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ZAKRES WDRAŻANIA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ DO RATOWANIA 

PŁETWONURKÓW  W SYTUACJACH EKSTREMALNYCH 
 
 

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania szybko pływającej łodzi z 
uchylnym dziobem przeznaczonej do podejmowania nieprzytomnych płetwonurków z 
wody. Rozwiązanie ma zniwelować problem przenoszenia nieprzytomnego 
płetwonurka nad burtami łodzi ratunkowej. Prezentowany materiał oparto o trzy letni 
okres doświadczeń realizowanych podczas szkoleń Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.  

 
Słowa kluczowe
 

: ratownictwo wodno – nurkowe, ratownictwo wodne 

 
THE RANGE OF THE IMPLEMENTATION OF THE LIFEBOAT DESIGNED TO 

SAVE OF DIVERS IN EXTREME SITUATIONS. 
 
 

This article presents the proposal of the use of the quickly swimming boat 
equipped with the adjustable bow to designed to take the unconscious divers from 
water. The solution has to level the problem of the unconscious diver’s transfer over 
the lifeboat’s sides. Presented material was based on three years of experiments 
realized during the training of the Water Voluntary Ambulance Service.  
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WSTĘP 
 
Świat podwodny w miarę rozwoju techniki, wraz z możliwościami 

eksploracyjnymi, jest coraz bardziej intrygującym środowiskiem. Podwodne 
przestrzenie już przed wiekami były często odwiedzane ze względów zarobkowych, 
badawczych, ratunkowych, militarnych czy rekreacyjnych. Zgodnie z opracowaniem dr 
Jarosława Krzyżaka „Medycyna Nurkowa” współcześnie coraz większa część 
społeczeństwa interesuje się eksploracją podwodnych obszarów, do niedawna 
rezerwowanych wyłącznie dla wąskiej grupy osób specjalnie do tego celu 
przygotowanych. Powszechny dostęp do sprzętu nurkowego, warunkowany 
zamożnością społeczeństwa i potrzebami indywidualnymi stał się podłożem wielu 
wypadków pod wodą. Możliwości geograficzne i środowiskowe polskich wód 
śródlądowych oraz pasa przybrzeżnego Bałtyku sprzyja turystyce podwodnej, 
zwłaszcza w sezonie letnim. Do innych miejsc o znacznie większej atrakcyjności 
zalicza się m.in. wody Morza Śródziemnego, w których coraz więcej turystów-
amatorów korzysta z nurkowania. Biorąc pod uwagę aspekt bezpieczeństwa, taki 
proceder ma także swoje ujemne skutki. Podłożem wypadków jest brak szkoleń, 
odpowiednich zaświadczeń o stanie zdrowia, brak kondycji psychofizycznej amatorów 
nurkowania, brak zabezpieczeń i doświadczenia w nurkowaniu. W takich 
okolicznościach drastycznie spada poziom bezpieczeństwa osób przebywających pod 
wodą czego dowodzą zestawienia statystyczne. Mimo to, amatorów podwodnych 
wrażeń nie brakuje [1, 2, 3].  

W Polsce udział w nurkowaniu osób postronnych jest obserwowalny w 
mniejszej skali, co warunkowane jest specyfiką geograficzną położenia kraju, 
znacznymi wahaniami termiki wód w cyklu rocznym jak również zmiennymi 
głębokościami oraz przejrzystością wód. Mimo to, rokrocznie odnotowuje się od kilku 
do kilkunastu wypadków płetwonurków. Badania własne, prowadzone z zakresu 
ratownictwa śmigłowcowego Marynarki Wojennej wskazują na kilka przyczyn 
wypadków, wśród których dominującym wydaje się być: brak znajomości akwenu, 
niedostateczne przygotowanie techniczne i kondycyjne, brak dostatecznego 
wyszkolenia nurkowego. Osoby odratowane jak same twierdziły, odbyły krótkie 
szkolenia w ciepłych wodach morskich o kilkunastometrowej przejrzystości, w 
przyjaznej temperaturze wody. W zetknięciu z środowiskiem wód Bałtyku traciły 
rachubę czasu, orientację przestrzenną pod wodą, panikowały co prowadziło do 
wypadku [2, 3].  

