

 𝒁𝑺𝑷 = {z𝑠𝑝:  𝑧𝑠𝑝 = 1, 2, … , 𝑍𝑆𝑃} (4.153) 

gdzie 𝑧𝑠𝑝 jest bieżącym numerem załoganta statku powietrznego, a 𝑍𝑆𝑃 jest liczbą wszyst-

kich załogantów statku powietrznego. 

Dla potrzeb badanego systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego ze zbioru numerów 

załogantów statków powietrznych wyodrębniono stanowiska służbowe załogantów statków 

powietrznych, tj.: pilot-dowódca, pilot-nawigator, technik pokładowy, lekarz, ratownik.  

W związku z powyższym na zbiorze 𝒁𝑺𝑷 numerów statków powietrznych zadane jest 

odwzorowanie 𝛽8 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6}, 

tj.: 

 𝛽8:  𝒁𝑺𝑷
                             
→        {1, 2, 3, 4, 5, 6} (4.154) 

Zakładając, że 𝛽8(𝑧𝑠𝑝) = 1, wtedy 𝑧𝑠𝑝tym załogantem statku powietrznego jest pilot-

dowódca, jeżeli 𝛽8(𝑧𝑠𝑝) = 2, wtedy 𝑧𝑠𝑝tym załogantem statku powietrznego jest pilot-

nawigator, jeżeli 𝛽8(𝑧𝑠𝑝) = 3, wtedy 𝑧𝑠𝑝tym załogantem statku powietrznego jest technik 

pokładowy, jeżeli 𝛽8(𝑧𝑠𝑝) = 4, wtedy 𝑧𝑠𝑝tym załogantem statku powietrznego jest lekarz, 

jeżeli 𝛽8(𝑧𝑠𝑝) = 5, wtedy 𝑧𝑠𝑝tym  załogantem statku powietrznego jest ratownik, jeżeli 

𝛽8(𝑧𝑠𝑝) = 6, wtedy 𝑧𝑠𝑝tym  załogantem jest operator bezzałogowego statku powietrznego.  

Na potrzeby badanego systemu, zbiór numerów załogantów statku powietrznego ograni-

czono do załogantów śmigłowców. Zbiór numerów załogantów 𝑠𝑝tych statków powietrz-

nych, którymi są śmigłowce (𝛽2(𝑠𝑝) = 1), zdefiniowano jako 𝑯𝒁𝑺𝑷 ⊂ 𝒁𝑺𝑷. 

W celu przedstawienia relacji między elementami zbiorów: statków powietrznych 𝑺𝑷 

i załogantów 𝒁𝑺𝑷, wprowadzono zbiór 𝑷𝒁, zdefiniowany jako: 

 𝑷𝒁 = {𝑝𝑧1, 𝑝𝑧2, . . . , 𝑝𝑧𝑠𝑝, . . . , 𝑝𝑧𝑆𝑃} (4.155) 

gdzie 𝑝𝑧𝑠𝑝 jest odwzorowaniem, który elementy iloczynu kartezjańskiego 𝑺𝑷 × 𝒁𝑺𝑷 prze-

prowadza w zbiór {0, 1}, tj.: 

 𝑝𝑧
𝑠𝑝
: 𝑺𝑷 × 𝒁𝑺𝑷

                             
→        {0, 1} (4.156) 

Zbiór uporządkowanych par (𝑠𝑝, 𝑧𝑠𝑝) będących podzbiorem iloczynu kartezjańskiego 

𝑺𝑷 × 𝒁𝑺𝑷, przy czym para (𝑠𝑝, 𝑧𝑠𝑝) jest interpretowana jako przypisanie do 𝑠𝑝𝑡𝑒𝑔𝑜 statku 

powietrznego 𝑧𝑠𝑝𝑡𝑒𝑔𝑜 załoganta statku powietrznego. 

Uwzględniając powyższe, każda para (𝑠𝑝, 𝑧𝑠𝑝) ∈ 𝑷𝒁, dla której odwzorowanie 𝑝𝑧𝑠𝑝 = 1 

odwzorowuje istniejące w rzeczywistości przyporządkowanie załogi do 𝑠𝑝tego statku po-

wietrznego. Istnienie bądź nie przyporządkowania między elementami zbiorów 𝑺𝑷 i 𝒁𝑺𝑷, tj. 
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relacje 𝑷𝒁 ⊂ 𝑺𝑷 × 𝒁𝑺𝑷 można przedstawić w postaci binarnej macierzy przypisania, której 

elementy 𝑝𝑧𝑠𝑝,𝑧𝑠𝑝 są określone następująco: 

𝑝𝑧𝑠𝑝,𝑧𝑠𝑝 = {
1,    gdy do załogi 𝑠𝑝tego statku pow.  należy 𝑧𝑠𝑝ty załogant
0,     w przeciwnym przypadku                                                             

 (4.157) 

4.5. Odwzorowanie realizacji zadania ratowniczego 

Na potrzeby modelowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego założono, że 

realizację zadania ratowniczego 𝑹𝒁𝑹 możemy zapisać w postaci uporządkowanej ósemki, tj.: 

 𝑹𝒁𝑹 = 〈𝑵𝑨, 𝑺𝑩, 𝑳𝒁𝑹, 𝑺𝑷𝒁𝑹,𝑩𝑺𝒁𝑹,𝑾𝑷, 𝑪𝒁𝑹𝒁𝑹,𝑾𝑹𝒁𝑹〉 (4.158) 

gdzie: 

𝑵𝑨 – zbiór numer akcji ratowniczej wg (4.23), 

𝑺𝑩 – stacja bazowa, 

𝑳𝒁𝑹 – zbiór numerów lokalizacji zadań ratowniczych, 

𝑺𝑷𝒁𝑹  – zbiór numerów statków powietrznych wyznaczonych do realizacji zadań ratowni-

czych, 

𝑺𝑩𝒁𝑹 – zbiór numerów stacji bazowych, w których realizacja zadania ratowniczego zaczyna 

się i kończy, 

𝑾𝑷 – zbiór numerów warunków pogodowych, 

𝑪𝒁𝑹𝒁𝑹  – czas realizacji zadania ratowniczego, 

𝑾𝑹𝒁𝑹 – wektor wyniku realizacji zadań ratowniczych, 

Stacja bazowa 𝑺𝑩, na potrzeby modelowania zapisana została w postaci uporządkowanej 

trójki: 

 𝑺𝑩 = 〈𝑵𝑺𝑩,𝑲𝑺𝑩, 𝑳𝑺𝑩〉 (4.159) 

gdzie: 

𝑵𝑺𝑩 – zbiór numerów stacji bazowych,  

𝑲𝑺𝑩 – kody stacji bazowych, 

𝑳𝑺𝑩 – zbiór numerów lokalizacji stacji bazowych. 

Dla odwzorowania kolejnych numerów stacji bazowych w systemie, zbiór 𝑵𝑺𝑩 przybiera 

postać: 

 𝑵𝑺𝑩 = {𝑠𝑏: 𝑠𝑏 = 1, 2,… ,𝑆𝐵}   (4.160) 

gdzie 𝑠𝑏 jest bieżącym numerem stacji bazowej, a 𝑆𝐵 jest liczbą wszystkich stacji bazowych 

w systemie. 

Zbiór kodów stacji bazowych 𝑲𝑺𝑩 przedstawiono w postaci zbioru skończonego: 
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 𝑲𝑺𝑩 = {𝑘𝑠𝑏𝑖:     𝑖 ∈ {1, 2, 3, . . . , 𝑖, 𝑗, . . . , 𝑛},

𝑛 = 𝑁𝑆𝐵,      𝑘𝑠𝑏𝑖 ≠ 𝑘𝑠𝑏𝑗       𝑑𝑙𝑎 𝑖 ≠ 𝑗 } 

  (4.161) 

w którym 𝑘𝑠𝑏𝑖𝑡𝑦 element interpretowany jest jako ciąg liter będący kodem stacji bazowej 

(np. EPOK, EPDA, itp.). 

W celu identyfikacji, na zbiorze numerów stacji bazowej 𝑵𝑺𝑩 wprowadzono odwzoro-

wanie 𝐾𝑁𝑆𝐵, przeprowadzające jego elementy w zbiór kodów stacji bazowych 𝑲𝑺𝑩:  

 𝐾𝑁𝑆𝐵:𝑵𝑺𝑩 
                             
→        𝑲𝑺𝑩   (4.162) 

przy czym wielkość 𝐾𝑁𝑆𝐵(𝑛𝑠𝑏) = (𝑘𝑠𝑏𝑛𝑠𝑏). 

Dla odwzorowania numerów lokalizacji stacji bazowych zbiór 𝑳𝑺𝑩 przybiera postać: 

 𝑳𝑺𝑩 = {𝑙𝑠𝑏:  𝑙𝑠𝑏 = 1, 2,… , 𝐿𝑆𝐵}  (4.163) 

gdzie 𝑙𝑠𝑏 jest bieżącym numerem lokalizacji stacji bazowej, a 𝐿𝑆𝐵 jest liczbą wszystkich lo-

kalizacji stacji bazowych. 

W związku z powyższym, na zbiorze 𝑳𝑺𝑩 lokalizacji stacji bazowych zadano odwzoro-

wania 𝜑LSB  i 𝜆LSB, które przeprowadzają elementy zbioru, odpowiednio w: 

 𝜑LSB:  𝑳𝑺𝑩
                             
→         ℝ (4.164) 

 𝜆LSB:  𝑳𝑺𝑩
                             
→         ℝ (4.165) 

Wielkość odwzorowania 𝜑LSB(𝑙𝑠𝑏) spełnia nierówność: 

 − 90 ≤ 𝜑LSB(𝑙𝑠𝑏) ≤ 90   (4.166) 

i jest interpretowana jako szerokość geograficzna stacji bazowej. 

Wielkość odwzorowania 𝜆LSB(𝑙𝑠𝑏) spełnia nierówność: 

 − 180 < 𝜆LSB(𝑙𝑠𝑏) ≤ 180   (4.167) 

i jest interpretowana jako długość geograficzna stacji bazowej. 

W związku z powyższym, zdefiniowano wektor 𝑾𝑮𝑺𝑩𝒍𝒔𝒃 będący współrzędnymi geogra-

ficznymi 𝑙𝑠𝑏tej stacji bazowej, tj.: 

  𝑾𝑮𝑺𝑩𝒍𝒔𝒃 = [𝜑
LSB(𝑙𝑠𝑏), 𝜆LSB(𝑙𝑠𝑏)]   (4.168) 

Dla odwzorowania numerów lokalizacji zadań ratowniczych zbiór 𝑳𝒁𝑹 przybiera postać: 

 𝑳𝒁𝑹 = {𝑙𝑧𝑟:  𝑙𝑧𝑟 = 1, 2, … , 𝐿𝑍𝑅}  (4.169) 

gdzie 𝑙𝑧𝑟 jest bieżącym numerem lokalizacji rozpoczęcia zadania ratowniczego (np. rejon 

rozpoczęcia poszukiwania), a 𝐿𝑍𝑅 jest liczbą wszystkich lokalizacji zadań ratowniczych.  

W związku z powyższym, na zbiorze 𝑳𝒁𝑹 lokalizacji zadań ratowniczych zadane są od-

wzorowania 𝜑𝐿𝑍𝑅  i 𝜆𝐿𝑍𝑅, które przeprowadzają elementy zbioru, odpowiednio w: 

 𝜑𝐿𝑍𝑅:  𝑳𝒁𝑹
                             
→         ℝ (4.170) 
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 𝜆𝐿𝑍𝑅:  𝑳𝒁𝑹
                             
→         ℝ (4.171) 

Wielkość odwzorowania 𝜑𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) spełnia nierówność: 

 − 90 ≤ 𝜑𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) ≤ 90 (4.172) 

i jest interpretowana jako szerokość geograficzna zadania ratowniczego. Zgodnie z ogólnie 

przyjętą konwencją, jeśli wartość odwzorowania 𝜑𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) > 0, to lokalizacja 𝑙𝑧𝑟tego zada-

nia ratowniczego położona jest na półkuli północnej, natomiast, gdy 𝜑𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) < 0 na półkuli 

południowej. 

Wielkość odwzorowania 𝜆𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) spełnia nierówność: 

 − 180 < 𝜆𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) ≤ 180 (4.173) 

i jest interpretowana jako długość geograficzna zadania ratowniczego. Zgodnie z ogólnie 

przyjętą konwencją, jeśli wartość odwzorowania 𝜆𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) > 0, to lokalizacja 𝑙𝑧𝑟tego zada-

nia ratowniczego położona jest na wschód od południka zerowego, natomiast, gdy 

𝜆𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟) < 0 na zachód od niego. 

W związku z powyższym, zdefiniowano wektor 𝑾𝑮𝒁𝑹𝒍𝒛𝒓 będący współrzędnymi geogra-

ficznymi 𝑙𝑧𝑟tego zadania ratowniczego, tj.: 

 𝑾𝑮𝒁𝑹𝒍𝒛𝒓 = [𝜑
𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟), 𝜆𝐿𝑍𝑅(𝑙𝑧𝑟)]   (4.174) 

Zbiór numerów statków powietrznych wyznaczonych do realizacji zadań ratowniczych  

𝑺𝑷𝒁𝑹 to zbiór uporządkowanych par (𝑛𝑎, 𝑠𝑝), będący podzbiorem iloczynu kartezjańskiego 

𝑵𝑨 × 𝑺𝑷, przy czym para (𝑛𝑎, 𝑠𝑝) jest interpretowana jako przypisanie do 𝑛𝑎tej akcji ra-

towniczej 𝑠𝑝tego statku powietrznego. Na potrzeby uproszczenia modelu wyróżniono pod-

zbiór 𝑯𝑺𝑷𝒁𝑹 ⊂ 𝑺𝑷𝒁𝑹, będący zbiorem numeru śmigłowców 𝑯𝑺𝑷 wyznaczonych do reali-

zacji zadań ratowniczych w systemie. 

Uwzględniając powyższe, każda para (𝑛𝑎, ℎ𝑠𝑝) ∈ 𝑯𝑺𝑷𝒁𝑹, odwzorowuje istniejące 

w rzeczywistości przyporządkowanie ℎ𝑠𝑝tego śmigłowca do 𝑛𝑎tej akcji ratowniczej. Ist-

nienie bądź nie przyporządkowania między elementami zbiorów 𝑵𝑨 i 𝑯𝑺𝑷, tj. relacje 

𝑯𝑺𝑷𝒁𝑹 ⊂ 𝑵𝑨 ×𝑯𝑺𝑷 można przedstawić w postaci binarnej macierzy przypisania, której 

elementy ℎ𝑠𝑝𝑧𝑟𝑛𝑎,ℎ𝑠𝑝 są określone następująco: 

 ℎ𝑠𝑝𝑧𝑟𝑛𝑎,ℎ𝑠𝑝 =

= {
1,     gdy do 𝑛𝑎tej akcji ratowniczej wyznaczono ℎ𝑠𝑝ty śmigłowiec
0,     w przeciwnym przypadku                                                                       

 

 (4.175) 

Na potrzeby analizy przyjmuje się, że na iloczynie kartezjańskim 𝑵𝑨 × 𝑯𝑺𝑷 zadane jest 

odwzorowanie ℎ𝑠𝑝𝑧𝑟, które jego elementy przeprowadza w zbiór {0, 1}, tj.: 

 ℎ𝑠𝑝𝑧𝑟:𝑵𝑨 ×𝑯𝑺𝑷
                             
→         {0, 1} (4.176) 



106 

 

Zbiór numerów stacji bazowych realizacji zadania ratowniczego 𝑺𝑩𝒁𝑹 to zbiór uporząd-

kowanych par (𝑛𝑎, 𝑠𝑏), będący podzbiorem iloczynu kartezjańskiego 𝑵𝑨 × 𝑺𝑩, przy czym 

para (𝑛𝑎, 𝑠𝑏) jest interpretowana jako przypisanie realizacji 𝑛𝑎tej akcji ratowniczej do 𝑠𝑏tej 

stacji bazowej. Każda para (𝑛𝑎, 𝑠𝑏) ∈ 𝑺𝑩𝒁𝑹, odwzorowuje rozpoczęcie i koniec zadania ra-

towniczego w 𝑠𝑏tej stacji bazowej. W modelu przyjęto, że zakończenie realizacji zadania ra 

towniczego następuje z chwilą odnowienia gotowości operacyjnej statku powietrznego w jego 

macierzystej stacji bazowej. Istnienie bądź nie przyporządkowania między elementami zbio-

rów 𝑵𝑨 i 𝑺𝑩, tj. relacje 𝑺𝑩𝒁𝑹 ⊂ 𝑵𝑨 × 𝑺𝑩 można przedstawić w postaci binarnej macierzy 

przypisania, której elementy 𝑠𝑏𝑧𝑟𝑛𝑎,𝑠𝑏 są określone następująco: 

 
𝑠𝑏𝑧𝑟𝑛𝑎,𝑠𝑏 = {

1,    gdy 𝑛𝑎ta akcja ratownicza realizowana jest z 𝑠𝑏tej bazy
0,   w przeciwnym przypadku                                                            

   (4.177) 

Na potrzeby modelu przyjmuje się, że na iloczynie kartezjańskim 𝑵𝑨 × 𝑺𝑩 zadane jest 

odwzorowanie 𝑠𝑏𝑧𝑟, które jego elementy przeprowadza w zbiór {0, 1}, tj.: 

 𝑠𝑏𝑧𝑟:𝑵𝑨 × 𝑺𝑩
                             
→        {0, 1} (4.178) 

Kolejnym elementem uporządkowanej ósemki są warunki pogodowe 𝑾𝑷 w czasie reali-

zacji zadania ratowniczego. Dla potrzeb modelowania przyjmuje się, iż 𝑾𝑷  jest zbiorem 

numerów warunków pogodowych w rejonie akcji ratowniczej: 

 𝑾𝑷 = {𝑤𝑝: 𝑤𝑝 = 1, 2,… ,𝑊𝑃}   (4.179) 

gdzie 𝑤𝑝 jest bieżącym numerem warunków pogodowych, a 𝑊𝑃 jest liczbą wszystkich wa-

runków pogodowych. Zgodnie z powyższym, zachodzi zależność przyporządkowania ele-

mentów zbioru numerów akcji ratowniczych 𝑵𝑨, elementom zbioru numerów warunków po-

godowych: 

 ∀ (𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨 ∧  𝑤𝑝 ∈ 𝑾𝑷),𝑤𝑝 ≡ 𝑛𝑎   (4.180) 

Na potrzeby modelowania przyjęto odwzorowanie na zbiorze 𝑾𝑷 numerów warunków 

pogodowych 𝑊𝑊𝑃 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy pięciowymiarowej 

przestrzeni liczb całkowitych dodatnich: 

 𝑊𝑊𝑃:  𝑾𝑷
                             
→         ℤ5+ (4.181) 

przy czym wielkość 𝑊𝑊𝑃(𝑤𝑝) jest pięcioelementowym wektorem liczb całkowitych dodat-

nich tj.: 

 𝑊𝑊𝑃(𝑤𝑝)  = [𝑊𝑖
𝑤𝑝
:     𝑖 ∈ {1,2,3,4,5},      𝑊𝑖

𝑤𝑝
∈ ℤ+] (4.182) 

Wektor 𝑊𝑊𝑃(𝑤𝑝)  można również przedstawić w postaci:  

 𝑊𝑊𝑃(𝑤𝑝)  = [𝑊1
𝑤𝑝
,𝑊2

𝑤𝑝
,𝑊3

𝑤𝑝
,𝑊4

𝑤𝑝
,𝑊5

𝑤𝑝
] (4.183) 
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gdzie: 

𝑊1
𝑤𝑝

 – jest numerem średniego kierunku wiatru w rejonie prowadzenia zadania ratownicze-

go, 

𝑊2
𝑤𝑝

 – jest numerem średniej siły wiatru w rejonie prowadzenia zadania ratowniczego, 

𝑊3
𝑤𝑝

 – jest numerem typu pogody w rejonie prowadzenia zadania ratowniczego, 

𝑊4
𝑤𝑝

 – jest numerem warunków widoczności w rejonie prowadzenia zadania ratowniczego, 

𝑊5
𝑤𝑝

 – jest numerem stanu morza w rejonie prowadzenia zadania ratowniczego. 