Na śródlądziu dochodzi do podobnych precedensów. Powszechny dostęp do 
profesjonalnego sprzętu nurkowego sprawia, że nawet przygodny turysta może bez 
przeszkód nurkować zakupując lub pożyczając sprzęt specjalistyczny. Prowadzone 
przez autorów obserwacje na wschodnich terenach Polski - akweny wodne Poj. 
Łęczyńsko-Włodawskiego potwierdziły zdarzenia korzystania z pożyczanych zestawów 
nurkowych od osób postronnych, pływania w niekompletnym sprzęcie, bez atestu lub z 
uszkodzonym osprzętem pomocniczym. Takie sytuacje zwykle kończyły się wypadkami 
nurkowymi. Wielu można było uniknąć lub zainterweniować ratowniczo jeśli zdarzenia 
byłyby wcześniej zgłaszane, a na miejscu działałyby przygotowane do akcji ratownicze 
grupy interwencyjne. Na tej podstawie można prognozować, iż wypadki nurkowe mogą 
w przyszłości coraz częściej dotyczyć płetwonurków amatorów aniżeli zawodowych 
nurków. Zestawienia statystyczne prezentowane przez dr Krzyżaka uświadamiają, iż 
wypadki podwodne dotyczą zwykle procesu utonięć, sporadycznie są konsekwencją 
urazów ciśnieniowych i chorób dekompresyjnych. Odpowiednio szybka reakcja oraz 
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wczesne podjecie zabiegów ratujących życie stwarza większe szanse ratowania 
płetwonurka [2, 4, 7].  

Problem szybkości udzielania pomocy w wodzie oraz pod wodą jest nadal 
otwartym problemem skutecznej prewencji ratowniczej. Wymaga wielu innowacji 
technicznych oraz szkoleniowych. Współczesne polskie służby ratownictwa wodnego 
/WOPR/ starają się sprostać oczekiwaniom ludzi korzystających z wypoczynku nad 
wodami. Nie są epizodami interwencje do osób uczestniczących w sportach 
ekstremalnych takich jak: windsurfing, paralotniarstwo nad wodami, spływy w wodach 
szybko płynących, nurkowania nocne, pod lodem oraz nurkowania wrakowe. Do 
działania w tych sytuacjach interwencyjne grupy szybkiego reagowania WOPR są 
odpowiednio przygotowywane. W zdarzeniach ratowniczych na wodzie, wiodącym 
czynnikiem decydującym o skuteczności akcji jest czas jej trwania. Ma ona swoistą 
zależność liniową: im szybsza interwencja tym większa szansa uratowania 
poszkodowanego, co ma ewidentne znaczenie w ratowaniu płetwonurków. W tym celu 
zalecany jest sprzęt pływający, umożliwiający natychmiastowa interwencje. 
Standardowo w ratownictwie są stosowane wiosłowe oraz motorowe jednostki 
pływające zarówno na kąpieliskach śródlądowych jak i nadmorskich [1, 5, 6, 11].  

W przypadku podejmowania z wody nieprzytomnego płetwonurka na jednostkę 
pływającą specyficznym problemem jest technika jego przenoszenia wraz z osprzętem 
nad burtami łodzi ratowniczych. Z praktycznych obserwacji własnych wynika, iż nawet 
doświadczeni ratownicy mają problemy z bezpiecznym /nieurazowym/ zabraniem na 
pokład osoby nieprzytomnej. Rozwiązaniem problemu może być wdrożenie wodnych 
jednostek szybko pływających typu: Mariusz 520 z uchylnym dziobem, przydatnych do 
podejmowania płetwonurków. 

Jednostki ratownicze o podobnej konstrukcji są wykorzystywane w krajach 
Europy zachodniej wywiązując się z swoich zadań bez zastrzeżeń. W Polsce powstały 
prototypy podobnych jednostek /3 łodzie z otwieranymi dziobami/, będące w służbie 
WOPR na terenie kraju, sukcesywnie testowane podczas wykonywania rozmaitych 
zadań interwencyjnych. Jedna z nich, będąca na stanie ZW WOPR w Białymstoku 
corocznie bierze udział w Centralnych Szkoleniach WOPR w Tamie, gdzie m.in. 
analizowana jest jej przydatność, dzielność bojowa w sytuacjach interwencyjnych, 
często w warunkach ekstremalnych. Poprzez sytuację ekstremalną należy rozumieć 
takie okoliczności zajścia, w których niesienie pomocy jest wybitnie utrudnione. 
Oddzielnie należy rozpatrywać okoliczności wypadkowe poszkodowanego a osobno 
zdarzenia, w których narażone jest bezpieczeństwo ratownika. Do ewidentnych w 
zakresie udzielania pomocy w wodzie należy wskazać: nagłe załamania pogody, 
ograniczone warunki widoczności, pływy i wahania poziomu wody, niska temperatura 
wody, zawirowania i turbulencje wodne przy budowlach hydrotechnicznych, 
nieregularne i zarośnięte zbiorniki, nagłe spłycenia i zamulenia dna, itp. [7, 8, 9, 12, 
13]. W takich okolicznościach działania ratownicze, skuteczność akcji oraz 
bezpieczeństwo personelu ratowniczego jest narażone na zewnętrzne czynniki 
ograniczające prewencję. Dlatego też ostatnimi czasy powołano specjalne Grupy 
Operacyjne WOPR mogące prowadzić akcje w niestandardowych sytuacjach. Oprócz 
wyszkolenia specjalistycznego dotyczącego: szkolenia sprzętowego, współpracy z 
SAR, szkoleń powodziowych, wspinaczkowych, kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
ratownictwa nurkowego, lodowego itd. zwraca się uwagę na systematyczne 
podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach Centralnych WOPR pod kątem 
zabezpieczenia sprzętowego. W chwili obecnej w Polsce jest 16 takich grup 
zrzeszanych przy Zarządach Wojewódzkich. Jednak ich mobilność zależna jest od 
stanu potrzeb i możliwości finansowo-sprzętowych regionu.  

Prezentowany materiał o charakterze poglądowym oparto na 3-letnich 
obserwacjach i doświadczeniach zdobytych podczas prowadzenia Szkoleń 
Centralnych WOPR. Doniesienie ma charakter nowatorski, wskazujący praktyczne 
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wdrożenie największej jednostki WOPR z uchylnym dziobem /Mariusz 520/ do 
interwencji ratowniczych pod kątem udzielania pomocy płetwonurkom. Testy w/w 
jednostki motorowodnej prowadzone na wodach śródlądowych oraz morskich wykazały 
wysokie jej zdolności patrolowe, zabezpieczające i ratownicze. Znacznym atutem 
opisywanej łodzi jest jej zdolność szybkiego reagowania w warunkach trudnych, 
dotychczas uznawanych z znacznie narażające na niebezpieczeństwo ratowników 
działających konwencjonalnie, tradycyjnymi technikami ratowania. Wypadki 
pojawiające u płetwonurków łączą się z potrzebą prowadzenia natychmiastowej 
interwencji, często w ekstremalnych warunkach środowiskowych i klimatycznych.  

Na podstawie prezentowanego materiału starano się przybliżyć możliwości 
ratownicze jednostki pływającej wykorzystywane podczas udzielania pomocy 
płetwonurkom w stanach zagrożenia zdrowia i życia, jak i jej mankamenty 
eksploatacyjne, wymagające dalszych innowacji technologicznych.  

 
1. PŁASKODENNA SZYBKO PŁYWAJĄCA ŁÓDŹ MOTOROWA „MARIUSZ 520” 
 
Mariusz 520 (Rys. 1) zaliczany jest do jednej z najszybszych, nawodnych, 

płaskodennych jednostek motorowych WOPR, mogących zabrać kilkuosobowy zespół 
ratowniczy. Posiada wielokonny zaburtowy silnik doczepny. Autami tego typu 
rozwiązań jest: łatwość jego montażu i demontażu, mały ciężar w odniesieniu do 
pozyskanej mocy, znaczna manewrowość jednostki nawet przy niewielkich 
prędkościach, prosta budowa i obsługa serwisowa.  