Wartość 𝑊1
𝑤𝑝

, określająca numer średniego kierunku wiatru z uwzględnieniem jego bra-

ku, może przyjmować wartości ze zbioru 𝑾𝟏 ⊂ ℤ
+: 

 𝑾𝟏 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
(4.184) 

gdzie poszczególne wartości odpowiadają następującym stanom: 

0 – cisza (brak wiatru), 

1 – wiatr północno-wschodni, 

2 – wiatr wschodni, 

3 – wiatr południowo-wschodni, 

4 – wiatr południowy, 

5 – wiatr południowo-zachodni, 

6 – wiatr zachodni, 

7 – wiatr północno-zachodni, 

8 – wiatr północny, 

9 – wiatr zmienny. 

Wartość 𝑊2
𝑤𝑝

, określająca numer średniej siły wiatru w skali Beauforta, może przyjmo-

wać wartości ze zbioru 𝑾𝟐 ⊂ ℤ
+: 

 𝑾𝟐 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
(4.185) 

gdzie poszczególne wartości odpowiadają następującym stanom: 

0 – liczba Beauforta 0÷3 (0÷10 węzłów), 

1 – liczba Beauforta 4 (11÷16 węzłów), 

2 – liczba Beauforta 5 (17÷21 węzłów), 

3 – liczba Beauforta 6 (22÷27 węzłów), 

4 – liczba Beauforta 7 (28÷33 węzłów), 

5 – liczba Beauforta 8 (34÷40 węzłów), 

6 – liczba Beauforta 9 (41÷47 węzłów), 

7 – liczba Beauforta 10 (48÷55 węzłów), 
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8 – liczba Beauforta 11 (56÷63 węzłów), 

9 – liczba Beauforta 12 (64÷71 węzłów). 

Wartość 𝑊3
𝑤𝑝

, określająca numer typu pogody, może przyjmować wartości ze zbioru 

𝑾𝟑 ⊂ ℤ
+: 

 𝑾𝟑 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
(4.186) 

gdzie poszczególne wartości odpowiadają następującym stanom: 

0 – umiarkowana lub dobra widoczność (większa niż 3 mile morskie), 

1 – ryzyko akumulacji lodu na kadłubie (temperatura powietrza między 0℃ a −5℃ ), 

2 – duże ryzyko akumulacji lodu na kadłubie (temperatura powietrza poniżej −5℃ ) 

3 – lekka mgła (widoczność od 0,5 do 3 mil morskich), 

4 – mgła (widoczność poniżej 0,5 mili morskiej), 

5 – mżawka, 

6 – deszcz, 

7 – śnieg lub śnieg z deszczem, 

8 – szkwał z opadami lub bez, 

9 – sztorm z wyładowaniami atmosferycznymi. 

Wartość 𝑊4
𝑤𝑝

, określająca numer poziomów zasięgu widoczności, może przyjmować 

wartości ze zbioru 𝑾4 ⊂ ℤ
+: 

 𝑾𝟒 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 
(4.187) 

gdzie poszczególne wartości odpowiadają następującym stanom: 

0 – mniej niż 50 metrów, 

1 – od 50 do 200 metrów, 

2 – od 200 do 500 metrów, 

3 – od 500 metrów do 0,5 mili morskiej, 

4 – od 0,5 do 1 mili morskiej, 

5 – od 1 do 2 mil morskich, 

6 – od 2 do 5 mil morskich, 

7 – od 5 do 12 mil morskich, 

8 – od 12 do 20 mil morskich. 

Wartość 𝑊5
𝑤𝑝

, określająca numer stanu morza, może przyjmować wartości ze zbioru 

𝑾𝟓 ⊂ ℤ
+: 

 𝑾5 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
(4.188) 
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gdzie poszczególne wartości odpowiadają następującym stanom morza wyrażonych w śred-

niej wysokości fal (w metrach): 

0 – morze spokojne (gładka tafla wody), 

1 – morze spokojne (zmarszczki na wodzie), 0,0÷0,1 m, 

2 – morze łagodne, 0,1÷0,5 m, 

3 – morze lekko wzburzone, 0,5÷1,25 m, 

4 – morze średnio wzburzone, 1,25÷2,5 m, 

5 – morze wzburzone, 2,5÷4 m, 

6 – morze bardzo wzburzone, 4÷6 m, 

7 – wysoki stan morza, 6÷9 m, 

8 – bardzo wysoki stan morza, 9÷14 m, 

9 – zjawiskowo wysoki stan morza, ponad 14 m. 

W celu przedstawienia czasu realizacji zadania ratowniczego, na zbiorze 𝑵𝑨 zadano od-

wzorowanie 𝐶𝑍𝑅𝑍𝑅𝑁𝐴, przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy ośmiowymiaro-

wej przestrzeni liczb rzeczywistych dodatnich: 

 𝐶𝑍𝑅𝑍𝑅𝑁𝐴:𝑵𝑨 
                             
→         ℝ8+   (4.189) 

przy czym wielkość 𝐶𝑍𝑅𝑍𝑅𝑁𝐴(𝑛𝑎) = (𝒄𝒛𝒓𝒛𝒓𝒏𝒂), jest wektorem, który na potrzeby modelo-

wania przedstawiono następująco: 

 𝒄𝒛𝒓𝒛𝒓𝒏𝒂 = [𝑐𝑧1
𝑛𝑎, 𝑐𝑧2

𝑛𝑎, 𝑐𝑧3
𝑛𝑎, 𝑐𝑧4

𝑛𝑎 , 𝑐𝑧5
𝑛𝑎, 𝑐𝑧6

𝑛𝑎, 𝑐𝑧7
𝑛𝑎 , 𝑐𝑧8

𝑛𝑎] (4.190) 

Wektor 𝒄𝒛𝒓𝒛𝒓𝒏𝒂 jest interpretowany jako wektor czasów składowych realizacji zadania 

ratowniczego, przy czym, każda z jego składowych odpowiada kolejno: 

𝑐𝑧1
𝑛𝑎 – czasowi postawienia jednostki ratowniczej w stan gotowości do wykonania 𝑛𝑎tej 

akcji ratowniczej, 

𝑐𝑧2
𝑛𝑎 – czasowi między osiągnięciem stanu gotowości a startem z bazy, podczas realizacji 

𝑛𝑎tego zadania ratowniczego, 

𝑐𝑧3
𝑛𝑎 – czasowi przelotu między bazą a obszarem nakazanego rejonu realizacji 𝑛𝑎tego za-

dania ratowniczego, 

𝑐𝑧4
𝑛𝑎 – czasowi prowadzenia poszukiwań podczas realizacji 𝑛𝑎tego zadania ratowniczego, 

𝑐𝑧5
𝑛𝑎 – czasowi prowadzenia czynności ratowniczych (podjęcie rozbitka, osoby poszkodo-

wanej, itp.) w realizacji 𝑛𝑎tego zadania ratowniczego, 

𝑐𝑧6
𝑛𝑎 – czasowi przelotu z miejsca prowadzenia czynności ratowniczych do lokalizacji prze-

kazania rozbitka (np. do szpitala) w realizacji 𝑛𝑎tego zadania ratowniczego, 
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𝑐𝑧7
𝑛𝑎 – czasowi powrotu jednostki ratowniczej do stacji bazowej po zrealizowaniu 𝑛𝑎tego 

zadania ratowniczego, 

𝑐𝑧8
𝑛𝑎 – czasowi odnowienia gotowości operacyjnej po zrealizowaniu 𝑛𝑎tego zadania ratow-

niczego. 

Dopuszcza się, że elementy wektora 𝒄𝒛𝒓𝒛𝒓𝒏𝒂 będą zerowe, co może oznaczać, że po-

szczególny etap realizacji zadania ratowniczego nie został zrealizowany. Sytuacja taka może 

mieć miejsce w przypadku nie odnalezienia osoby poszkodowanej w nakazanym rejonie po-

szukiwania. Wówczas elementy wektora 𝑐𝑧5
𝑛𝑎 lub 𝑐𝑧6

𝑛𝑎 byłyby zerowe. 

Na potrzeby modelowania systemu, określono relację między numerem akcji ratowniczej 

a efektem jej przeprowadzenia. Zadanie ratownicze może zostać zrealizowane z różnym skut-

kiem. Sytuacje życia, śmierci lub utraty zdrowia niełatwo jest kwantyfikować i przedstawiać 

w postaci wartości liczbowej. Uwzględniając paradygmat, iż życie ludzkie stanowi wartość 

najwyższą, na potrzeby badań przyjęto, że efektem realizacji zadania ratowniczego mogą być 

trzy wyraźnie zdefiniowane stany. Stan pozytywny (dodatni), występuje gdy zrealizowane zo-

staną wszystkie cele misji (np. odnalezienie wszystkich rozbitków i przekazanie ich do szpita-

la). Kolejny, stan negatywny (ujemny), występuje gdy w sposób jednoznaczny stwierdzono 

śmierć, co najmniej jednego z rozbitków. Trzeci stan, neutralny (zerowy) stwierdza się, 

w przypadku, gdy nie jest możliwe w jednoznaczny sposób stwierdzić statusu osoby poszko-

dowanej wskutek np. niepowodzenia etapu poszukiwania, nawet w stosunku do części osób 

poszkodowanych. 

 W związku z powyższym na zbiorze 𝑵𝑨 numerów akcji ratowniczych zadane jest od-

wzorowanie 𝑊𝑅𝑍𝑅𝑁𝐴 przeprowadzające elementy tego zbioru w elementy zbioru {−1, 0, 1}, 

tj.: 

 𝑊𝑅𝑍𝑅𝑁𝐴:  𝑵𝑨
                             
→         {−1, 0, 1} (4.191) 

przy czym wielkość 𝑊𝑅𝑍𝑅𝑁𝐴(𝑛𝑎) = (𝑤𝑟𝑧𝑟𝑛𝑎) jest wynikiem 𝑛𝑎tej akcji ratowniczej. 
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5. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POSZUKIWANIA 

I RATOWNICTWA LOTNICZEGO 

5.1. Założenia do oceny systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

Ocena funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego polega na obli-

czeniu wartości funkcji oceny i porównaniu ich między alternatywnymi konfiguracjami sys-

temu (Burciu, 2012). Z uwagi na złożoność modelu i odwzorowywanej przezeń rzeczywisto-

ści ocena jest możliwa jedynie przez porównanie konkurujących ze sobą wariantów systemu. 

Jako alternatywny wariant rozumie się zróżnicowanie zbioru parametrów opisujących ele-

menty systemu i relacje między nimi (Merkisz-Guranowska, 2016). W praktycznej interpreta-

cji może ona dotyczyć innej liczby lub lokalizacji stacji bazowych, alokacji i typu jednostek 

ratowniczych, itd. (Yun-fei, 2015). Funkcje oceny zależą również od warunków otoczenia, 

w jakim system istnieje (Paszkowski, 1999). Niezależnie od jego konfiguracji, niektóre para-

metry ulegają ciągłej zmienności, której zmienność na potrzeby modelowania traktuje się jako 

stochastyczny. W ocenie przyjęto, że skończony zbiór 𝑺, reprezentuje możliwe konfiguracje 

systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest zbiorem: 

 𝑺 = {𝑆(1), … , 𝑆(𝑟), … , 𝑆(𝑅)} (5.1) 

gdzie 𝑅 jest liczbą analizowanych konfiguracji systemu. Jako element zbioru 𝑺, tj. konfigura-

cję systemu należy rozumieć zbiór 𝑴𝑺𝑷𝑹𝑳 zdefiniowany wg (4.1). 

Aby uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na funkcjonowanie systemu założo-

no, że 𝑿 jest skończonym zbiorem wariantów warunków meteorologicznych jakie mogą wy-

stąpić w systemie, tj.: 

 𝑿 = {𝑋(1), … , 𝑋(𝑣),… , 𝑋(𝑉)} (5.2) 

gdzie 𝑉 jest liczbą analizowanych wariantów pogodowych. 

Ponadto przyjmuje się, że został zdefiniowany zbiór funkcji oceny, na podstawie których 

przeprowadzana będzie ocena efektywności systemu w poszczególnych wariantach pogody 

w obszarze odpowiedzialności, tj.: 

 �̃� = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑘 , … , 𝑓𝐾} (5.3) 

Na podstawie analizy stanu wiedzy w obszarze lotniczych systemów poszukiwania i ra-

townictwa na morzu zaproponowano następujące funkcje oceny: 

𝑓1 – pokrycie pierwotnym potencjałem ratowniczym,  

𝑓2 – pokrycie wtórnym (zapasowym) potencjałem ratowniczym,  

𝑓3 – indeks Giniego,  

𝑓4 – średni czas dostępności usługi ratowniczej,  
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𝑓5 – maksymalny czas dostępności usługi ratowniczej. 

Wartość każdej funkcji oceny 𝑓𝑘 wyrażona będzie w jednostkach mierzalnych. Zakłada 

się, że zbiór 𝑭𝑿 będzie zbiorem o elementach zdefiniowanych następująco: 

 𝑭𝑿 = {𝑓(𝑋(𝑟), 𝑘):       𝑟 ∈  {1,2, . . . , 𝑅},      𝑘 ∈ {1,2, . . . , K}} (5.4) 

oraz interpretacji wartości 𝑘tej funkcji oceny dla 𝑟tego wariantu warunków meteorologicz-

nych. 

W proponowanej ocenie porównuje się 𝑅 konfiguracji systemu w 𝑉 wariantach warunków 

pogodowych, z punktu widzenia 𝐾 kryteriów oceny. Założono zatem, że na iloczynie karte-

zjańskim 𝑺 × 𝑿 × �̃� zadane jest odwzorowanie 𝑤, postaci: 

 𝑤: 𝑺 × 𝑿 × �̃�
                             
→         ℝ+ (5.5) 

dla którego wielkość 𝑤(𝑆(𝑟), 𝑋(𝑣), 𝑓𝑘) ≡ 𝑤(𝑟, 𝑣, 𝑘) ∈ ℝ
+ interpretowana jest jako ocena 

𝑟tego scenariusza 𝑆(𝑟) w 𝑣tym wariancie pogodowym 𝑋(𝑣) przez 𝑘te kryterium 𝑓𝑘. 

Obliczenie wartości wszystkich funkcji oceny systemu, tj. określenie wartości odwzoro-

wania 𝑤(𝑆(𝑟), 𝑋(𝑣), 𝑓𝑘) ≡ 𝑤(𝑟, 𝑣, 𝑘), pozwala na utworzenie macierzy 𝐖𝐊𝑹×𝑲 wskaźników 

oceny funkcjonowania 𝑅 różnych konfiguracji systemu w kontekście 𝐾 funkcji oceny. W tym 

celu należy obliczyć wartość średnią wskaźników względem wariantów meteorologicznych, 

tj.: 

 

�̅�(𝑟, 𝑘) =
1

𝑉
∑𝑤(𝑆(𝑟), 𝑋(𝑣), 𝑓𝑘)

𝑉

𝑙=1

 

(5.6) 

Macierz 𝐖𝐊𝑹×𝑲 wskaźników oceny funkcjonowania systemu w 𝑅 różnych konfigura-

cjach zdefiniowano według: 

 

𝐖𝐊𝑹×𝑲 =

[
 
 
 
 
�̅�(1,1) ⋯ �̅�(1, 𝑘) ⋯ �̅�(1,𝐾)
⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮

�̅�(𝑟, 1) ⋯ �̅�(𝑟, 𝑘) ⋯ �̅�(𝑟, 𝐾)
⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮

�̅�(𝑅, 1) ⋯ �̅�(𝑅, 𝑘) ⋯ �̅�(𝑅, 𝐾)]
 
 
 
 

 

(5.7) 

gdzie 𝑟ty wiersz dotyczy wskaźników 𝑟tej konfiguracji systemu, natomiast 𝑘ta kolumna 

dotyczy 𝑘tego kryterium 𝑓𝑘. 

5.2. Odwzorowanie obszaru odpowiedzialności służby SAR 

Na potrzeby modelowania oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego, określono skończony zbiór numerów punktów w obszarze odpowiedzialności 𝑵𝑷 

zdefiniowany następująco: 

 𝑵𝑷 = {𝑛𝑝:    𝑛𝑝 = 1,2, … ,𝑁𝑃} (5.8) 

gdzie liczbą elementów zbioru określa wartość 𝑁𝑃.  
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W celu określenia położenia 𝑁𝑃 punktów wprowadzono zbiór numerów długości geogra-

ficznej punktów wewnątrz obszaru odpowiedzialności służby SAR 𝑷𝑲𝒙 oraz zbiór numerów 

szerokości geograficznej punktów wewnątrz obszaru odpowiedzialności służby SAR 𝑷𝑲𝒚. 

Zbiory te zdefiniowano następująco: 

 𝑷𝑲𝒙 = {𝑝𝑘𝑥:     𝑝𝑘𝑥 = 1,2, … ,𝑁𝑃} (5.9) 

 𝑷𝑲𝒚 = {𝑝𝑘𝑦:     𝑝𝑘𝑦 = 1,2, … ,𝑁𝑃} (5.10) 

Iloczyn kartezjański zbiorów 𝑷𝑲𝒙 oraz 𝑷𝑲𝒚, którego produktem jest zbiór punktów 𝑷𝑲 

na płaszczyźnie, przedstawiony w postaci uporządkowanych par (𝑝𝑘𝑥, 𝑝𝑘𝑦), tj.: 

 𝑷𝑲:𝑷𝑲𝒙 × 𝑷𝑲𝒚 = {(𝑝𝑘𝑥, 𝑝𝑘𝑦):     𝑝𝑘𝑥 ∈ 𝑷𝑲𝒙 ∧ 𝑝𝑘𝑦 ∈ 𝑷𝑲𝒚} (5.11) 

W procesie oceny, zbiór 𝑷𝑲 traktuje się jako zbiór skończony, którego miara licząca, 

przyporządkowująca mu liczbę jego elementów jest określona ilością punktów, którymi od-

wzorowuje się obszar odpowiedzialności, tj.: 

   |𝑷𝑲| = 𝑁𝑃 (5.12) 

W celu określenia lokalizacji punktów wewnątrz rozpatrywanego obszaru, które określają 

uporządkowane pary (𝑝𝑘𝑥 , 𝑝𝑘𝑦), zadano na zbiorach 𝑷𝑲𝒙 oraz 𝑷𝑲𝒚 odwzorowania: 

   𝜑𝑃:  𝑷𝑲𝒚
                             
→         ℝ (5.13) 

   𝜆𝑃:  𝑷𝑲𝒙
                             
→         ℝ (5.14) 

Odwzorowania 𝜑𝑃(𝑝𝑘𝑦) i 𝜆𝑃(𝑝𝑘𝑥), których wartości interpretuje się odpowiednio jako 

długość i szerokość geograficzną, spełniają nierówności: 

   − 90 ≤ 𝜑𝑃(𝑝𝑘𝑦) ≤ 90 (5.15) 

   − 180 < 𝜆𝑃(𝑝𝑘𝑥) ≤ 180 (5.16) 

Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją, jeśli wartość odwzorowania 𝜑𝑃(𝑝𝑘𝑦) > 0, to 

punkt (𝑝𝑘𝑥, 𝑝𝑘𝑦) położony jest na półkuli północnej, natomiast, gdy 𝜑𝑃(𝑝𝑘𝑦) < 0 na półkuli 

południowej. Jeśli wartość odwzorowania 𝜆𝑃(𝑝𝑘𝑥) > 0, to punkt położony jest na wschód od 

południka zerowego, natomiast, gdy 𝜆𝑃(𝑝𝑘𝑥) < 0 na zachód od niego. 

W procesie oceny przyjmuje się dla realizacji celu obliczenia wskaźników zgodnie z od-

wzorowaniem 𝑤 (5.5), że w każdym punkcie PK obszaru odpowiedzialności służby SAR, ist-

nieje zadanie ratownicze do wykonania o numerze 𝑛𝑎 ∈ 𝑵𝑨. W związku z tym, w procesie 

oceny zachodzi tożsamość: 

 𝑛𝑎 ≡ 𝑛𝑝,      𝑛𝑎 ∈ 𝑁𝐴,     𝑛𝑝 ∈ 𝑁𝑃 (5.17) 

która wprowadza założenie, iż w każdym punkcie obszaru odpowiedzialności istnieje poten-

cjalne zadanie ratownicze, które należy ocenić według przyjętych kryteriów. 



114 

 

5.3. Odwzorowanie funkcji oceny pokrycie pierwotnym potencjałem 

ratowniczym 

Kryterium pokrycia pierwotnym potencjałem ratowniczym 𝑓1 zdefiniowano jako stosunek  

liczby punktów w obszarze odpowiedzialności 𝑛𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤, do których co najmniej jedna jednost-

ka ratownicza może dotrzeć i rozpocząć działania w czasie 𝑡𝑑
𝑛𝑎 nie większym niż predefi-

niowany czas 𝑡𝑘𝑟, do sumy wszystkich punktów w obszarze odpowiedzialności 𝑁𝑃.  

Czas dotarcia i rozpoczęcia działań ratowniczych 𝑡𝑑
𝑛𝑎 w zadanym rejonie 𝑛𝑎tego zada-

nia ratowniczego zdefiniowano jako sumę pierwszych trzech składowych wektora czasu rea-

lizacji zadania ratowniczego 𝒄𝒛𝒓𝒛𝒓𝒏𝒂 = [𝑐𝑧𝑖
𝑛𝑎],    𝑖 ∈ {1,2,3, . . . ,8} (wg (4.190)): 

 

𝑡𝑑
𝑛𝑎 =∑𝑐𝑧𝑖

𝑛𝑎

3

𝑖=1

 

(5.18) 

W celu zidentyfikowania liczby punktów 𝑛𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤 spełniających warunek pokrycia pier-

wotnego w  𝑟tej konfiguracji systemu w 𝑣tym scenariuszu warunków meteorologicznych, 

na zbiorze 𝑵𝑨 numerów akcji ratowniczych zadano odwzorowanie 𝑃𝑃, które elementy zbioru 

𝑵𝑨 przeprowadza w binarny zbiór {0,1}, tj. 

 𝑃𝑃𝑛𝑎:    𝑵𝑨
                             
→         {0,1} (5.19) 

wartość odwzorowania określono następująco: 

 
𝑃𝑃𝑛𝑎(𝑛𝑎) = {

0     jeśli  𝑡𝑑
𝑛𝑎 > 𝑡𝑘𝑟

1     jeśli 𝑡𝑑
𝑛𝑎 ≤ 𝑡𝑘𝑟

 
(5.20) 

przy czym czas krytyczny 𝑡𝑘𝑟 ma charakter zmiennego parametru w określaniu wartości 

funkcji oceny pokrycia pierwotnego potencjału ratowniczego. 

Wartość funkcji oceny pokrycia pierwotnym potencjałem ratowniczym w 𝑟tej konfigura-

cji systemu i w 𝑣tym scenariuszu warunków meteorologicznych określono jako sumę warto-

ści odwzorowania 𝑃𝑃 akcji ratowniczych ze zbioru 𝑵𝑨, spełniającego tożsamość (5.15). 

 Wartość funkcji pokrycia pierwotnym potencjałem ratowniczym dana jest zależnością:  

 

𝑓1 =
𝑛𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤

𝑁𝑃
=
1

𝑁𝑃
∑𝑃𝑃𝑖(𝑖)

𝑁𝑃

𝑖=1

 

(5.21) 

W funkcjonowaniu systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego czas pełni kluczową 

rolę. Pokrycie pierwotne wskazuje na procentowy udział w całym rejonie odpowiedzialności 

obszarów, w których możliwe jest zapewnienie potencjału ratowniczego w dostatecznie krót-

kim czasie. 
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5.4. Odwzorowanie funkcji oceny pokrycie wtórnym potencjałem ratowniczym 

Kryterium pokrycia wtórnym potencjałem ratowniczym 𝑓2 zdefiniowano jako stosunek  

liczby punktów w obszarze odpowiedzialności 𝑛𝑤𝑡ó𝑟, do których co najmniej jedna jednostka 

ratownicza startująca z bazy zapasowej może dotrzeć i rozpocząć działania w czasie 𝑡𝑑2
𝑛𝑎 nie 

większym niż predefiniowany czas 𝑡𝑘𝑟, do sumy wszystkich punktów w obszarze odpowie-

dzialności 𝑛𝑝.  

Przez pojęcie bazy zapasowej rozumie się stację bazową, dla której wartość odwzorowa-

nia 𝑠𝑏𝑧𝑟𝑛𝑎,𝑠𝑏 = 0. W konsekwencji, zapasowa jednostka ratownicza jest wybrana spośród 

jednostek, dla których wartość odwzorowania ℎ𝑠𝑝𝑧𝑟𝑛𝑎,ℎ𝑠𝑝 = 0. W praktycznym ujęciu zapa-

sowa stacja bazowa może być rozumiana jako którakolwiek ze stacji nie będąca najbliżej lo-

kalizacji zadania ratowniczego. 

Czas dotarcia i rozpoczęcia działań ratowniczych przez zapasową jednostkę ratowniczą 

𝑡𝑑2
𝑛𝑎 w zadanym rejonie 𝑛𝑎tego zadania ratowniczego zdefiniowano jako sumę pierwszych 

trzech składowych wektora czasu realizacji zadania ratowniczego 𝒄𝒛𝒓𝒛𝒓𝒏𝒂 = [𝑐𝑧𝑖
𝑛𝑎]  

𝑖 ∈ {1,2,3, . . . ,8} (wg (4.190)), przy założeniu, że jego wartości liczone są dla zapasowej jed-

nostki ratowniczej: 

 

𝑡𝑑2
𝑛𝑎|𝑠𝑏𝑧𝑟𝑛𝑎,𝑠𝑏=0 =∑𝑐𝑧𝑖

𝑛𝑎

3

𝑖=1

 

(5.22) 

W celu zidentyfikowania liczby punktów 𝑛𝑤𝑡ó𝑟 spełniających warunek pokrycia wtórnego 

w 𝑟tej konfiguracji systemu w 𝑣tym scenariuszu warunków meteorologicznych, na zbiorze 

𝑵𝑨 numerów akcji ratowniczych zadano odwzorowanie 𝑃𝑊, które elementy zbioru 𝑵𝑨, 

przeprowadza w binarny zbiór {0,1}, tj.: 

 𝑃𝑊𝑛𝑎: 𝑵𝑨
                             
→         {0,1} (5.23) 

wartość odwzorowania określono następująco: 

 
𝑃𝑊𝑛𝑎(𝑛𝑎) = {

0     jeśli  𝑡𝑑2
𝑛𝑎 > 𝑡𝑘𝑟

1     jeśli 𝑡𝑑2
𝑛𝑎 ≤ 𝑡𝑘𝑟

 
(5.24) 

przy czym czas krytyczny 𝑡𝑘𝑟 ma charakter zmiennego parametru w określaniu wartości 

funkcji oceny pokrycia pierwotnego potencjału ratowniczego. 

Wartość funkcji oceny pokrycia wtórnym potencjałem ratowniczym w 𝑟tej konfiguracji 

systemu i w 𝑣tym scenariuszu warunków meteorologicznych określono jako sumę wartości 

odwzorowania 𝑃𝑊 akcji ratowniczych ze zbioru 𝑵𝑨, spełniającego tożsamość (5.15). 

 Wartość funkcji pokrycia wtórnym potencjałem ratowniczym dana jest zależnością:  
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𝑓2 =
𝑛𝑤𝑡ó𝑟
𝑁𝑃

=
1

𝑁𝑃
∑𝑃𝑊𝑖(𝑖)

𝑁𝑃

𝑖=1

 

(5.25) 

Pokrycie zapasowe jest ważne z punktu widzenia oceny funkcjonowania systemu poszu-

kiwania i ratownictwa lotniczego. Wskazuje ono na udział w całkowitym obszarze odpowie-

dzialności obszarów, w których dostępna jest zapasowa jednostka ratownicza, która może wy-

ruszyć z drugorzędnej bazy i osiągnąć zadany rejon działań w mniejszym niż krytyczny 

czasie. Ze względu na istnienie możliwości nagłego zatrzymania pierwotnej jednostki ratow-

niczej lub okresowego wyłączenia pierwotnej stacji bazowej, pokrycie wtórne jest w stanie 

wskazać, że system jest odporny na tego typu zakłócenia w świadczeniu usług. 

5.5. Odwzorowanie funkcji oceny Indeks Giniego 

Indeks (współczynnik) Giniego 𝐺 jest stosowany w statystyce jako miara koncentracji 

(nierównomierności) rozkładu zmiennej losowej. Zaproponowany został przez Corrado Gi-

niego (Gini, 1912; Gini, 1920). W ekonometrii współczynnik jest nazywany wskaźnikiem 

nierówności społecznej i stosuje się go do liczbowego wyrażania nierównomiernego rozkładu 

dóbr, zwłaszcza dochodu w odniesieniu do gospodarstw domowych. Interpretacją graficzną 

wskaźnika Giniego jest dwukrotność pola obszaru pomiędzy krzywą Lorenza a przekątną 

kwadratu jednostkowego. Krzywa Lorenza (rys. 5.1) opisuje stopień koncentracji (nierówno-

mierności podziału globalnego zasobu cechy) jednowymiarowego rozkładu zmiennej o warto-

ściach nieujemnych. 

 

Rys. 5.1. Przykładowe wartości indeksu Giniego i odpowiadające im krzywe Lorenza 

Źródło: opracowanie własne 
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W aspekcie systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego indeks Giniego zastosowano 

do określenia poziom dewiacji wartości czasu dostępu usługi ratowniczej we wszystkich loka-

lizacjach potencjalnych incydentów, które interpretuje się jako zadania ratownicze do wyko-

nania. Jest on metryką nierównomierności dostępu do usługi. Z uwagi na niedoskonałości in-

nych wskaźników, np. odległość, wariancja czasu dostępu, itd., zdecydowano o przyjęciu 

indeksu Giniego jako ważniejszego wskaźnika oceny. Wartości oparte na odległości są wraż-

liwe na obecność punktów skrajnych, przez co występuje ryzyko pominięcia istotnych cech 

rozkładu funkcji określających dostępność usługi ratowniczej. Miary takie jak wariancja nie 

są znormalizowane, w związku z czym nie jest możliwe porównanie ich między różnymi 

okresami czasowymi lub geograficznymi. Współczynnik Giniego przyjmuje wartość od 0 

(wartość wskazująca idealną równomierność) do 1 (wartość zupełnej nierównomierności). Na 

rysunku 5.1 wartości indeksu Giniego wynoszą odpowiednio 0, 0,3, 0,6 i 0,9. Wartość 0 

wskazuje na wyidealizowany przypadek, w którym do każdej z akcji ratowniczych czas do-

tarcia jednostek jest jednakowy, w skrajnym przypadku, gdy wartość wskaźnika wynosi 0,9 

do przeważającej liczby akcji ratowniczych czas dostępu był bardzo wysoki. Im niższy indeks 

Giniego, tym korzystniejsza jest dostępność do usługi ratowniczej w systemie. 

W celu obliczenia wartości indeksu Giniego dla 𝑟tej konfiguracji systemu poszukiwania 

i ratownictwa lotniczego i w 𝑣tym scenariuszu warunków meteorologicznych, zdefiniowano 

zbiór 𝑻𝑫 uporządkowanych rosnąco wartości czasu dotarcia i rozpoczęcia działań ratowni-

czych 𝑡𝑑
𝑛𝑎 w zadanym rejonie 𝑛𝑎tego zadania ratowniczego, tj.: 

 𝑻𝑫 = (𝑡𝑑𝑗: 𝑡𝑑𝑗 = {𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑑
𝑛𝑎), … ,𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑑

𝑛𝑎)}) (5.26) 

gdzie 𝑗 jest uporządkowaną rangą (𝑗 ∈ {1,2, . . . , 𝑁𝑃}). 

Następujące uproszczone równanie posłużyło do obliczenia indeksu Giniego w procesie 

oceny systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego: 

 

𝑓3 =
2

𝑁𝑃
(∑𝑗 ⋅ 𝑡𝑑𝑗

𝑁𝑃

𝑗=1

)(∑𝑡𝑑𝑗

𝑁𝑃

𝑗=1

)

−1

−
𝑁𝑃 + 1

𝑁𝑃
 

(5.27) 

5.6. Odwzorowanie funkcji oceny średni czas dostępności usługi ratowniczej 

Funkcję oceny średni czasu dostępności usługi ratowniczej zdefiniowano jako średnią 

arytmetyczną z czasów 𝑡𝑑
𝑛𝑎 dotarcia jednostek ratowniczych z najbliżej położonych stacji ba-

zowych do lokalizacji realizacji 𝑛𝑎tego zadania ratowniczego w obszarze odpowiedzialno-

ści. Zachowane jest założenie o tożsamości punktów lokalizacji akcji ratowniczych i punktów 

podziału obszaru odpowiedzialności wyrażone zależnością (5.15). W celu obliczenia jej war-
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tości w 𝑟tej konfiguracji systemu i w 𝑣tym scenariuszu warunków meteorologicznych 

przedstawiono ją w postaci: 

 

𝑓4 =
1

𝑁𝑃
∑𝑡𝑑

𝑖

𝑁𝑃

𝑖=1

 

(5.28) 

Czas jest korzystniejszym wskaźnikiem niż odległość, z uwagi na różnorodność typów 

jednostek ratowniczych oraz stochastyczny charakter warunków meteorologicznych odgrywa-

jących istotną rolę w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Ponadto jest on klu-

czowym parametrem wpływającym na szanse przetrwania człowieka w wodzie.  

5.7. Odwzorowanie funkcji oceny maksymalny czas dostępności usługi 

ratowniczej 

Dla obliczenia wartości maksymalnego czasu dostępności usługi ratowniczej w 𝑟tej kon-

figuracji systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego i w 𝑣tym scenariuszu warunków 

meteorologicznych, funkcja określona została, przy zachowaniu prawdziwości założenia wy-

rażonego równaniem (5.15), według: 

 𝑓5 = 𝑻𝑫(𝑁𝑃) = max(𝑡𝑑
𝑛𝑎) (5.29) 

Dla danej konfiguracji systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz scenariusza 

warunków meteorologicznych, jest to maksymalna wartość czasu osiągnięcia lokalizacji wy-

konywania zadania ratowniczego. Wielkość ta jest drugorzędną miarą, oprócz indeksu Ginie-

go, równomierności dostępu do usługi ratowniczej w obszarze odpowiedzialności. Wskazuje 

ona na czas dotarcia do najbardziej oddalonych lokalizacji, które z punktu widzenia przezna-

czenia służby SAR nie mogą być pomijane w procesie oceny. Podczas alokacji zasobów 

w systemach poszukiwania i ratownictwa lotniczego należy poszukiwać rozwiązań charakte-

ryzujących się jak najmniejszą wartością wskaźnika oceny 𝑓5. 

5.8. Odwzorowanie algorytmu oceny funkcjonowania systemu poszukiwania 

i ratownictwa lotniczego 

Algorytm procesu oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

(rys. 5.2 i 5.3) zawiera w sobie szereg operacji, które można zrealizować przy użyciu symula-

cyjnych narzędzi komputerowych (Gołda, 2021), (Jeong, 2019). Do głównych etapów proce-

su należą: 

1. przygotowanie danych dotyczących regionu odpowiedzialności służby SAR, 

2. stworzenie bazy danych informacji o zasobach systemu (jednostki ratownicze, stacje ba-

zowe, itp.), 
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3. symulacja 𝑉 wariantów warunków pogodowych, 

4. symulacja zadań ratowniczych, 

5. obróbka wyników. 

 

Rys. 5.2. Algorytm procesu oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5.3. Algorytm procesu oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego  

– ciąg dalszy z rysunku 5.2 

Źródło: opracowanie własne 
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Proces oceny rozpoczyna się od stworzenia odwzorowania regionu odpowiedzialności 

służby SAR w postaci siatki punktów w kartezjańskim układzie współrzędnych zdefiniowa-

nych jako zbiór 𝑷𝑲 (5.11). Granice obszaru wyznaczają odpowiednie akty prawne. W dalszej 

kolejności buduje się bazę danych o zasobach systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

na podstawie rzeczywistych danych. 

W skład tych danych wchodzą informacje na temat elementów pasywnych (np. bazy) i ak-

tywnych (komponent ratowniczy) analizowanego systemu. W szczególności istotne są: loka-

lizacja baz, dane techniczne jednostek ratowniczych (śmigłowców) przypisanych do baz, spo-

sób alokacji zasobów (załóg i śmigłowców) w bazach, określenie stopnia gotowości jednostek 

ratowniczych. Na podstawie tych danych powstaje podstawowa konfiguracja systemu o nu-

merze 𝑟 = 1, do której porównywane będą alternatywne konfiguracje systemu. Powstaną one 

poprzez zmianę wybranych, istotnych z punktu prowadzonej analizy, elementów systemu 

(Bezgodov i in., 2014). 

W dalszej kolejności, proces zakłada pobranie danych historycznych warunków meteoro-

logicznych w obszarze odpowiedzialności służby SAR (Tarnowska, 2011). Na ich podstawie 

możliwe będzie symulowanie w sposób losowy scenariuszy pogodowych, które mogą wystą-

pić w przyszłości. Algorytm określa stworzenie scenariuszy w ilości 𝑉. 

Kolejnym etapem procesu oceny jest przeprowadzenie symulacji akcji ratowniczych iteru-

jąc kolejno względem:  

 punktów w regionie symulacji, których numery określa zbiór 𝑵𝑷,    

 scenariuszy pogodowych ze zbioru 𝑿, 

 konfiguracji systemu określonych zbiorem 𝑺. 

Po wyczerpaniu punktów iteracji w symulacji realizacji zadań ratowniczych następuje 

etap obliczenia wartości macierzy wskaźników oceny funkcjonowania systemu 𝐖𝐊𝑹×𝑲 (5.7). 