 

 

 

 
Rys. 1. Szybko pływająca łódź motorowa „Mariusz 520” z uchylnym dziobem do podejmowania 
nieprzytomnych płetwonurków z wody.  

 
Mankamentami natomiast są: znaczne zużycia paliwa, zanieczyszczenie 

środowiska i hałaśliwość, obciążenia finansowe drużyny wynikające z eksploatacji 
jednostki. Opisana jednostka wyposażona w otwierany dziób jest płaskodenno-
saniowym typem łodzi motorowej. Długość całkowita skorupy laminatowo-poliestrowej, 
wynosi 520 cm., szerokość 220 cm., zanurzenie przy obciążeniu załogą – ok. 30 cm., 
masa całkowita jednostki 750 kg wraz z 90-cio KM silnikiem zaburtowym. Na pokład 
zabierany jest 5-cio osobowy zespół ratowniczy. Jednostka przeznaczona jest do 
działań ratowniczych i patrolowych, zarówno na akwenach śródlądowych jak i 
morskich. Kształt dna wraz z zamontowanymi okuciami stali nierdzewnej zapewnia 
wytrzymałość oraz stabilność jednostki. Wolne przestrzenie pomiędzy pokładem a 
kadłubem wypełniono pianką PU co zapewniło łodzi niezatapialność. Kokpit Mariusza 
520 jest drożny dla wody /odpływowy/ co sprzyja nabieraniu wody na pokład a 
następnie jej pozbywaniu się za pomocą pompy zenzowej jak również rufowych 
mankietów odpływowych.  
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 W tabelach poniżej przedstawiono analizę przydatności technicznej łodzi 
„Mariusz 520” do realizacji działań ratowniczych w różnych warunkach (Tabela 1) oraz 
profil gotowości interwencyjne łodzi w ratowaniu płetwonurków (Tabela 2).  
 

Tabela 1.  
 

Analiza przydatności technicznej Mariusza 520 z otwieranym dziobem do działań ratowniczych 
w wybranych warunkach bojowych. 
Sytuacje trudne 
w interwencjach 
ratowniczych 