Analiza uzyskanych wartości pozwala na dokonanie oceny różnych konfiguracji systemu, 

wpływu warunków meteorologicznych na jego funkcjonowanie oraz alokacji zasobów i obec-

ności dodatkowych stacji bazowych. 
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6. PRAKTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POSZUKIWANIA 

I RATOWNICTWA LOTNICZEGO W ASPEKCIE REALIZOWANYCH 

DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH – STUDIUM PRZYPADKU 

6.1. Wprowadzenie do oceny 

Ocenę funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego przedstawiono na 

podstawie studium przypadku funkcjonowania służby SAR w polskiej strefie odpowiedzial-

ności na Morzu Bałtyckim. Jej granice przedstawiono na rysunku 6.1. W badaniach dokonano 

oceny na podstawie raportów z realizacji zadań ratowniczych w latach 1995-2020 sporządzo-

nych na podstawie Instrukcji Pełnienia Dyżuru Ratowniczego (Instrukcja pełnienie dyżuru ra-

towniczego, Gdynia 2010) przez wykonujące je załogi statków powietrznych. Dokonano ana-

lizy raportów z  lotów ratowniczych w aspekcie odległości od miejsca startu (baza lotnicza) 

do miejsca akcji ratowniczej z uwzględnieniem typu statku powietrznego realizującego zada-

nie (Mi-14PS, W-3RM Anakonda) oraz przedstawiono jak zmieniłyby się te odległości gdyby 

wprowadzono dodatkową bazę w Dziwnowie. Odległość z bazy do miejsca akcji jest istotna 

z uwagi na występowanie wysokiego wskaźnika tzw. „martwego czasu”, w którym to czasie 

statek powietrzny realizujący akcję ratowniczą dociera do miejsca akcji po pokonaniu znacz-

nej odległości, zużywając dodatkowe paliwo, zmniejszając czas przeznaczony na poszukiwa-

nie i realizację akcji podjęcia rozbitka/ów.  Wyniki analizy raportów posłużyły jako dane wej-

ściowe do symulacji komputerowej wykonanej na podstawie modułu oceny funkcjonowania 

systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego przedstawionego w rozdziale 5. Jej celem by-

ło obliczenie wartości wskaźników oceny systemu, tj.: współczynnika pokrycia pierwotnego 

i zapasowego, indeksu Giniego oraz czasów dostępności do usługi ratowniczej. Dokonano 

analizy porównawczej dwóch konfiguracji systemu. Różniły się one liczbą stacji bazowych, 

z których startowały jednostki ratownicze. Pierwsza konfiguracja odpowiadała rzeczywistej 

liczbie i rozmieszczeniu baz lotniczych, druga konfiguracja była uzupełniona o dodatkową, 

trzecią bazę w Dziwnowie. 

6.2. Inicjatywa służby SAR w Polsce 

Państwo, które posiada dostęp do morza, może korzystać z jego nieprzebranych zapasów 

flory oraz rozwijać się gospodarczo poprzez handel z krajami nadmorskimi. Polska ratyfiko-

wała umowę SAR 79 w 1988 roku, co zobowiązało nasz kraj do utworzenia odpowiednich 

struktur przeznaczonych do prowadzenia działalności ratowniczej zarówno w lotniczym, jak 

i morskim obszarze odpowiedzialności SAR (Search and Rescue). Działania polegające na 
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wykorzystaniu publicznych i niepublicznych zasobów, włącznie ze współdziałającymi stat-

kami powietrznymi, jednostkami pływającymi oraz różnorodnymi pojazdami i instalacjami do 

wykrywania sygnałów niebezpieczeństwa, metod monitorowania sytuacji, wykorzystaniu sys-

temów łączności do koordynacji Państwa, które są sygnatariuszami Międzynarodowej kon-

wencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS (Safety of life at Sea) zobowiązały się do 

utrzymywania w 24-godzinnej gotowości lotniczych i morskich służb ratowniczych na swych 

wodach terytorialnych i pełnym morzu. W celu realizacji postanowień wymienionej konwen-

cji państwa te winny ustanowić własne narodowe służby SAR. Szczegółowe wytyczne mo-

żemy znaleźć w podręczniku IAMSAR. Podstawą praktycznej działalności globalnego syste-

mu SAR jest jego podział na obszary odpowiedzialności poszczególnych państw SRR (Search 

and Rescue Region). 

 

Rys. 6.1. Granice polskiej strefy SRR (FIR Warszawa). Punkty od 1-11 wyznaczają strefę o po-

wierzchni ponad 30000 km2 

Źródło: opracowanie własne 

Granicami polskiego obszaru odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR) są 

granice Rejonu Informacji Powietrznej Warszawa (FIR WARSZAWA) (Plan ASAR, 2018). 

W obszarze tym powinna być zapewniona pomoc każdemu statkowi powietrznemu znajdują-

cemu się w niebezpieczeństwie i osobom w nim się znajdującym, niezależnie od ich narodo-

wości, statusu lub okoliczności, w których te osoby się znalazły.  

Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia łącząca punkty o współrzędnych 

geograficznych:  

1) 54°27’28.03”N; 019°38’24.05”E  



124 

 

(miejsce styku polsko-rosyjskiej granicy państwowej na lądzie z brzegiem Morza Bałtyckie-

go), 

2) 54°36’14.03”N; 019°24’15.02”E  

3) 55°50’58.98”N; 017°32’52.80”E  

4) 54°54’58.84”N; 015°51’52.92”E  

5) 54°55’00.00”N; 015°08’07.00”E  

(od tego punktu łuk koła o promieniu 30 km zakreślonego z ARP Rönne (55°04’04”N; 

014°44’48”E do punktu: 6) 54°55’00”N;  014°21’27”E), 

7) 54°07’38”N;  014°15’17”E  

od tego punkty linia prosta do punktu:  

8) 54°07’34”N;  014°12’05”E  

9) 53°59’16”N;  014°14’32”E  

10) 53°55’40”N;  014°13’34”E  

11) miejsce styku polsko-niemieckiej granicy państwowej na lądzie z brzegiem Morza Bał-

tyckiego następnie linia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Granica pionowa FIR WARSZAWA: GND - FL 660 (flight level – 20130 m).  

Z polskim SRR graniczą obszary odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo na-

stępujących państw (rys. 6.2): 1) Królestwa Danii; 2) Królestwa Szwecji; 3) Federacji Rosyj-

skiej; 4) Republiki Litewskiej; 5) Republiki Białorusi; 6) Ukrainy; 7) Republiki Słowacji; 8) 

Republiki Czeskiej; 9) Republiki Federalnej Niemiec. Wszystkie państwa powinny posiadać 

centra koordynacyjne RCC (Rescue Coordination Centre), Morską Służbę Poszukiwania i Ra-

townictwa MRCC (ang. Maritime Rescue Coordination Centre) oraz lotnicze środki poszuki-

wania i ratownictwa ARSC (ang. Air Rescue Sub Center). 

 

Rys. 6.2. Granice SRR Państw Bałtyckich  

Źródło: www.sar.gov.pl 
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W Polsce system ratownictwa morskiego tworzą głównie: 

 organa i jednostki operacyjne służby MSAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownic-

twa), gdzie jednostki ratownicze stanowią dyżurne załogi i statki powietrzne (samoloty 

i śmigłowce ratownicze) z Lotnictwa Marynarki Wojennej (komponent powietrzny), załogi 

i ratownicze statki dyżurne Morskiej Służby Poszukiwania i  Ratownictwa (komponent 

morski, pływający), Brzegowe Stacje MSAR (komponent lądowy), 

 organa i jednostki operacyjne służby ASAR, gdzie jednostki ratownicze stanowią dyżurne 

załogi i statki powietrzne (samoloty i śmigłowce ratownicze) oraz Grupy Naziemnego Po-

szukiwania wydzielane przez jednostki wojskowe MON (z Sił Powietrznych, Marynarki 

Wojennej i Sił Lądowych), 

 jednostki ratownicze (zasoby operacyjne SAR), 

 inne organa służb państwowych i ich siły oraz środki wspierające służby SAR (biorące po-

średni udział w działaniach SAR). 

Z ratyfikowania przez Polskę konwencji i z odniesienia do ich treści wynika, że: 

 dowódca okrętu znajdującego się na morzu po otrzymaniu sygnału z jakiegokolwiek źró-

dła, o tym, że statek, samolot lub inna jednostka pływająca znajdują się w niebezpieczeń-

stwie, jest zobowiązany podążyć pełną prędkością na pomoc osobom znajdującym się 

w niebezpieczeństwie i w miarę możliwości powiadomić je o tym, 

 kapitan statku znajdującego się w niebezpieczeństwie, po porozumieniu się, jeżeli będzie 

to możliwe, z kapitanami (dowódcami) statków, które odpowiedziały na jego sygnały, ma 

prawo zarekwirować jeden lub więcej takich statków, które uzna za najbardziej przydatne 

do udzielenia pomocy, a kapitan lub kapitanowie zarekwirowanych statków obowiązani są 

podporządkować się, podążając pełną prędkością na pomoc osobom znajdującym się 

w niebezpieczeństwie, 

 jeżeli dowódcy jednostek ratowniczych (włączając okręty) nie są w stanie przyjąć obo-

wiązku kierownika akcji, a w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych bierze udział pew-

na liczba jednostek, koordynatorem obszaru poszukiwań powinien być jeden z dowódców 

wyznaczony w drodze wzajemnego porozumienia. 

W zakresie poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu Polskie Morskie Ratow-

nicze Centrum Koordynacyjne dysponuje statkami ratowniczymi, które utrzymywane są w ca-

łodobowej służbie. 

W Radzie SAR zasiadają przedstawiciele wszystkich instytucji mogących nieść pomoc 

w poszukiwaniu i ratowaniu życia na morzu. Przewodniczącym Rady SAR jest Dowódca 
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MW, który ma ustawowe uprawnienia do tworzenia, wraz z innymi użytkownikami morza, 

zasad oraz wytypowania sił, które współdziałałyby ze służbą SAR. Podczas akcji ratowni-

czych pełni ona rolę głównego koordynatora działań, współdziałając z innymi jednostkami 

organizacyjnymi. 

Podstawą krajowego współdziałania podczas prowadzenia akcji SAR jest artykuł 43 

Ustawy o bezpieczeństwie morskim, w którym zapisano, że przy wykonywaniu zadań zwią-

zanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu ze służbą SAR współpracują jednostki 

organizacyjne Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, 

opieki zdrowotnej oraz inne jednostki będące w stanie udzielić pomocy. Koszty prowadzenia 

tych akcji pokrywane są z budżetu państwa.  

W skład służby SAR wchodzą morskie statki ratownicze, brzegowe stacje ratownicze ob-

sadzone zawodową kadrą ratowników oraz ochotniczymi drużynami ratowniczymi, a także 

wyspecjalizowane jednostki przeznaczone do niesienia pomocy ofiarom wypadków na morzu 

i zwalczania zanieczyszczeń (Thomas, 2016) (Tusnio, 2022). Dla zapewnienia prawidłowej 

koordynacji i kierowania akcjami poszukiwawczymi i ratowniczymi ustanowiono Morskie 

Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni (MRCK) i Pomocnicze Centrum Koordyna-

cyjne w Świnoujściu. 

Rzeczpospolita Polska zaakceptowała obowiązek zapewnienia działania 24-godzinnej lot-

niczej i morskiej służby i koordynacji SAR na swoim terytorium, wodach terytorialnych oraz 

na morzu otwartym. Dla wykonania tych zobowiązań Rzeczpospolita Polska utworzyła naro-

dową organizację SAR, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, zgodnie z Ustawą 

o  bezpieczeństwie morskim z dnia 09.11.2000 roku, która jednocześnie w rozdziale piątym 

„Ratowanie życia na morzu” precyzuje organizację polskiej morskiej służby SAR. Powyższa 

ustawa wskazuje współdziałające z nią jednostki organizacyjne (a w tym jednostki organiza-

cyjne Marynarki Wojennej RP) tworzące wspólnie ze służbą SAR polski system morskiej 

służby poszukiwania i ratownictwa. 

Skład Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR): 

 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, organizujące i koordynujące akcje poszu-

kiwawcze i ratownicze, 

 Pomocnicze Centrum Koordynacyjne, 

 morskie statki ratownicze, 

 brzegowe stacje ratownicze, w skład których wchodzą ochotnicze drużyny ratownicze. 
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Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim określa zadania Morskiej 

Służby Poszukiwania i Ratownictwa (art. 42, Rozdziału V). Do zadań tych należy: 

 utrzymanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu 

życia na morzu, 

 planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych, 

 utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia na morzu, 

 współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych z jednostkami organiza-

cyjnymi wymienionymi w art. 43 ust. 1, 

 współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju, 

 współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w szczególności podczas akcji 

poszukiwawczych i ratowniczych. 

Region poszukiwania i ratowania (Search and Rescue Region– SRR) jest obszarem morza 

przylegającym do wybrzeży państwa, na akwenie którego zobowiązało się ono do sprawowa-

nia pełnej koordynacji akcji poszukiwawczych i ratowniczych (rys. 6.3). W tym obszarze po-

winna być zapewniona pomoc każdej osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, 

niezależnie od jej narodowości, statusu lub okoliczności, w których tę osobę znaleziono. Każ-

dy region odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo ustala się w porozumieniu za-

wieranym między zainteresowanymi stronami (państwami). 

 

Rys. 6.3. Polska strefa odpowiedzialności SAR wraz z rozmieszczeniem sił MRCK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.sar.gov.pl 
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Działalność SAR na obszarze poszukiwania i ratowania prowadzi ratownicze centrum ko-

ordynacyjne (Rescue Coordination Center– RCC). Obszar RCC obejmuje obszary poszuki-

wania i ratowania: powietrzny (Aeronautical Rescue Coordination Centre– ARCC) i morski 

(Maritime Rescue Coordination Centre– MRCC). 

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania się o uruchomienie sił i środków 

do współdziałania w akcjach służby SAR są: 

 ze strony Marynarki Wojennej RP – oficer dyżurny operacyjny ratownictwa, 

 ze strony Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – dyżurny inspektor operacyjny 

Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (MRCK). 

Marynarka Wojenna RP współdziała z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w za-

kresie: 

 prowadzenia obserwacji optycznej i technicznej, 

 kierowania okrętów i statków powietrznych do poszukiwań lub działań ratowniczych, 

 pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji ratowniczych za po-

mocą środków łączności Marynarki Wojennej RP, 

 innych działań, przy pomocy dostępnych środków, które okażą się konieczne w danej akcji 

ratowniczej. 

Ogólną koordynację akcji służby SAR, w sytuacji współdziałania służb ratowniczych Ma-

rynarki Wojennej RP i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, powinna wykonywać 

strona właściwa kompetencyjnie dla danej akcji ratowniczej, to znaczy: 

 w przypadku akcji na rzecz jednostek cywilnych odpowiedzialny za koordynację jest dy-

żurny inspektor MRCK, 

 w przypadku akcji na rzecz jednostek wojskowych – oficer dyżurny operacyjny ratownic-

twa Marynarki Wojennej RP. 

Wspólnymi akcjami ratowniczymi z udziałem lotnictwa Marynarki Wojennej dowodzą 

ośrodki dowodzenia Marynarki Wojennej RP. Na akwenie Bałtyku region poszukiwań i ra-

townictwa (SRR) Rzeczpospolitej Polskiej graniczy z SRR Niemiec, Danii, Szwecji i Rosji. 

Podział Bałtyku na regiony poszukiwań i ratownictwa (SRR) pomaga zdefiniować, kto ponosi 

w pierwszym rzędzie odpowiedzialność za koordynację działań w sytuacji zagrożenia w każ-

dej części akwenu, ale (z założenia) nie powinno to nikogo ograniczać w niesieniu pomocy 

osobom w niebezpieczeństwie. 

Powiązane funkcjonalnie i zadaniowo elementy struktury organizacyjnej wojskowego ra-

townictwa morskiego (SAR MW RP) przeznaczone są do: 



129 

 

 ratowniczego zabezpieczenia działalności szkoleniowej i bojowej MW RP oraz innych ro-

dzajów SZ RP, 

 prowadzenia samodzielnie i we współdziałaniu z krajowymi i/lub zagranicznymi służbami 

operacji poszukiwawczo- ratowniczych na morzu i w przyległym nadmorskim pasie lądo-

wym o szerokości do 100 km. 

Zadania systemu ratownictwa morskiego MW RP polegają na: 

 zabezpieczeniu ratowniczym działań bojowych sił MW RP i państw sprzymierzonych 

w ramach operacji morskich, 

 udziale w ratowaniu życia w polskim obszarze odpowiedzialności SAR samodzielnie lub 

we współdziałaniu z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz ratowaniu załóg 

statków powietrznych we współdziałaniu z Siłami Powietrznymi RP, 

 zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich, 

 udziale w operacjach pokojowych i humanitarnych poza granicami kraju w ramach działań 

pokojowych. 

Współpraca jednostek ratowniczych MW RP ze służbą SAR polega na udostępnianiu po-

siadanych przez nią okrętów oraz śmigłowców ratowniczych służbie SAR. Rozstawione na 

wybrzeżu morskim Punkty Obserwacji Wzrokowo-Technicznej i Łączności (POWTiŁ) nale-

żące do Marynarki Wojennej przekazują do służby SAR wszelkie sygnały wzywania pomocy 

oraz zauważone jednostki morskie, które tej pomocy potrzebują. MW utrzymuje okręty ra-

townicze w gotowości do wsparcia cywilnych jednostek ratowniczych oraz do wykonywania 

samodzielnych akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Podczas prowadzenia akcji ratowniczych 

decydującym czynnikiem, który stanowi o jej powodzeniu, jest czas. W tym celu MW RP ja-

ko jedyna na polskim wybrzeżu, utrzymuje w stałej gotowości do działania śmigłowce ratow-

nicze, które są najbardziej skutecznym oraz najszybszym środkiem ratowania życia ludzkiego 

na morzu, szczególnie w miejscach oddalonych od wybrzeża (Spencer, 2015). 

Po otrzymaniu sygnału wzywania pomocy z jakiegokolwiek źródła (środki łączności ra-

diowej i satelitarnej, telefonia komórkowa lub środki pirotechniczne) Morskie Ratownicze 

Centrum Koordynacyjne (MRCK) określa rodzaj żądanej pomocy, podając jednocześnie, 

w miarę możliwości, pełną informację określającą rodzaj wypadku morskiego lub zagrożenia, 

rejon działań, środki potrzebne do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczej oraz ich 

rozmieszczenie i dotychczasowy wynik działań (Zasady DD/4.3, 2010). 

Należy również podkreślić, iż na wysoką efektywność w realizacji ratowania życia ludz-

kiego na morzu niebagatelny wpływ ma współpraca pomiędzy Marynarką Wojenną a służbą 
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SAR (Zieja, 2015). Działanie administracyjne SAR nie było jednoznacznie uporządkowane, 

jednak w styczniu 2018 roku nastąpiły zmiany, które ułatwią funkcjonowanie całego systemu 

SAR. Tego roku w strukturach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) został urucho-

miony operacyjnie Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa 

Lotniczego ARCC (ang. Aeronautical Rescue Coordination Centre) (rys. 6.4). Do tego czasu 

wszelkie zadania ośrodka ARCC były wykonywane głównie przez wojsko, które pełniło 

funkcję koordynacyjną w służbie ASAR. Tym elementem był Ośrodek Poszukiwań i Ratow-

nictwa Lotniczego usytuowany w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponen-

tu Powietrznego w Warszawie. 

 

Rys. 6.4. Schemat organizacyjny ARCC 

Źródło: Instrukcja Operacyjna ARCC 

Z chwilą uruchomienia ośrodka ARCC w PAŻP element wojskowy stał się podośrod-

kiem. W skład ośrodka ARCC wchodzą następujące elementy: ośrodek koordynacyjny RCC 

(Rescue Coordiantion Centre) usytuowany w PAŻP oraz dwa wojskowe podośrodki w War-

szawie ARSC Warszawa (Aeronautical Rescue Sub-Centre) i Gdyni ARSC Gdynia. Przygo-

towania do utworzenia ośrodka ARCC w nowej strukturze zajęły kilka lat, ponieważ koordy-

nacja lotniczych działań poszukiwawczo-ratowniczych wymaga współdziałania służb 

ratowniczych podległych czterem ministrom Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia, 

a w konsekwencji zatwierdzenie Pierwszego Operacyjnego Planu Poszukiwania i Ratownic-

twa Lotniczego (Planu ASAR) przez Ministrów: Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury, zakończyły się w październiku 2017 r. Możli-
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wość wykorzystania w lotniczych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych wszystkich sił ra-

towniczych, które funkcjonują w strukturach poszczególnych ministerstw, w znaczny sposób 

ułatwia oraz usprawnia działania mające na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym 

w wyniku wypadków i zdarzeń lotniczych. Również umiejscowienie ośrodka na Sali Opera-

cyjnej Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w PAŻP, gdzie zbiegają się nici wszystkich 

służb zarządzających przepływem ruchu lotniczego nad Polską, ma na celu uproszczenie 

obiegu informacji o zdarzeniach lotniczych, a w konsekwencji skrócenie czasu potrzebnego 

do rozpoczęcia działań przez służby ratownicze mogące udzielić pomocy poszkodowanym. 

Odnosząc się do podstaw funkcjonowania SAR należy zauważyć, że zgodnie z zobowiąza-

niami międzynarodowymi, wynikającymi przede wszystkim z Konwencji o międzynarodo-

wym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. i ratyfikowanej 

przez Polskę, wraz z załącznikiem 12 „Poszukiwanie i ratownictwo”, strona Polska zobowią-

zała się do ustanowienia w swoim obszarze służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego, 

zwanej służbą ASAR (ang. Aeronautical Search and Rescue) oraz zapewnienia jej działania. 

Służba ASAR, jako jedna ze służb zajmująca się w Polsce ratownictwem, przeznaczona jest 

do poszukiwania i ratowania statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie, 

udzielania pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym osobom poszko-

dowanym w wyniku zdarzeń lotniczych (bez względu na przynależność państwową tych stat-

ków oraz osób). Służba ASAR zapewnia poszukiwanie i ratownictwo wszystkich statków 

powietrznych znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej oraz działa na obszarze lą-

dowym w rejonie poszukiwania i ratownictwa lotniczego pokrywającym się z granicami od-

powiadających mu rejonów informacji powietrznej. Do zadań służby ASAR należy prowa-

dzenie działań polegających na przeszukaniu wyznaczonego obszaru w celu ustalenia miejsca 

położenia statku powietrznego oraz osób poszkodowanych w zdarzeniach lotniczych, okre-

ślenia ich stanu oraz podejmowanie działań ratowniczych na miejscu zdarzenia przy wyko-

rzystaniu ściśle dedykowanych sił i środków oraz sił i środków będących w dyspozycji in-

nych systemów, głównie z Państwowego Ratownictwa Medycznego, Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Służba ASAR 

składa się z elementu dowodzenia i kierowania, cywilno-wojskowy ośrodek koordynacji po-

szukiwania i ratownictwa lotniczego, elementów wykonawczych, lotniczych zespołów poszu-

kiwawczo-ratowniczych (LZPR) oraz elementów wspierających, punktów alarmowych (orga-

nów służb ruchu lotniczego w ramach wykonywania służby alarmowej). Obecnie  ARCC 

w zakresie koordynacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych bardzo ściśle współpracuje ze 

służbami operacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Morskim Ratowniczym 
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Centrum Koordynacyjnym (MRCK) w Gdyni, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) 

i innymi służbami medycznymi (Grissom, 2006), służbami ratowniczymi Państwowej Straży 

Pożarnej, służbami dyżurnymi Policji i Straży Granicznej oraz takimi organizacjami niosący-

mi pomoc, jak: WOPR, MOPR, GOPR i TOPR. W trakcie działań operacyjnych oraz rutyno-

wych czynności sprawdzających ośrodek współpracuje ze swoimi odpowiednikami we 

wszystkich państwach ościennych oraz innymi ośrodkami RCC na całym świecie (Henke, 

2022). Głównym elementem przeznaczonym do działania lotniczej służby ASAR w Polsce 

nadal pozostają wydzielone przez Ministra Obrony Narodowej Lotnicze Zespoły Poszuki-

wawczo-Ratownicze (LZPR) działające na rzecz wszystkich osób, które uległy wypadkom 

lotniczym lub morskim i którym niezbędne jest udzielnie pomocy przez służby ratownicze. 

Działania operacyjne ośrodka prowadzone są przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 

przez profesjonalny personel cywilnych Służb Ruchu Lotniczego (SRL) oraz doświadczonych 

specjalistów wyznaczonych z Szefostwa Obrony (SzOP) z Dowództwa Operacyjnego Rodza-

jów Sił Zbrojnych (DO RSZ). Zgodnie z art. 140d ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 

lotnicze: „Jednostki organizacyjne Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej, Policji, ZOZ oraz inne podmioty będące w stanie udzielić pomocy w zakresie po-

szukiwania i ratownictwa są zobowiązane współdziałać ze służbą ASAR przy wykonywaniu 

jej zadań”. O udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych mogą więc zostać poproszone 

także inne podmioty, takie jak aerokluby lub osoby prywatne dysponujące możliwymi do wy-

korzystania w trakcie akcji środkami. Integralną częścią działań ośrodka jest również pełnie-

nie funkcji SPOC Polska (ang. Search and Rescue Point of Contact), który jest elementem 

międzynarodowego systemu ratownictwa polegającego na wykorzystaniu systemu satelitar-

nego Cospas-Sarsat do odbioru sygnałów niebezpieczeństwa wygenerowanych przez lotnicze, 

morskie lub personalne nadajniki niebezpieczeństwa oraz inicjowaniu i koordynowaniu akcji 

poszukiwawczo-ratowniczych na podstawie otrzymanych informacji z sytemu satelitarnego 

(Johnson, 2006) (Powell, 2016). 

Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego jest 

komórką organizacyjną w PAŻP, w której wszyscy znajdują się w ciągłej gotowości do udzie-

lenia pomocy ewentualnym poszkodowanym i wciąż podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 

Pozostając w ciągłej gotowości do podjęcia działań koordynacyjnych i ratowniczych, kadra 

Ośrodka wykonuje codzienne rutynowe czynności operacyjne, takie jak: 

 całodobowy nadzór nad stanem gotowości sił i środków służby ASAR w Polsce do podję-

cia działań operacyjnych, łącznie z analizą warunków pogodowych, które mogą wpłynąć 

na działanie tych służb, 
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 przyjmowanie, analiza oraz wyjaśnianie sytuacji związanych z informacjami o uruchomie-

niu nadajników awaryjnych oraz brakiem informacji w służbach ruchu lotniczego o bez-

piecznym zakończeniu lotu (zamknięcie planu lotu), 

 przyjmowanie, opracowywanie oraz rozsyłanie informacji do zainteresowanych służb 

o planowanych testach nadajników awaryjnych, 

 opracowywanie oraz dystrybuowanie raportów ARCC na temat podejmowanych w trakcie 

dyżuru działań operacyjnych. 

Istotnym jest, że śmigłowce Marynarki Wojennej wykonujące działania ratownicze w ra-

mach morskie struktury służby SAR wykonują również działania na rzecz służby ASAR 

(Karpowicz, 2010). Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że służby SAR i ASAR są 

ze sobą kompatybilne (Pulkowski, 2010). Dla przykładu można wskazać akcję ratowniczą, 

którą realizował śmigłowiec W-3RM z lotniska EPOK w dniu 19.03.2015 r. Załoga śmigłow-

ca w składzie: dowódca załogi, drugi pilot, ratownik i technik pokładowy rozpoczęli misję ra-

towniczą o godz. 09:30 i zakończyli o godz. 11:06. Zadanie polegało na odnalezieniu zagi-

nionego statku powietrznego typu Cesna 172, który wykonywał lot na trasie Szczecin-

Gdańsk. Po dotarciu na wskazaną  pozycję odnaleziono rozbitków i przetransportowano na 

lotnisko Oksywie, gdzie oczekiwała karetka pogotowia. 

6.3. Statki powietrzne realizujące zadania systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego  

Podstawowym statkiem powietrznym, wchodzącym w skład komponentu ratowniczego 

w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego, którym realizowane są akcje poszuki-

wawcze i ratownicze w polskim strefie odpowiedzialności na Morzu Bałtyckim jest śmigło-

wiec. W lotnictwie polskim do tych zastosowań wykorzystywany jest śmigłowiec 

Mi14PŁ/PS, śmigłowiec Mi-8MTW-1/Mi-17, śmigłowiec PZL W-3RM Anakonda oraz śmi-

głowiec Mi-2. Stosowane są również samoloty M-28 Skytruck, jednakże to śmigłowce Mi-

14PS i W-3RM Anakonda stanowią o skuteczności akcji ratowniczych. Należy dodać, że pra-

cę w systemie rozpoczynają nowe śmigłowce AW101, które mają wnieść do służby SAR zu-

pełnie nową jakość (Fiuk, 2022). Niemniej jednak w niniejszej rozprawie do oceny systemu 

brane są pod uwagę funkcjonujące aktualnie śmigłowce Mi-14 PS i W-3RM Anakonda. 

Śmigłowce ratownicze to najbardziej manewrowe statki powietrzne, jednakże ich start na 

realizację zadań na morzu uzależniony jest od warunków meteorologicznych w miejscu startu 

oraz w rejonie realizacji działań ratowniczych. Minimalne warunki dla śmigłowca Mi-14PS 

i W-3RM Anakonda przedstawiono w tabeli 6.1. 
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Tabela 6.1. Minimalne warunki meteorologiczne dla śmigłowców Mi-14PS i W-3RM Anakonda 

Warunki meteorologiczne Mi-14PS W-3RM Anakonda Jedn. miary 

Podstawa chmur/widzialność - dzień 150/2 150/2 m/km 

Podstawa chmur/widzialność - noc 300/4 300/4 m/km 

Dopuszczalna siła wiatru 20 25 m/s 

Statek powietrzny – śmigłowiec Mi-14PS 

Śmigłowiec Mi-14PS (rys. 6.5) jest śmigłowcem-amfibią przeznaczonym do poszukiwa-

nia i ratowania ludzi z powierzchni wody lub lądu w dzień i w nocy. Załoga śmigłowca składa 

się z dwóch pilotów, technika pokładowego, ratownika pokładowego i w razie potrzeby leka-

rza-ratownika. Wyposażenie śmigłowca Mi-14PS umożliwia poszukiwanie, umiejscawianie 

i udzielanie pomocy rozbitkom. Poszukiwanie i umiejscawianie może odbywać się również 

w trudnych warunkach atmosferycznych (TWA) przy braku widoczności z wykorzystaniem 

pokładowej stacji radiolokacyjnej i radionamiernika ARK-UD. Dane taktyczno-techniczne 

śmigłowca Mi-14PS przedstawiono w tabeli 6.2. 

 

Rys. 6.5. Śmigłowiec Mi-14PS podczas treningu akcji ratowniczej, ćwiczenia „Bałtyk 2013” 

Źródło: opracowanie własne 

Jeden śmigłowiec Mi-14PS może poszukiwać akwen wodny o wymiarach 9045 km 

wzrokowo w czasie 3,5 godziny i przyrządowo w czasie 1 godziny. Jeżeli warunki atmosfe-

ryczne nie pozwalają załodze na wykonanie zawisu (lądowania w przygodnym terenie) lub 

wodowania, istnieje możliwość naprowadzenia na miejsce awarii statku (okrętu) ratownicze-

go. Załoga określa z dokładnością do 200 m miejsce awarii przekazując dane drogą radiową. 

Podstawowym sposobem podejmowania rozbitków z wody lub jednostki pływającej jest po-

dejmowanie z zawisu przy pomocy wciągarki ŁPG-300 z koszem o udźwigu 300 kg w dzień 
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jak i w nocy. Podczas udzielania pomocy większej grupie rozbitków śmigłowiec może wo-

dować w dzień/nocy i zabrać na pokład 19 ludzi, przy stanie morza do 2B i prędkości wiatru 

do 20 m/s w dzień i 15 m/s w nocy. Czas przebywania śmigłowca na powierzchni wody 

z pracującymi silnikami może trwać do 30 minut. 

Tabela 6.2. Dane taktyczno-techniczne śmigłowca Mi-14PS   

Nazwa parametru Uwagi Wartość Jedn. miary 

Prędkość lotu 

maksymalna 230 km/h 

przelotowa 200-220 km/h 

ekonomiczna 130 km/h 

minimalna 80 km/h 

Pułap lotu  4000 m 

Masa 
maksymalna 14000 kg 

normalna 13000 kg 

Długotrwałość lotu   z rezerwą paliwa 600 kg 4,5 h 

Zasięg z 15% zapasem paliwa 900 km 

Ilość zabieranego ładunku lub liczba 

osób 
warunek: 

ładunek lub 2000 kg 

osoby 19 osób 

Ładunek dodatkowy na zaczepie zewnętrznym 3000 kg 

Ilość zabieranego paliwa  3350 kg 

Zużycie paliwa 
w zawisie 855 kg/h 

w locie 600 kg/h 

Dopuszczalna prędkość wiatru 
dzień 20 m/s 

noc 15 m/s 

Zasięg stacji radiolokacyjnej  50-60 km 

Źródło: opracowanie własne na podstawie instrukcji Mi-14PS 

W celu ewakuacji rozbitków z zagrożonego rejonu morza (w przypadku braku możliwości 

wodowania) śmigłowiec może w rejonie awarii zrzucić 20 tratw ratunkowych MEWA-6 dla 

120 rozbitków. Po połączeniu tratw ze sobą linami dystansowymi, Mi-14PS może je holować 

z rejonu zagrożenia do brzegu lub do okrętu (statku) ratowniczego z rozbitkami wewnątrz, 

przy czym siła naciągu liny holowniczej nie może przekraczać 15 kN. Może też holować sza-

lupę ratunkową z rozbitkami. 

Główne zadania wykonywane przez załogi ratownicze śmigłowców Mi-14PS: 

 przyrządowe i wzrokowe poszukiwanie rozbitków na morzu, 

 udzielanie pomocy i ewakuacja z morza załóg i pasażerów obiektów, które uległy awarii, 

 ewakuacja sprzętu na zaczepie zewnętrznym do 3000 kg, 

 dostarczanie sprzętu ratowniczego do miejsca awarii na morzu, 

 pomoc w akcji ratowniczej statkom (okrętom) ratowniczym (przenoszenie lin, sprzętu, do-

starczanie żywności, itd.), 
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 zadania transportowe, ratowniczo-sanitarne, transporty na morzu między statkami (okrę-

tami) a brzegiem, a także w trudno dostępnych miejscach na lądzie. 

Statek powietrzny – śmigłowiec W-3RM Anakonda 

Śmigłowiec W3RM Anakonda (rys. 6.6) to wersja ratownicza wielozadaniowego śmi-

głowca PZL Sokół. Anakonda przeznaczona jest do użycia nad morzem i lądem, ma możli-

wości wykonywania lotów w dzień i w nocy, w zwykłych i trudnych warunkach atmosferycz-

nych. Dane taktyczno-techniczne śmigłowca W-3RM Anakonda przedstawiono w tabeli 6.3. 

 

Rys. 6.6. Śmigłowiec W-3RM Anakonda podczas akcji ratowniczej 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6.3. Dane taktyczno-techniczne śmigłowca W-3RM Anakonda   

Nazwa parametru Uwagi Wartość Jedn. miary 

Prędkość lotu 
maksymalna 240 km/h 

przelotowa 210 km/h 

Pułap lotu maksymalny 4650 m 

Masa maksymalna 6400 kg 

Długotrwałość lotu    4,2 h 

Zasięg 

1720 dm3 paliwa + 30 min rezerwa 620 km 

1720 dm3 paliwa + 30 min rezerwa + 

dod. zbiornik 1030 dm3 

1065 km 

Ilość zabieranego ładunku 

lub liczba osób 
warunek: 

ładunek lub 2100 kg 

osoby 8 osób 

Ładunek zewnętrzny na zaczepie zewnętrznym 2100 kg 

Ilość zabieranego paliwa zbiorniki główne plus dodatkowe 1720 + 1030 dm3 

Zużycie paliwa  500 dm3/h 

Źródło: opracowanie własne na podstawie instrukcji W-3RM Anakonda 



137 

 

Załoga śmigłowca składa się z dwóch pilotów lub pilota i mechanika plus dwóch ratowni-

ków i lekarz. Śmigłowiec posiada specjalne wyposażenie na pokładzie, które jest bezpieczne 

oraz dobrze przygotowane do pracy dla załogi podczas faktycznych akcji ratowniczych, np. 

w czasie ewakuacji rozbitków ze statków oraz transportowania rannych. Jednym z istotnych 

elementów wyposażenia śmigłowca to elektryczny dźwig, który znajduje się na zewnątrz 

śmigłowca i służy do podnoszenia ludzi lub ładunku maksymalnie do 267 kg oraz do wysoko-

ści 50 m z prędkością 0,75 m/s. Podnoszenie rozbitków może być bezpieczne jedynie przy 

użyciu kosza ratowniczego, do którego wchodzą dwie osoby lub dwie pary noszy. Nosze 

można użyć na Anakondzie w dwojaki sposób: w pozycji poziomej i pionowej, w czasie 

transportu mogą być złożone. Śmigłowiec jest również wyposażony w nadmuchiwane tratwy 

ratownicze dla sześciu ludzi, drabinkę sznurową, przenośny aparat tlenowy, koce elektryczne, 

butle próżniowe, itd. Oddzielną część wyposażenia stanowią urządzenia pozwalające na okre-

ślenie położenia zaistniałej katastrofy na morzu. W komplecie są światła i boje dymne, ładun-

ki zawierające proszek rozpuszczalny w wodzie, tworzący iluminację, oznaczając w ten spo-

sób miejsce katastrofy, radio boje emitujące sygnał radiowy, lornetki i rakietnice. Śmigłowiec 

jest również wyposażony w specjalne reflektory dużej mocy wykorzystywane do oświetlania 

rejonu prowadzonej akcji ratowniczej. Bezpieczeństwo w czasie prowadzenia akcji ratowni-

czej w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz różnej konfiguracji w locie nad lądem, 

a szczególnie nad morzem, zapewnia dodatkowo wyposażenie nawigacyjne, które może okre-

ślić pozycję statku powietrznego od pozycji rozbitków lub obiektu brzegowego albo stacji 

morskiej. 