Aspekty 
ratowania 
płetwonurków 

Mariusz 520 
Wady 
eksploatacyjne  

Mariusz 520 
Zalety strategiczne 
jednostki  

Sugestie 

1. Zafalowanie 
wody morskiej 

Nurkowania na 
wrakach Bałtyku 

Brak blokady 
klapy włazu – 
możliwość 
uszkodzenia 
zawiasów lub  

Krótki czas 
podjęcia na pokład  
nieprzytomnego 
płetwonurka mimo 
falowania 

Rozwiązanie 
techniczne 
dotyczące 
zabezpieczania 
ruchomych 
części klapy 

2. Ograniczenie 
widoczności  

Nurkowania 
nocne,  

Brak 
reflektorów, 
sonarów, nokto- 
i termowizji 

Szyna  
montażowa 
przygotowana do 
eksploatacji 
    

Brak środków 
na drogie 
wyposażenie 
/sponsoring/,  

3. Okres 
zimowy 

Nurkowania 
podlodowe 

Nie nadaje się 
do interwencji 
po zlodzeniu 
akwenu 

Okucia chronią 
dno łodzi przed 
niekontrolowanymi 
otarciami 

Modernizacja 
techniczna 
części 
dziobowej 

4. Szybki nurt 
rzeki, powodzie  

Prace nurków w 
akwenach o 
zwiększonym 
przepływie wody 

Silniki doczepne 
o małej mocy 
nie nadają się 
do interwencji 

 Duże możliwości 
manewrowe łodzi 
przy zastosowaniu 
silników o dużej 
mocy 

Montaż tylko 
silników o 
większej mocy 
w jednostkach 
do interwencji 

5. Szuwary, 
trzcina, grząskie 
dno zbiornika 

Nurkowania 
rekreacyjne w 
zarośniętych 
zbiornikach 

Brak ochrony 
/obudowy/ śruby 

Ograniczenie 
bezpośredniej 
interwencji 
ratownika, wznos 
kolumny silnika 

Osłona śruby i 
kolumny przed 
uszkodzeniem 

6. Mielizny, 
spłycenia  

Nurkowania w 
żwirowniach, 
nieuregulowanych 
zbiornikach  

Brak 
przeciwwskazań 

Dopływanie 
dziobem do miejsc 
znacznie 
wypłaconych    

Wskazane 
popływanie do 
miejsca tylko 
dziobem  

7. Budowle 
hydrotechniczne 

Nurkowania w 
pobliżu tam, 
jazów, ujęć wody 

Brak danych Znaczna 
stabilność łodzi, 
niewywracalność  

Odpowiednia 
blokada 
kolumny silnika 

8. Szlaki 
żeglowne, porty 

Prace podwodne, 
techniczne, 
dokowe 

Słaby sygnał 
dźwiękowy lub 
jego brak 

Duże możliwości 
manewrowe łodzi 
w kanałach   

Zalecany 
odpowiedni 
sygnał 
dźwiękowy i 
wizualny  

9. Wypadki 
masowe 

Nurkowania 
zbiorowe, 
zawody, mitingi 

Mało miejsca na 
sprzęt 
medyczny 

Mobilność, szybka 
interwencja, 
możliwość 
zabrania na 
pokład kilku 
poszkodowanych 

Dostosować 
miejsce na 
sprzęt 
medyczny: 
nosze, butla z 
tlenem, torba 
R1 
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Tabela 2. 
 

Prof il gotowości interwencyjnej Mariusza 520  w ratowaniu płetwonurków. 
Dane techniczne Możliwości [+] Mankamenty [-] 

Załoga: max. 7 osób 4 płetwonurków, 6 
ratowników, 1 sternik 

Mało miejsca na sprzęt 
podręczny /ratunkowy, 
nurkowy/ 

Silnik: Merkury Optima 75 Stosowny do manewrowania 
jednostką, czujnik dna w 
kolumnie przy śrubie, 
regulowanie wznosu kolumny 
silnika; 

Problemy z rozruchem, 
możliwość uszkodzenia śruby 
/chwasty/, znaczne zużycie 
paliwa – nieekonomiczny w 
patrolu; 

Otwierana część dziobowa Otwierany dziób – duże 
możliwości podczas desantu i 
działań ratowniczych  

Niedopracowane zamknięcie 
klapy, manualne działanie 
/brak automatyzacji/ 

Łódź szeroka, stabilna 
bocznie, płaskodenna, 

Znaczna dzielność jednostki 
zarówno na wodach 
śródlądowych i morskich 

Nie poznane dostatecznie w 
warunkach pływania z otwarta 
klapą przy znacznym 
zafalowaniu, brak 
zabezpieczenia przed 
wyłamaniem klapy 

Podatność na działanie 
czynników zewnętrznych  

Nabranie na pokład /po 
otwarciu włazu/ ok. 500 l. 
wody, wyrzut rufowy wody 
wraz z wspomaganiem 
pompy zenzowej 

Ograniczone możliwości 
manewrowania po zalaniu 
pokładu, przy znacznym 
zafalowaniu zbiornika 
wodnego 

Zanurzenie jednostki: 20-50 
cm, w zależności od ładunku 
na pokładzie 

Pływanie w strefie wypłaceń, 
mielizn, dopływanie do trzcin, 
do brzegu stałego; 

Oddziaływanie bocznego 
zafalowania na częste korekty 
trzymania kursu – zwłaszcza 
w warunkach nadmorskich 
/brak kila/ 

Prędkość max.: ok. 50 
km/godz. – uzależniona od 
warunków i stanu wody oraz 
załadunku jednostki 

Znaczna stabilizacja jednostki 
podczas pływania w 
zafalowaniu, niezatapialny po 
otwarciu części dziobowej  

Wpływ umieszczenia 
stanowiska sternika przy 
prawej burcie /asymetria/ na 
zachowanie się jednostki 
podczas wykonywania skrętu 
na znacznej szybkości 
/ochlapywanie sternika, 
działanie siły odśrodkowej na 
załogę/ 

Komory /schowki/ i grodzie 
wypornościowe: 4 boczne /2 
zajęte – akumulator, zbiornik 
z paliwem, osprzęt 
pomocniczy,  

2 komory ok. 50 litrów wolne, 
możliwość składowania 
najważniejszego sprzętu 
ratunkowego. 