Wyposażenie śmigłowca umożliwia wykonywanie lotów wg przepisów VFR i IFR oraz 

w warunkach oblodzenia. Dodatkowo wyposażone w system termowizyjny posiadają możli-

wość prowadzenia akcji poszukiwawczych w nocy nad morzem, wykrywając nawet pojedyn-

czych rozbitków znajdujących się w stanie głębokiego wyziębienia organizmu. Śmigłowiec 

W-3RM Anakonda może być skonfigurowany w następujących wariantach: 

 wersja uniwersalna pasażersko-desantowa: 10 osób, 

 wersja pasażerska (wygodne fotele): 12 osób, 

 wersja sanitarna: 4 osoby na noszach, 

 wersja ratownicza: 1 osoba na noszach 3-4 osoby siedzące albo bez noszy 8 osób. 

Śmigłowiec jest wyposażony w głowicę obserwacyjną Ultra 4000, która jest stabilizowana 

żyroskopowo w poziomie i pionie z możliwością sterowania w płaszczyźnie poziomej 360° 

w płaszczyźnie pionowej od +15° do 85°. System obserwacyjny współpracuje z odbiorni-
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kiem nawigacji satelitarnej, który dostarcza systemowi informacji o położeniu śmigłowca 

w przestrzeni i wyświetla te informacje bezpośrednio na monitorze. 

6.4. Analiza akcji ratowniczych realizowanych przez śmigłowce w akwenie 

Morza Bałtyckiego 

6.4.1. Materiał badawczy z lat 1995-2020 

Na potrzeby oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego 

w aspekcie realizowanych działań ratowniczych przeprowadzono analizę realizowanych akcji 

ratowniczych od 1995 roku do 2020 roku, w których wykorzystywane były dwa śmigłowce, 

tj.  Mi-14PS i W-3RM Anakonda. Zarówno przystosowanie śmigłowców do prowadzenia ak-

cji niemalże w każdych warunkach atmosferycznych jak i wyszkolenie załóg gwarantowało 

osiąganie wysokich wskaźników skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych (Regulamin, 

2006). 

Na rysunku 6.7 znajduje się graficzne zestawienie miejsc akcji ratowniczych przeprowa-

dzonych w akwenie Morza Bałtyckiego przez polską służbę SAR. 

 

Rys. 6.7. Miejsca akcji ratowniczych realizowanych w okresie 1995-2020  

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 
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Każdy z punktów na rysunku 6.7 to miejsca akcji ratowniczych (dokładne współrzędna 

geograficzne), które prowadzone były na przestrzeni lat 1995-2020. Opracowanie danych za 

ten okres powstało na podstawie meldunków załóg śmigłowców z akcji ratowniczych. Miej-

sca startu (bazy) śmigłowców oznaczono kodami międzynarodowymi: EPOK to Gdynia Ok-

sywie, zaś EPDA to Darłowo. Były również prowadzone badania wykorzystania innych 

miejsc do operowania śmigłowców do akcji ratowniczych i jednym z takich miejsc było cza-

sowe lądowisko w Dziwnowie, które funkcjonowało w latach 1995-2000.  Lądowisko Dziw-

nów nie posiadało oznaczenia kodowego. 

Zestawienie zawiera współrzędne geograficzne 474 wybranych akcji z lat 1995-2020. Nie 

są to wszystkie akcje ratownicze przeprowadzone przez służby SAR w tym czasie, ale akcje, 

które były bezpośrednio związane z akwenami wodnymi. W okresie od stycznia 1995 roku do 

kwietnia 2022 roku służby SAR realizujące zadania ratownicze za pomocą śmigłowców prze-

prowadziły ogółem 724 akcje. W opracowaniu wykluczono z analizy akcje, które były fał-

szywymi wezwaniami, akcje w pobliżu lądu i małych akwenów wodnych. Wybrane do anali-

zy 474 akcje były przeprowadzane z wykorzystaniem wszystkich możliwości operacyjnych 

statków powietrznych. Na rysunku 6.7 przedstawiającym przeprowadzone akcje ratownicze 

widoczne są tylko 374 pozycje oznaczające miejsca akcji ratowniczych, ponieważ znaczniki 

obrazujące lokalizację 100 akcji pokrywają się ze znacznikami z innymi akcji i na rysunku 6.7 

są niewidoczne. 

Zwraca uwagę stosunkowo duża ilość akcji przeprowadzonych we wschodniej części 

akwenu Morza Bałtyckiego (rys. 6.7), poza granicą polskiej strefy odpowiedzialności SAR, 

ponieważ polski rejon poszukiwania i ratownictwa nie w pełni pokrywa się z granicą naszej 

strefy ekonomicznej (rys. 6.8).  

     

Rys. 6.8. Granica polskiej strefy odpowiedzialności SAR a strefa ekonomiczna państwa polskiego na 

obszarze Morza Bałtyckiego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Instrukcji Operacyjnej ARCC 
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Wynika to z faktu, iż ustalone w poprzednim okresie geopolitycznym granice, na dzień 

dzisiejszy są niezgodne z zasadami przyjętymi przez Konwencję SAR 79. Szczególnie wy-

raźna różnica występuje w jego północno-wschodniej części, gdzie stosunkowo duży obszar 

polskiego szelfu kontynentalnego leży poza naszymi granicami poszukiwania i ratownictwa. 

Na tym akwenie występuje duża aktywność polskich podmiotów gospodarczych (trzy plat-

formy wiertnicze przedsiębiorstwa PETROBALTIC, polskie łowiska). Jest to sytuacja, 

w której formalnie podmioty te znajdują się poza zasięgiem funkcjonowania polskiej służby 

SAR. Przy takim podziale stref odpowiedzialności, na tym samym obszarze morza inne pań-

stwa odpowiadają za ochronę środowiska i zabezpieczenie nawigacyjne a inne za ratownictwo 

morskie. Powoduje to określone konsekwencje operacyjne np. wysłanie polskiego środka ra-

towniczego (statek, śmigłowiec) do akcji ratowniczej w rejon naszych platform wiertniczych 

powinno być prawnie uzgodnione z MRCK (Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne) 

w Kaliningradzie, które jest formalnie odpowiedzialne za koordynację akcji ratowniczych 

w tym rejonie. 

Akcje ratownicze prowadzone przez śmigłowce, powinny być realizowane według kryte-

riów minimum kosztów realizacji i minimum czasu realizacji w danych warunkach (Karkula, 

2014). Działania takie to nic innego jak działania optymalizacyjne, czyli takie, które mają na 

celu podjęcie optymalnej decyzji tzn. najlepszej z punktu widzenia przyjętego w danych wa-

runkach kryterium decyzyjnego (Kowalski, 2021). Celowi temu służy przedstawiona analiza 

akcji omawianych w niniejszym opracowaniu w kontekście czasu dolotu na miejsce akcji, bę-

dącego pochodną odległości od bazy śmigłowca do miejsca akcji. Śmigłowce ratownicze 

służby SAR w chwili obecnej operują z dwóch baz lotniczych: z Darłowa i Gdyni Oksywie. 

Wprowadzone na pewien czas lądowisko w Dziwnowie miało stać się w przyszłości trzecią 

bazą służby SAR, ale do chwili obecnej brak argumentów za podjęciem takiej decyzji. Celowi 

temu służyć ma między innymi to opracowanie, które zmierza do oceny funkcjonowania sys-

temu lotniczego ratownictwa morskiego (Merkisz-Guranowska, 2016). 

6.4.2. Zapotrzebowanie na dostępność potencjału ratowniczego w obszarze 

odpowiedzialności służby SAR 

Ratowanie życia na morzu jest formą działalności człowieka, mającą na celu udzielanie 

pomocy ludziom, którzy są w niebezpieczeństwie lub ratowania ich życia na morzu i wodach 

uczęszczanych przez statki morskie. Jest to działalność mająca głęboko humanitarny charak-

ter. Obowiązkiem każdego państwa, mającego dostęp do morza, jest niesienie pomocy lu-
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dziom znajdującym się w niebezpieczeństwie u jego brzegów. Obowiązek udzielania pomocy 

wynika również z przyjętych postanowień międzynarodowych. 

Stosowanie śmigłowców i samolotów w operacjach ratowniczych jest jedną z najkosz-

towniejszych koncepcji, ale bardzo efektywną, nawet w trudnych warunkach meteorologicz-

nych (Liaropoulos, 2016). Śmigłowce dysponują dużymi możliwościami ewakuowania roz-

bitków znajdujących się na środkach przetrwania (tratwy) oraz zdejmowania rozbitków 

z zagrożonych statków. Pozwalają na szybką ewakuację rannych lub chorych członków załogi 

i udzielenie im skutecznej pomocy (Onggo, 2016). Charakteryzują się dużą szybkością, jak 

również możliwością skutecznego wizualnego przeszukiwania akwenu i dużej dzielności 

morskiej oraz możliwością wodowania i startowania z wody. Nie bez znaczenia jest również, 

zapewnienie pełnej koordynacji pomiędzy morskimi i lotniczymi służbami SAR (Search And 

Rescue) i ASAR (Aeronautical Search And Rescue), która to współpraca gwarantuje skutecz-

ne i sprawne działanie służb ratowniczych w obszarach odpowiedzialności.  

Śmigłowce i samoloty ratownicze posiadają szczególne cechy eksploatacyjno-techniczne, 

które znacznie rozszerzają możliwości zastosowania ich do celów ratowniczych (Lewitowicz, 

2003). Skrócenie czasu transportowania zmniejsza zagrożenie zdrowia i życia rozbitków, któ-

rzy przebywali w niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych. Ponadto załogi samo-

lotów i śmigłowców ratowniczych mogą przeprowadzać inne zadania takie jak: patrolowanie 

akwenu morskiego na rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozpoznanie szkód po sztor-

mach, monitorowanie torów wodnych, itp. Do realizacji tych zadań w polskim obszarze od-

powiedzialności w latach 1995-2020 wykorzystywane były dwa typy śmigłowców: Mi-14PS 

oraz W-3RM Anakonda (sporadycznie wykorzystywano śmigłowce Mi-2) (Ustawa, 2011). 

Akcje ratownicze ze względu na swoją specyfikę prowadzone są zawsze w deficycie cza-

sowym i energetycznym (paliwo). Czas dolotu na miejsce akcji stanowi często o jej powo-

dzeniu w kontekście ratowania ludzkiego życia oraz mienia.  

Miejsce rozpoczęcia akcji ratowniczej jest istotne z punktu widzenia czasu dolotu do stre-

fy realizacji zadania i następnie rozpoczęcia poszukiwań, jako realizacji funkcji służby SAR. 

Im szybciej śmigłowiec znajdzie się w rejonie zagrożenia, tym więcej będzie miał czasu 

na kontynuowanie samych poszukiwań, przeprowadzenie akcji ratowniczej, a tym samym na 

pozytywny efekt lotniczy. Analiza meldunków załóg ratowniczych z okresu lat 1995-2020 

prowadzi do konkluzji, iż czas dolotu śmigłowca na miejsce akcji ratowniczej, a następnie po-

szukiwanie osób zaginionych lub rozbitków ma ścisły związek ze skutecznością prowadzo-

nych akcji. Warunki atmosferyczne, jakość łączności radiowej, pora roku, pora dnia wyposa-

żenie ratownicze śmigłowca, rozporządzalny zapas paliwa to wszystko są parametry 
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decydujące o końcowym efekcie funkcjonowania systemu ratowniczego. Aby statek po-

wietrzny, w tym wypadku śmigłowiec, mógł prowadzić skuteczną akcję ratowniczą musi 

mieć niezbędne zabezpieczenie i wsparcie logistyczne (Ozdamar, 2015) (Ozdamar, 2002). 

Bez tego wsparcia nie jest możliwe wykonywanie zadań, dla których jest stworzony system.  

Proces osiągnięcia i później odbudowy gotowości operacyjnej śmigłowca zależny jest od za-

plecza logistycznego. Uzupełnienie paliwa, środków ratowniczych, kontrola systemów statku 

powietrznego to są wszystko elementy stanowiące o skuteczności w prowadzonych działa-

niach ratowniczych. Na podstawie analizy meldunków z akcji ratowniczych dochodzimy do 

stwierdzenia, iż wiele akcji prowadzonych było w zbyt dużym oddaleniu od baz macierzys-

tych, tj. od Gdyni Oksywie i Darłowa w związku z czym czasy dolotu śmigłowców wydłużały 

się, czasami było to przyczyną negatywnego wyniku akcji. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do roku 2020, opracowaną przez Ministerstwo 

Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22 stycznia 2013 roku zapewnienie efek-

tywnego bezpieczeństwa w transporcie morskim i lotniczym wymaga położenia większego 

nacisku na rozwój Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSAR) oraz na poprawę 

współpracy wszystkich służb uczestniczących w akcjach ratowniczych na morzu i w rejonie 

działania nad lądem (Nieto, 2021). Zapotrzebowanie na dostępność potencjału ratowniczego 

służby SAR nie maleje i wraz z rozwojem gospodarczym oraz cywilizacyjnym zapotrzebo-

wanie to będzie wzrastało. Na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych widoczne są 

lokalizacje akcji, które pokrywają się z rejonami działań kutrów rybackich, przewozów cargo 

oraz przewozami pasażerskimi. Korelacja między danymi obrazującymi natężenie ruchu jed-

nostek morskich na Morzu Bałtyckim uzyskanymi dzięki systemowi AIS, a danymi lokaliza-

cji akcji ratowniczych pozwala na twierdzenie, że widoczny jest bardzo wyraźnie brak lotni-

czej bazy służby SAR w zachodniej części polskiej strefy. 

Na rys. 6.9 pokazano zapis z systemu AIS z informacją o ruchu kutrów rybackich, na któ-

rym widać bardzo duże natężenie tego ruchu w okolicach portów Kołobrzeg i Władysławowo. 

Bazy lotnicze służby SAR zlokalizowane są na lotniskach Darłowo (EPDA) i Gdynia Oksy-

wie (EPOK). Zapotrzebowanie na dostępność potencjału ratowniczego w rejonie portu Wła-

dysławowo jest zabezpieczone poprzez dobrą lokalizację lotniska EPOK, natomiast port Ko-

łobrzeg znajduje się w znacznym oddaleniu od bazy EPDA. Kutry rybackie, które operują na 

łowiskach w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm i niemieckiej wyspy Rugia takiego pełnego 

zabezpieczenia nie mają. Główny parametr akcji ratowniczej jakim jest czas dolotu do miej-

sca akcji ratowniczej, zmniejsza prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku akcji prowadzo-

nej w znacznym oddaleniu od bazy lotniczej służby SAR. 
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Rys. 6.9. Akwen Morza Bałtyckiego, szlaki komunikacyjne jednostek rybackich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z systemu AIS 

Należy podkreślić, że nowoczesne bierne systemy bezpieczeństwa jednostek morskich ta-

kie między innymi jak system AIS, w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo ruchu 

jednostek morskich na Morzu Bałtyckim. Śmigłowce ratownicze są wyposażane w transpon-

dery umożliwiające lokalizację jednostek na morzu i w razie sytuacji awaryjnej możliwa jest 

szybka lokalizacja ostatniej znanej pozycji jednostki (Vettor, 2015). 

System automatycznej identyfikacji (AIS – Automatic Identification System) to zautoma-

tyzowany, autonomiczny system śledzenia, który jest szeroko stosowany w transporcie mor-

skim do wymiany informacji nawigacyjnych między terminalami wyposażonymi w AIS 

(Wawruch, Gdynia 2002). Dzięki temu statyczne i dynamiczne informacje o statku mogą być 

elektronicznie wymieniane między stacjami odbiorczymi AIS (na pokładzie, na lądzie lub 

przez satelitę). 

Od grudnia 2004 r. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO – International Maritime 

Organization) wymaga, aby wszystkie statki pasażerskie, a także wszystkie statki handlowe 

o pojemności brutto powyżej 299 GT w transporcie międzynarodowym posiadały transponder 

AIS klasy A (który przesyła i odbiera dane AIS) podczas gdy mniejsze jednostki mogą być 

również wyposażone w transponder AIS klasy B. 

Szlaki komunikacyjne monitorowane w systemie AIS pokazane na rysunkach 6.9, 6.10, 

6.11 i 6.12 jednoznacznie wskazują na konieczność zoptymalizowania lokalizacji baz lotni-

czych służby SAR zabezpieczających zapotrzebowanie na dostępność usług ratowniczych. 

Zlokalizowanie kolejnej bazy w Dziwnowie w zachodnim sektorze polskiej strefy odpowie-
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dzialności służby SAR (rys. 6.11) może zwiększy skuteczność wszystkich działań ratowni-

czych, obniży koszty eksploatacji systemu oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa na Morzu 

Bałtyckim.  

 

Rys. 6.10. Akwen Morza Bałtyckiego, widoczne szlaki komunikacyjne jednostek pływających cargo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z systemu AIS 

 

Rys. 6.11. Akwen Morza Bałtyckiego, widoczne szlaki komunikacyjne jednostek pływających (cargo, 

kutry rybackie, promy pasażerskie) i proponowana lokalizacja kolejnej bazy w Dziwnowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z systemu AIS 

Argumentem do podjęcia działań na rzecz zwiększenia efektywności służby SAR w tej 

części Morza Bałtyckiego niech będą wnioski wyciągnięte z tragedii polskiego promu Jan 

Heweliusz (rys. 6.12). W dniu 14 stycznia 1993 na Morzu Bałtyckim u wybrzeży wyspy Ru-
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gia zatonął polski prom Jan Heweliusz. Prom zatonął w czasie rejsu ze Świnoujścia do Ystad 

podczas silnego sztormu o sile 12 stopni w skali Beauforta, przy fali morskiej powyżej 14 me-

trów wysokości, sile wiatru wiejącego z prędkością 120-160 km/h (33,3-44,4 m/s), kierunku 

nawigacyjnego wiatru zawierającego się w przedziale 100-160. Nawigacyjny kierunek wia-

tru zmierzony jest od południka magnetycznego Nm do kierunku dokąd wieje wiatr (rozróż-

niamy południki magnetyczne Nm i geograficzne Ng) (rys. 6.13). W tabeli 6.4 przedstawiano 

zestawie dostępności baz ratowniczych w chwili katastrofy promu.  

 

Rys. 6.12. Akwen Morza Bałtyckiego, widoczne szlaki komunikacyjne promów pasażerskich i lokali-

zacja baz EPDA i EPOK. Na rysunku zaznaczono miejsce zatonięcia polskiego promu Jan 

Heweliusz w dniu 14.01.1993 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z systemu AIS 

 

Rys.6.13. Zobrazowanie zmieniającego się kierunku wiatru w dniu katastrofy 

Źródło: opracowanie własne  
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W tabeli 6.4 w zestawieniu dostępności baz ratowniczych pokazano czasy dolotu do miej-

sca katastrofy w warunkach normalnych przy stanie morza około 3-4B oraz czasy dolotu 

przy sile wiatru w granicach 12B. Wiatr z kierunku zachodniego (W) i częściowo północno-

zachodniego (N-W) powodował, że statki powietrzne z Danii i Niemiec mając wiatr „w ple-

cy” pokonywałyby dystans szybciej, natomiast śmigłowce z Darłowa dystans do miejsca akcji 

z uwagi na wiatr „czołowy” pokonywały dwa razy wolniej. Średnia prędkość śmigłowców 

względem ziemi wynosiła 97 km/h. Do analizy w opracowaniu nie brano pod uwagę okolicz-

ności katastrofy, a jedynie warunki, które determinują skuteczność systemu poszukiwania 

i ratownictwa lotniczego. W przedstawionym przypadku warunki meteorologiczne miały klu-

czowe znaczenie i dlatego w modelu matematycznym zostały one uwzględnione.  

Tabela.6.4. Zestawienie dostępności baz ratowniczych w chwili katastrofy promu Jan Heweliusz 

Lokalizacja bazy 
Odległość do miej-

sca katastrofy [km] 

Czas dolotu w normal-

nych warunkach, wiatr 3-

4B [min] 

Czas dolotu z uwzględ-

nieniem kierunku i siły 

wiatru  ≥ 12B [min] 

Kopenhaga (DK) 176 53 32 

Parow (D) 76 24 19 

Kilonia (D) 263 79 55 

Darłowo (PL) 141 42 87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 

Na podstawie badań własnych autora, który prowadził analizę warunków wietrzności 

w rejonie lotniska Bagicz w związku z badaniami nad lokacją Portu Lotniczego Kołobrzeg, 

stwierdzono, iż w rejonie tym około 75% wiatrów wieje z kierunku zachodniego (W). Obser-

wacje te potwierdzono w eksperymentalnej pracy (Tarnowska, 2011). Dla lokacji lotniska 

miało to istotne znaczenie z uwagi na ustalenie kierunku pasa startowego. Obecnie wnioski 

z tamtych badań pozwalają na przyjęcie założenia, że umiejscowienie kolejnej bazy lotniczej 

ratownictwa morskiego w zachodniej części strefy odpowiedzialności służby SAR, pozwoli 

zwiększyć efektywny dostęp statków powietrznych operujących z tak usytuowanej bazy, po-

nieważ wiejące wiatry z zachodu będą ułatwiały dotarcie statkom powietrznym do miejsc ak-

cji ratowniczych szybciej i taniej. 

6.4.3. Analiza akcji ratowniczych w latach 1995-2020 

W analizie akcji ratowniczych na akwenie Morza Bałtyckiego wykorzystano meldunki 

z 474 akcji ratowniczych przeprowadzonych w okresie od stycznia 1995 roku do grudnia 

2020 r. Uwzględniono również, że śmigłowce W-3RM Anakonda startowały z bazy Gdynia 

Oksywie, natomiast Mi-14PS z bazy Darłowo. Przyjęty do analizy materiał uwzględnia na-

stępujący podział akcji ratowniczych na poszczególne typy śmigłowców: Mi-14PS realizo-
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wał 189 akcji, a W-3RM Anakonda 285 akcji. Podstawowym kryterium zastosowanym 

w analizie akcji ratowniczych było określenie miejsca startu śmigłowca i określenie jego po-

zycji geograficznej po dotarciu na miejsce akcji. Miejsce startu jest istotne z uwagi na odle-

głość do miejsca akcji ratowniczej. Wynikają z tego wszystkie istotne parametry funkcjono-

wania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, tj.: czas dolotu, ilość zużytego paliwa, 

czas operowania nad miejscem akcji, zależność od warunków atmosferycznych (stan morza, 

siła i kierunek wiatru). Odległość od miejsca startu do miejsca akcji ratowniczej w zestawie-

niu przedstawionym na rysunku 6.3 obliczono na podstawie przedstawienia różnicy pozycji 

geograficznych w postaci wartości liniowej w kilometrach. Otrzymane wartości pokazują od-

ległości od baz macierzystych i od bazy w Dziwnowie. Wskazano również promienie opera-

cyjne zasięgu śmigłowców, czyli 50 km, 100 km, 150 km. 

Na rysunku 6.14 przedstawiono zbiór wszystkich lotów ratowniczych śmigłowcem W-

3RM Anakonda wykonanych z bazy Gdynia Oksywie (EPOK) do miejsc realizacji działań ra-

towniczych w latach 1995-2020. Natomiast na rysunku 6.15 przedstawiono histogram odle-

głości rejonu akcji ratowniczych od bazy lotniczej EPOK w latach 1995-2020. Dane przed-

stawiono w przedziałach o szerokości 20 km. Największą liczbę akcji przeprowadzono 

w przedziale odległości 10 do 30 km od bazy startowej. Zdecydowana większość była wyko-

nywana w przedziale do 110 km od bazy. Należy zwrócić uwagę, że 44 akcje ratownicze były 

wykonywane na odległość większą niż 150 km od bazy, nawet do 450 km (rys. 6.14). 

 

Rys. 6.14. Odległość lotu z bazy Gdynia Oksywie (EPOK) do miejsca akcji ratowniczych dla śmi-

głowców W-3RM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 
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Rys. 6.15. Histogram odległości rejonu akcji ratowniczych od bazy lotniczej Gdynia Oksywie (EPOK) 

dla śmigłowców W-3RM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 

Na rysunku 6.16 przedstawiono zbiór wszystkich lotów ratowniczych wykonanych z bazy 

Darłowo (EPDA) do miejsc realizacji akcji ratowniczych w latach 1995-2020. Loty były rea-

lizowane przez śmigłowiec Mi-14PS. 

 

Rys. 6.16. Odległość lotu z bazy Darłowo (EPDA) do miejsca akcji ratowniczych dla śmigłowców 

Mi-14PS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 

Natomiast na rysunku 6.17 przedstawiono histogram odległości rejonu akcji ratowniczych 

od bazy lotniczej EPDA w latach 1995-2020. Dane przedstawiono w przedziałach o szeroko-

ści 20 km. W przedziale odległości powyżej 150 km od bazy startowej przeprowadzono 70 
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akcji ratowniczych. Natomiast w przedziale do 150 km od bazy, ich liczba wynosiła 119. Na-

leży zwrócić uwagę, że lokalizacje akcji ratowniczych znajdowały się w znacznym rozpro-

szeniu w obszarze o promieniu 150 km od bazy. Najdalsza akcja znajdowała się w odległości 

375 km. 

 

Rys. 6.17. Histogram odległości rejonu akcji ratowniczych od bazy lotniczej Darłowo (EPDA) dla 

śmigłowców Mi-14PS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 

Odległość miejsc akcji ratowniczych zrealizowanych w latach 1995-2020 z bazy EPDA 

oraz EPOK od proponowanej lokalizacji kolejnej bazy w Dziwnowie przedstawiono na ry-

sunku 6.18. Można zaobserwować, iż w obszarze o promieniu 150 km od Dziwnowa znajdo-

wały się misje, które w większości realizowane były przez jednostki ratownicze z Darłowa 

(EPDA). Misje ratownicze, do których jednostki ratownicze startowały z bazy w Gdyni Ok-

sywie (EPOK) w przeważającej większości znajdują się w przedziale od 300 do 500 km od 

proponowanej lokalizacji w Dziwnowie. Z kolei na rysunku 6.19 przedstawiono podsumowa-

nie analizy położenia miejsc akcji ratowniczych względem baz startowych. Z bazy w Darło-

wie (EPDA) zrealizowano 18% misji w odległości do 50 km, z bazy w Oksywiu zrealizowano 

33% misji ratowniczych w tym przedziale. W przedziale od 50 do 100 km, z EPDA wykona-

no 24% lotów ratowniczych, natomiast z EPOK 33%. Przedział od 100 km do 150km zawie-

rał 20% zrealizowanych zadań ratowniczych z Darłowa oraz 19% z Oksywia. W przedziale 

odległości od bazy powyżej 150 km zwraca uwagę przewaga procentowa lotów wykonanych 

z Darłowa, która wynosiła 38%. W tym przedziale, z Oksywia, wykonano 16% lotów ratow-

niczych z tej bazy.  
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Rys. 6.18. Odległość od lądowiska Dziwnów do miejsca akcji ratowniczych realizowanych przez śmi-

głowiec Mi-14PS i W3-RM Anakonda 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 

 

Rys. 6.19. Odległości miejsca akcji ratowniczej dla poszczególnych baz  EPOK i EPDA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 

Na rysunku 6.20 przedstawiono histogram odległości rejonu akcji wykonanych z bazy 

EPDA w latach 1995-2020 od proponowanej lokalizacji bazy lotniczej w Dziwnowie. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 119 ze 189 akcji (63%) wykonanych z EPDA znajdowało 

się bliżej niż 150 km od Dziwnowa. Można przypuszczać, że zadania te mogłyby być 

zrealizowane z tej lokalizacji w mniejszym czasie dostępu do rejonu działań ratowniczych 

oraz przy mniejszym nakładzie finansowym wynikającym przede wszystkim z mniejszego 

zużycia paliwa lotniczego. 
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Rys. 6.20. Histogram odległości rejonu akcji ratowniczych wykonanych z bazy EPDA od proponowa-

nej lokalizacji bazy w Dziwnowie dla śmigłowców Mi-14PS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 

Na rysunku 6.21 przedstawiono histogram odległości rejonu akcji wykonanych z bazy 

EPOK w latach 1995-2020 od proponowanej lokalizacji bazy lotniczej w Dziwnowie. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że jedynie 13 z 285 akcji (4%) wykonanych z EPOK znajdowało 

się bliżej niż 150 km od Dziwnowa. Istnieje silna przesłanka, że obecność trzeciej bazy 

w proponowanej lokalizacji nie wpłynęłaby na funkcjonowanie służby SAR operującej z lot-

niska w Oksywiu (EPOK). 

 

Rys. 6.21. Histogram odległości rejonu akcji ratowniczych wykonanych z bazy EPDA od proponowa-

nej lokalizacji bazy w Dziwnowie dla śmigłowców W-3RM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów z lotów ratowniczych 
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6.5. Wyniki symulacji komputerowej 

6.5.1. Zakres symulacji 

Algorytm oceny przedstawiony w rozdziale 5 posłużył do wykonania symulacji 

komputerowej funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego w polskim 

rejonie odpowiedzialności służby SAR na Morzu Bałtyckim. Do implementacji modelu 

posłużył skryptowy język programowania Python, wraz z bibliotekami NumPy oraz SciPy. 

W przeprowadzonych obliczeniach komputerowych odwzorowano system poszukiwania 

i ratownictwa lotniczego stosując uproszczenia. Polegały one na zachowaniu jedynie 

istotnych parametrów, które ujęto w modelu systemu poszukiwaniu i ratownictwa lotniczego 

oraz w ocenie funkcjonowania tego systemu. Symulacja polegała na realizacji algorytmu 

oceny systemu w dwóch konfiguracjach (rys. 6.22):  

 podstawowej, w której funkcjonowały dwie stacje bazowe: Darłowo (EPDA) oraz Gdynia 

Oksywie (EPOK) (rys. 6.22a), 

 alternatywnej, w której rolę trzeciej, dodatkowej stacji bazowej pełniło lądowisko 

w Dziwnowie (rys. 6.22b). 

W przypadku konfiguracji podstawowej do stacji bazowej EPDA przyporządkowane były 

jednostki ratownicze śmigłowców Mi-14PS, natomiast do EPOK śmigłowce W-3RM 

Anakonda. W konfiguracji alternatywnej, zachowano takie samo przyporządkowanie 

jednostek ratowniczych w bazach EPDA i EPOK. Przyjęto założenie, że z bazy w Dziwnowie 

operowały jednostki ratownicze tego samego typu, co w Darłowie (EPDA). 

6.5.2. Wpływ gęstości podziału na punkty rejonu badań a wskaźniki oceny 

Symulacja komputerowa, zgodnie z algorytmem oceny, opierała się na obliczeniu wielko-

ści związanych z realizowaniem akcji ratowniczych we wszystkich punktach ze zbioru 𝑷𝑲 

(5.11). W celu określenia optymalnej ilości punktów 𝑁𝑃, które wypełniały polski region geo-

graficzny odpowiedzialności służby SAR, przeprowadzono obliczenia dla różnej liczby punk-

tów 𝑁𝑃. Uzyskane wartości współczynników oceny przedstawiono na rysunku 6.23. 
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Rys. 6.22. Wykorzystane w symulacji konfiguracje systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego: 

a) podstawowa z bazami (EPOK i EPDA), b) alternatywna z trzecią bazą w Dziwnowie 

Źródło: opracowanie własne 

Wraz ze zwiększaniem liczby punktów, tj. zwiększaniem gęstości punktów wewnątrz re-

gionu, zmieniały się wartości funkcji oceny systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. 

Analizie poddano system w konfiguracji podstawowej. Można zaobserwować, że wraz ze 

wzrostem gęstości punktów współczynniki pokrycia (pierwotnego i wtórnego) oraz indeks 

Giniego, nieliniowo wzrastały, aż do osiągnięcia w przybliżeniu stałych wartości. Średni czas 

dostępu malał, również w sposób nieliniowy. Można stwierdzić, że powyżej 𝑁𝑃 = 3000 war-

tości współczynników nie zmieniały się bardziej niż 10% względem rozpiętości wyników. Ze 

wzrostem liczby punktów 𝑁𝑃 wyniki były zbieżne do określonych wartości, co w numerycz-

nym sensie potwierdza poprawność implementacji modelu. 
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Rys. 6.23. Zależność wartości wskaźników oceny od liczby punktów 𝑁𝑃 podziału obszaru odpowie-

dzialności: a) pokrycie pierwotne, b) pokrycie wtórne, c) średni czas dostępu, d) indeks Gi-

niego 

Źródło: opracowanie własne 

6.5.3. Symulacja istotnych parametrów scenariuszy pogody w rejonie badań 

Zgodnie z algorytmem oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego w symulacji przeprowadzono proces generowania losowego warunków meteorologicz-

nych na podstawie eksperymentalnych badań własnych przeprowadzonych na Morzu Bałtyc-

kim w różnych miesiącach oraz wyników eksperymentów innych autorów (Tarnowska, 

2014), (Hasager, 2011). 

Na rysunku 6.24 przedstawiono histogramy użytych w symulacji, wygenerowanych war-

tości kierunku wiatru w wybranych miesiącach. Wartości były określone za pomocą algoryt-

mu losującego, w którym gęstość prawdopodobieństwa wylosowania danego kierunku okre-

ślano na podstawie interpolowanego zestawu danych eksperymentalnych (trójkąty na rys. 

6.24). 
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Rys. 6.24. Wybrane histogramy symulowanych kierunków wiatrów, na podstawie danych rzeczywi-

stych zebranych z Morza Bałtyckiego w różnych miesiącach, tj.: a) marzec, b) czerwiec, 

c) wrzesień, d) grudzień 

Źródło: opracowanie własne 

Analogicznie określono wartość prędkości wiatru. Na rysunku 6.25 przedstawiono histo-

gramy użytych do symulacji wartości prędkości w przykładowych miesiącach. Z danych eks-

perymentalnych określono rozkład zmiennej losowej prędkości wiatru, który opisano rozkła-

dem ciągłym Weibulla. Algorytm losujący generował wartości w oparciu o ten rozkład 

(niebieskie słupki). Z uwagi na zmienność przyziemnego profilu prędkości przepływu powie-
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trza należało uwzględnić wzrost wartości prędkości na wysokości przelotowej śmigłowców 

ratowniczych. Pomarańczowe słupki na rysunku 6.25 określają skorygowane wartości pręd-

kości, zgodnie z zasadami mechaniki płynów i fizyką zjawisk meteorologicznych. Przepro-

wadzono obliczenia na podstawie rozkładu prędkości w warstwie przyściennej. W efekcie 

wiatr na wysokości ok. 100 m nad poziomem ziemi jest silniejszy niż przy ziemi, co ma istot-

ne znaczenie dla określenia postępowej prędkości śmigłowca względem ziemi podczas lotu na 

miejsce wykonywania zadania ratowniczego. 

 

Rys. 6.25. Wybrane histogramy symulowanych prędkości wiatrów, na podstawie danych rzeczywi-

stych zebranych z Morza Bałtyckiego w różnych miesiącach, tj.: a) marzec, b) czerwiec, 

c) wrzesień, d) grudzień 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z proponowanym algorytmem oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ra-

townictwa lotniczego w procesie należy dokonać analizy 𝑉 scenariuszy wietrzności (warun-

ków meteorologicznych). W celu określenia dokładności uzyskiwanych wyników od ilości 
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losowych próbek wiatru w obszarze odpowiedzialności służby SAR, przeprowadzono analizę 

wpływu liczby wygenerowanych scenariuszy wietrzności na wartości wskaźników oceny sys-

temu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Wykresy przedstawione na rysunku 6.26 wska-

zują na słabszą, niż w przypadku ilości punktów 𝑁𝑃, zależność między liczbą scenariuszy 𝑉 

a wskaźnikami oceny systemu. Mimo to, można zaobserwować, że wraz ze zwiększaniem 

liczby 𝑉, otrzymywane wartości są bardziej skoncentrowane wokół wartości oczekiwanej za-

znaczonej cienką kropkowaną linią. Można wyciągnąć wniosek, że liczba scenariuszy warun-

ków meteorologicznych w symulacji na podstawie proponowanego modelu nie powinna być 

mniejsza niż 𝑉 <  250. 

 

Rys. 6.26. Zależność wartości wskaźników oceny od liczby scenariuszy wietrzności: a) pokrycie pier-

wotne, b) pokrycie wtórne, c) średni czas dostępu, d) indeks Giniego 

Źródło: opracowanie własne 
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6.5.4. Wyniki symulacji na przykładzie wybranego scenariusza o maksymalnej 

wietrzności 

Wartości wskaźników oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego obliczono na podstawie analizy realizacji potencjalnej akcji ratowniczej w każdym 

punkcie obszaru. W każdym 𝑣tym scenariuszu warunków meteorologicznych dokonano sy-

mulacji szeregu wielkości określających przebieg zadania ratowniczego. W niniejszym pod-

rozdziale przedstawiono przykładowy scenariusz charakteryzujący się maksymalną siłą wia-

tru z kierunku zachodniego.  

Na rysunku 6.27 przedstawiono prędkość postępową względem ziemi jednostki ratowni-

czej podczas lotu do miejsca zdarzenia w wybranym punkcie. Można zaobserwować, że wiatr 

ma istotny wpływ na prędkość lotu w rejonie. Punkty położone od strony nawietrznej (podróż 

z wiatrem „czołowym”) charakteryzują się znacznym spadkiem prędkości postępowej. Różni-

ce między prędkościami lotu zgodnie z kierunkiem wiatru i przeciwnie do niego wynosiły 

150180 km/h. Tak duże różnice w prędkości postępowej względem ziemi stanowiły o istot-

nej nierówności rozłożenia czasu dotarcia do miejsca akcji w rejonie symulacji. 

Na rysunku 6.28 przedstawiono czas osiągnięcia przez jednostkę ratowniczą rejonu reali-

zacji zadania. Można zaobserwować, że w przypadku lotu z bazy EPDA (rys. 6.28) na zachód 

(z hamującym efektem wiatru), czas potrzebny na osiągnięcie zachodniej granicy regionu od-

powiedzialności wynosił aż 110 minut. Symulacja odzwierciedla, w tym przypadku rzeczywi-

stą akcję ratowniczą, podczas której śmigłowce Mi-14 odbywały lot ratowniczy do tonącego 

promu Jan Heweliusz. Silny zachodni wiatr znacząco ograniczał prędkość postępową lotu 

przez, co wydłużył się czas osiągnięcia nakazanego rejonu prowadzenia akcji. 