Ograniczone możliwości 
dodatkowego lokowania 
osprzętu, np. do prac 
poszukiwawczych, 
ratownictwa medycznego, 
nurkowego przy licznej 
załodze;  

Sprzęt ratowniczy: boja SP, 
koło, linki burtowe,  

Sygnał dźwiękowy, światło 
pozycyjne - topowe, miejsce 
dostosowane do montażu 
modulowanych sygnałów 
dźwiękowych, anten, 
reflektory itp.; 

Brak miejsca na mocowanie 
deski ortopedycznej, brak 
wyposażenia w dodatkowe 
urządzenia nawigacyjne, 
radiolokacyjne; 
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Dane techniczne Możliwości [+] Mankamenty [-] 
Oburtowanie jednostki: burty 
niskie, dosiężne z knagami w 
części dziobowej, dziób 
otwierany za pomocą 
systemu lin i bloczków z 
regulacją zatrzaskową 

Wygodne stanowiska bojowe 
dla drużyny ratowniczej, 
chropowaty, antypoślizgowy 
podest dna łodzi,  

Podczas transportu  
nieprzytomnego należy 
uważać na otarcia o dno 
chropowate jednostki  

Działania ratownicze, 
interwencyjne i prewencyjne  

Znaczne możliwości 
podejmowania skutecznych 
działań w trudnych 
warunkach, duże 
bezpieczeństwo własne 
ratowników, ukierunkowanie 
na podjęcie poszkodowanych 
nieprzytomnych;  

Brak pełnego wyposażenia 
zabezpieczającego, 
ratunkowego, medycznego, 
sygnalizacyjnego /nie 
testowano jednostki jeszcze 
we wszystkich sytuacjach/   

 
WNIOSKI 
 
Niniejsza praca o charakterze opisowym stanowi materiał popularnonaukowy, 

oparty autorskimi obserwacjami i doświadczeniem w pracy ratowniczej. Na podstawie 
powyższych zestawień, przeprowadzonych analiz zaprezentowano poniżej wnioski 
uogólniające: 

 
1. Biorąc pod uwagę zainteresowanie społeczeństwa wodnymi sportami 

ekstremalnymi a wśród nich nurkowaniem, pilnym wydaje się być wyposażenie 
stanowisk ratowniczych w jednostki pływające, przygotowane do 
natychmiastowych interwencji ratowniczych;  

2. Współczesne jednostki pływające nie są w pełni dostosowane konstrukcyjnie i 
technicznie do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych w pełnym 
wymiarze, w każdych warunkach. Przyczyn można dopatrywać się m.in.: w 
braku środków budżetowych przeznaczanych na ten cel jak również brak 
odpowiedniej świadomości co do zakresu korzystania z tego typu jednostek; 

3. Wdrożenie jednostki pływającej z uchylnym dziobem do prowadzenia działań 
patrolowych, zabezpieczających i prewencyjnych wymaga zastosowania 
nowszych technologii wpływających na skuteczność, niezawodność oraz 
bezpieczne posługiwanie się jednostką, zwłaszcza w trudnych warunkach 
środowiskowych. Modyfikacje konstrukcyjne, wyposażenie w system 
monitoringu stwarza szanse prowadzenia działań poszukiwawczych i 
ratowniczych w trudnych warunkach /działania nocne, we mgle, na nieznanym 
akwenie itp./ - dotychczas nie wdrażanych;  

4. Biorąc pod uwagę ilość, specyfikę oraz okoliczności wypadków w środowisku 
wodnym podczas nurkowań istnieje uzasadniona potrzeba wdrażania jednostek 
pływających o podobnej funkcjonalności operacyjnej do działań ratowniczych 
na wodzie zarówno na śródlądziu jak i w strefie przybrzeżnej wód morskich. 
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