Wartość operacyjna jednostki ratowniczej na miejscu zdarzenia w zdecydowanej mierze 

zależy od czasu, w którym znajdzie się ona we wskazanym miejscu. Istotnym jest jednak, aby 

załoga statku powietrznego po dotarciu na miejsce dysponowała wystarczającym czasem na 

udzielenie pomocy wszystkim poszkodowanym. Wielkością, która to określa jest, przedsta-

wiony na rysunku 6.29 pozostały czas operacyjny na miejscu akcji. Obliczono go uwzględnia-

jąc rozporządzalną masę paliwa w warunkach zawisu śmigłowca w miejscu (maksymalne zu-

życie paliwa przez jednostki napędowe), przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 

powrotu do macierzystej bazy z nawigacyjnym zapasem paliwa. Można zaobserwować, że 

śmigłowce Mi-14PS, operujące z baz EPDA i Dziwnów charakteryzują się przewyższającymi 

możliwościami czasu operacyjnego. Jest to związane z większymi gabarytami śmigłowca, 

większą ilością zabieranego na pokład paliwa, ale odbywa się to przy pochłanianiu większych 

środków finansowych. 
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Rys. 6.27. Prędkość lotu śmigłowca jako jednostki ratowniczej: a) z bazy EPOK, b) z bazy EPDA, 

c) z proponowanej bazy w Dziwnowie, do punktu w przypadku scenariusza warunków me-

teorologicznych o maksymalnej sile wiatru 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 6.28. Czas osiągnięcia punktu akcji ratowniczej przez śmigłowiec (jednostkę ratowniczą): 

a) z bazy EPOK, b) z bazy EPDA, c) z proponowanej bazy w Dziwnowie w przypadku sce-

nariusza warunków meteorologicznych o maksymalnej sile wiatru 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 6.29. Czas operacyjny w zawisie śmigłowca: a) z bazy EPOK, b) z bazy EPDA, c) z proponowa-

nej bazy w Dziwnowie, w punkcie akcji ratowniczej w przypadku scenariusza warunków me-

teorologicznych o maksymalnej sile wiatru 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku prowadzenia operacji poszukiwawczych o efektywności wykorzystania jed-

nostki ratowniczej stanowi wartość pola powierzchni obszaru, który jest ona w stanie sku-

tecznie przeszukać. Pole to jest iloczynem długości ścieżki poszukiwania oraz promienia sku-
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tecznej obserwacji. Z uwagi na fakt, iż promień obserwacji zależy od wielu czynników, tj.: 

pora dnia, stan morza, widzialność, wyposażenie śmigłowca, rozmiar poszukiwanego obiektu 

(IMO/ICAO, 2016), na rysunku 6.30 przedstawiono jedynie maksymalną długość ścieżki po-

szukiwania jako wyznacznik możliwości systemu do prowadzenia tego typu operacji w zada-

nym rejonie akcji. 

 

Rys. 6.30. Długość ścieżki poszukiwania jednostki ratowniczej: a) z bazy EPOK, b) z bazy EPDA, 

c) z proponowanej bazy w Dziwnowie w punkcie akcji ratowniczej w przypadku scenariusza 

warunków meteorologicznych o maksymalnej sile wiatru 

Źródło: opracowanie własne 
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6.5.5. Wyniki symulacji w okresie rocznym 

Dostępne dane eksperymentalne warunków meteorologicznych pozwoliły na 

przeprowadzenie symulacji komputerowej analizowanego systemu poszukiwania 

i ratownictwa lotniczego w okresie rocznym z podziałem na poszczególne miesiące. 

Generowane scenariusze pogodowe zostały zagregowane w kategoriach miesięcznych w celu 

zobrazowania zmienności warunków meteorologicznych na Morzu Bałtyckim w polskim 

rejonie odpowiedzialności służby SAR. 

Wykresy na rysunku 6.31 przedstawiają wartości średniego i maksymalnego czasu 

dostępu do usług ratowniczych w systemie w ciągu roku dla dwóch konfiguracji systemu: 

podstawowego (dwie bazy, rys. 6.31a) i alternatywnego (trzy bazy, rys. 6.31b). Porównanie 

konfiguracji obrazuje, że dodanie trzeciej bazy w Dziwnowie obniżyło zarówno średni czas 

dostępu oraz maksymalny czas dostępu w rejonie. Dla wariantu alternatywnego, uśredniony 

w roku maksymalny czasu dostępu był o 30% niższy względem konfiguracji podstawowej, 

czyli o ok. 35 minut. Średni czas dostępu obniżono o ok. 8 minut. Dodatkowo, widoczne jest, 

że wartość średniego czasu dostępu jest na stałym poziomie w ciągu całego roku, natomiast 

wartość maksymalna czasu dostępu charakteryzuje się zmiennością na poziomie ok. 20% 

względem wartości oczekiwanej. 

 

Rys. 6.31. Porównanie miesięcznych wartości czasu dostępu: a) w konfiguracji podstawowej (EPDA 

oraz EPOK), b) w konfiguracji alternatywnej (EPDA, EPOK i Dziwnów) 

Źródło: opracowanie własne 

Proponowane w konfiguracji alternatywnej zwiększenie ilości baz znajduje odzwiercie-

dlenie w wartości współczynnika pierwotnego i zapasowego pokrycia potencjałem ratowni-

czym. Przedstawione na rysunku 6.32 wykresy obrazują wzrost wartości współczynników 

i niezerową wartość pokrycia wtórnego (zapasowego) w konfiguracji trzech baz (rys. 6.32b). 

Należy zaznaczyć, że w tym etapie symulacji przyjęto kryterium, że progowy czas krytyczny, 
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względem którego oblicza się wartość pokrycia wynosił 𝑡𝑘𝑟 = 30 min. Dodanie kolejnej bazy 

pozwoliło osiągnąć pokrycie wtórne na poziomie 7% w czasie 30 minut. Pokrycie pierwotne 

wzrosło o 20% względem konfiguracji podstawowej. Dodatkowo w obydwu przypadkach 

konfiguracji (ilości baz) można zauważyć, że w miesiącach od kwietnia do września pokrycie 

charakteryzuje się wartościami powyżej średniej z całego roku. Można przypuszczać, że jest 

to powiązane z korzystniejszymi warunkami meteorologicznymi, jednakże hipoteza ta wyma-

ga weryfikacji w dodatkowych badaniach. 

 

Rys. 6.32. Porównanie miesięcznych wartości współczynników pokrycia: a) w konfiguracji podsta-

wowej (EPDA i EPOK), b) w konfiguracji alternatywnej (EPDA, EPOK i Dziwnów) 

Źródło: opracowanie własne 

Na rysunku 6.33 przedstawiono indeks Giniego dostępności usługi ratowniczej w rejonie 

odpowiedzialności polskiej służby SAR. Proponowana konfiguracja alternatywna pozwoliła 

na obniżenie średniego indeksu z wartości 0,28 do 0,24, co można interpretować jako ko-

rzystniejszy dostęp do potencjału ratowniczego w rejonie. Współczynnik oceny analizowane-

go systemu, którym jest indeks Giniego nie przedstawia znaczących różnic w cyklu rocznym. 

 

Rys. 6.33. Porównanie miesięcznych wartości indeksu Giniego: a) w konfiguracji podstawowej 

(EPDA i EPOK), b) w konfiguracji alternatywnej (EPDA, EPOK i Dziwnów) 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki symulacji w świetle przedstawionych wartości współczynników oceny wskazują 

na przewagę konfiguracji alternatywnej w ciągu całego roku. 

6.5.6. Porównanie współczynnika pokrycia w przyjętej lokalizacji baz 

Wprowadzenie dodatkowej, trzeciej bazy w systemie poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego w obszarze odpowiedzialności polskiej służby SAR w symulacji wskazuje na zwięk-

szenie pokrycia potencjałem ratowniczym. Na rysunku 6.34 przedstawiono wykresy konturo-

we rozkładu gęstości prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego poziomu współczynnika 

pokrycia pierwotnego przy czasie krytycznym równym 𝑡𝑘𝑟 = 30 min. W konfiguracji pod-

stawowej (rys. 6.34a) widoczny jest brak pokrycia w zachodniej części obszaru, gdzie odby-

wa się intensywny ruch morski w obszarze zatoki Szczecińskiej oraz portu w Kołobrzegu. 

Istotą działania służb ratowniczych jest pewność ich dostępności niezależnie od warunków 

pogodowych, w związku z tym, należy dążyć do maksymalizacji obszaru, w którym wartość 

prawdopodobieństwa osiągnięcia pokrycia na poziomie minimum 95% jest jak największa. 

 

Rys. 6.34. Przestrzenna gęstość rozkładu prawdopodobieństwa współczynnika pierwotnego pokrycia 

potencjałem ratowniczym w czasie krytycznym 𝑡𝑘𝑟 = 30 min 

Źródło: opracowanie własne 
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Symulacja funkcjonowania systemu w konfiguracji alternatywnej (rys. 6.34b) pozwala 

zaobserwować, że możliwe jest zapewnienie z dużą pewnością pokrycia pierwotnym poten-

cjałem ratowniczym w obszarach o dużym natężeniu ruchu morskiego wzdłuż całego polskie-

go wybrzeża. Dodatkowo, przy zachowaniu krytycznego czasu dostępności usługi ratowniczej 

na poziomie 𝑡𝑘𝑟 = 30 min, możliwe jest osiągnięcie pokrycia zapasowego w rejonie dużej 

aktywności sektora rybackiego w okolicach portu Kołobrzeg. 

Analiza wrażliwości współczynników pokrycia względem progu czasowego, nazwanego 

w pracy czasem krytycznym 𝑡𝑘𝑟  została przedstawiona na rysunku 6.35. Kolorem niebieskim 

zaznaczono punkty określające wartości współczynników pokrycia dla podstawowej konfigu-

racji systemu w zależności od zmiennej wartości 𝑡𝑘𝑟. Kolorem czerwonym przedstawiono 

wyniki dla konfiguracji alternatywnej (EPDA, EPOK, Dziwnów). We wszystkich seriach da-

nych można zaobserwować, że punkty układają się wzdłuż nieliniowo rosnącej charakterysty-

ki, która dla dostatecznie dużych wartości 𝑡𝑘𝑟 osiąga poziom nasycenia. W przypadku konfi-

guracji alternatywnej widoczne jest, że pokrycie pierwotne dla czasu krytycznego większego 

od  𝑡𝑘𝑟  >  50 min osiąga wartości powyżej 99%. Oznacza to, że w systemie, w którym funk-

cjonują trzy bazy lotnicze, możliwe jest osiągnięcie rejonu akcji ratowniczej w czasie nie 

większym niż 50 minut w całym obszarze odpowiedzialności. 

W przypadku konfiguracji podstawowej z dwoma stacjami bazowymi, pokrycie pierwotne 

nie osiągnęło równie wysokich wartości, co w konfiguracji alternatywnej w badanym zakresie 

czasu krytycznego (do 1 godziny). 

Z charakterystyki pokrycia, na rysunku 6.35 można odczytać wartości czasów krytycz-

nych, dla których wartość pokrycia wtórnego zaczynała osiągać wartości niezerowe. W przy-

padku konfiguracji podstawowej było to 𝑡𝑘𝑟  = 35 min, natomiast dla konfiguracji alterna-

tywnej 𝑡𝑘𝑟  = 26 min. Wartości te można interpretować na korzyść systemu z trzema bazami, 

gdyż system taki miałby możliwość zapewniania pokrycia zapasowego szybciej w większej 

części obszaru odpowiedzialności. Obrazuje to krzywa pokrycia wtórnego (czerwone kwadra-

ty), która jest położona ponad krzywą pokrycia wtórnego dla konfiguracji z dwoma bazami 

(niebieskie kwadraty). W skrajnym przypadku, gdy 𝑡𝑘𝑟  = 60 min, system w konfiguracji 

podstawowej był w stanie zapewnić pokrycie pierwotne na poziomie 83% oraz pokrycie za-

pasowe wynoszące 60%. Dla konfiguracji alternatywnej, trzech baz w systemie, wartości po-

krycia pierwotnego i wtórnego wynosiły odpowiednio 99% i 88%. 

Współczynnik pokrycia oprócz indeksu Giniego i czasu dostępu stanowi ważniejsze kry-

terium oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, którego wyż-
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sze wartości świadczą wprost o zwiększonych możliwościach świadczenia usług ratowni-

czych w polskim obszarze odpowiedzialności służby SAR. 

 

Rys. 6. 35. Pierwotne i wtórne pokrycie potencjałem ratowniczym systemu w dwóch konfiguracjach, 

tj.: podstawowej (kolor niebieski) i alternatywnej (kolor czerwony) 

Źródło: opracowanie własne 
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7. PODSUMOWANIE 

7.1. Wnioski z pracy 

Analiza stanu wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania systemu poszukiwania i ra-

townictwa morskiego z użyciem komponentu lotniczego pozwala na stwierdzenie, że w pol-

skim systemie lotniczego ratownictwa morskiego widoczny jest brak strategicznej lokalizacji 

baz lotniczych. Zarówno w chwili obecnej jak i w niedalekiej przyszłości istnieje i będzie ist-

niało zapotrzebowanie na dostępność potencjału ratowniczego w obszarze odpowiedzialności 

służby SAR. Można założyć, że rozwój gospodarczy w rejonie polskiego wybrzeża obejmują-

cy takie inwestycje jak Gazoport w Świnoujściu, linia przesyłowa gazu z Norwegii Baltic Pi-

pe, czy planowane siłownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim będą wymagały sprawnie działają-

cego systemu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to może zapewnić dobrze zorganizowany, 

wyposażony w nowoczesne narzędzia ratownicze, system poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego. W celu utrzymania bezpieczeństwa na wysokim poziomie niezbędne jest prowadzenie 

działań nakierowanych na ocenę funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-

czego. 

Wnioski ogólne, które wynikają z przeprowadzonych w rozprawie rozważań można 

przedstawić następująco: 

1. Zdefiniowany w pracy model systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz 

przeprowadzona symulacja komputerowa pozwoliła na przeprowadzenie procesu oce-

ny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Udowodniono 

prawdziwość pierwszej tezy badawczej, która stanowi o istnieniu możliwości dokona-

nia obiektywnej oceny systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. 

2. W studium przypadku polskiego rejonu odpowiedzialności na Morzu Bałtyckim, wy-

kazano na podstawie analizy porównawczej dwóch konfiguracji systemu, tj.: podsta-

wowej, odwzorowującej rzeczywisty system oraz alternatywnej z trzecią dodatkową 

stacją bazową w Dziwnowie, że funkcjonowanie systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego uległo znaczącej poprawie w konfiguracji alternatywnej. Udowodniono 

w ten sposób prawdziwość postawionej w rozprawie drugiej tezy badawczej.  

3. Zdefiniowane w procesie oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego autorskie wskaźniki oceny: pokrycie pierwotnym potencjałem ratowni-

czym, pokrycie wtórnym (zapasowym) potencjałem ratowniczym, indeks Giniego, 

średni czas dostępności usługi ratowniczej, maksymalny czas dostępności usługi ra-

towniczej, posłużyły do skwantyfikowania cech systemu i umożliwiły dokonanie oce-
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ny w sposób ilościowy. Wprowadzenie dodatkowej, trzeciej bazy lotniczej w zachod-

niej części polskiego wybrzeża spowodowało poprawę bezpieczeństwa, co było wyra-

żone wartościami wskaźników oceny funkcjonowania systemu. Potwierdziło to praw-

dziwość tezy trzeciej. 

4. Istotnym elementem proponowanego modelu jest uwzględnienie, niedeterministycz-

nych, warunków meteorologicznych panujących w obszarze odpowiedzialności. Na 

podstawie symulacji komputerowej wielokrotnych iteracji funkcjonowania systemu 

w różnych scenariuszach wietrzności zobrazowano wpływ tych warunków na pręd-

kość postępową względem ziemi i czas osiągnięcia przez jednostkę ratowniczą naka-

zanego rejonu prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. Wyniki obliczeń 

wskazały, że różnice w prędkości lotu śmigłowca względem ziemi w kierunku zgod-

nym i przeciwnym z kierunkiem wiatru wynosiły 150180 km/h. 

5. Wprowadzenie do systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego dodatkowej trze-

ciej stacji bazowej w Dziwnowie spowodowało wzrost współczynnika pokrycia pier-

wotnego i wtórnego w czasie krytycznym 30 minut, odpowiednio o 20% i 7% wzglę-

dem systemu funkcjonującego w rzeczywistości. Maksymalny czas dostępności usługi 

ratowniczej obniżono o 35 minut, natomiast średni czas dostępności usługi ratowni-

czej o 8 minut. Indeks Giniego zmniejszono od wartości 0,28 do 0,24, co wskazuje na 

korzystniejszą równomierność dostępu do potencjału ratowniczego w badanym rejonie 

odpowiedzialności służby SAR. 

7.2. Możliwości aplikacji wyników pracy i kierunki dalszych badań 

Przedstawiony w rozprawie model systemu i algorytm oceny funkcjonowania systemu po-

szukiwania i ratownictwa lotniczego stanowi narzędzie do wyznaczenia istotnych wartości 

wskaźników oceny funkcjonowania analizowanego systemu. Wprowadzając szczegółowe da-

ne dotyczące struktury oraz elementów systemu, który w istocie można sklasyfikować jako 

system transportowy, możliwa jest analiza porównawcza konkurujących ze sobą, alternatyw-

nych jego konfiguracji. Możliwe jest zarówno porównywanie różnych typów jednostek ra-

towniczych. Uzyskane wyniki mogą posłużyć jako solidna, oparta o zasady fizyki i dane em-

piryczne podstawa do dalszej analizy kierunków rozwoju systemu bezpieczeństwa na morzu. 

Narzędzie pozwala na jednoznaczną ocenę rozwiązań korzystnych oraz odrzucenie takich, dla 

których wskaźniki ocen byłyby gorsze w porównaniu do konfiguracji podstawowej. 

Tematyka modelowania, oceny bezpieczeństwa na morzu i poszukiwania optymalnych 

rozwiązań systemów transportowych z uwzględnieniem komponentu lotniczego jest wciąż 
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niewyczerpana. Istnieją silne przesłanki do kontynuacji badań w tym obszarze i wskazanie 

następujących kierunków dalszych badań, tj.: 

1. Opracowanie decyzyjnego modelu matematycznego lokalizacji stacji bazowych oraz 

alokacji komponentu ratowniczego z uwzględnieniem wpływu niedeterministycznych 

warunków meteorologicznych. Celem modelu byłoby wskazanie optymalnych z punk-

tu widzenia przyjętych kryteriów pokrycia i czasu dostępności lokalizacji baz ratow-

nictwa lotniczego z uwzględnieniem stochastycznej natury warunków wietrzności 

oraz kosztów operacyjnych. 

2. Modelowanie matematyczne prawdopodobieństwa powodzenia akcji poszukiwawczo-

ratowniczej w ujęciu holistycznym, z uwzględnieniem wpływu zjawisk meteorolo-

gicznych, struktury systemu poszukiwania i ratownictwa oraz współpracy różnych 

środków operacyjnych w dyspozycji służby SAR. 

3. Modelowanie matematyczne z wykorzystaniem wieloagentowych modeli symulacyj-

nych zapewnienia niezawodności funkcjonowania służby SAR z uwzględnieniem cza-

su napraw, szkolenia załóg, planowanych przeglądów statków powietrznych, logistyki 

oraz zapewnienia maksymalnej dostępności floty jednostek ratowniczych. 

4. Badania eksperymentalne warunków meteorologicznych w szerszym zakresie 

w akwenie Morza Bałtyckiego w aspekcie potencjalnych działań poszukiwawczo-

ratowniczych. Istnieje silna potrzeba dostępności do zbioru danych empirycznych 

wietrzności, stanu morza, widoczności w różnych rejonach oraz porach roku w celu 

uwzględnienia tych parametrów w modelach systemów poszukiwania i ratownictwa. 
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