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WPROWADZENIE 

Rozwój wspó�czesnej cywilizacji zwi�zany jest z licznymi i z�o�onymi uza-
le�nieniami cz�owieka od wytwarzanej techniki, s�u��cej zaspokajaniu potrzeb 
we wszystkich dziedzinach dzia�alno�ci. Wspó�cze�nie stosowane technologie w: 
procesach pozyskiwania surowców produkcyjnych, produkcji �ywno�ci i przetwór-
stwie, us�ugach, transporcie, nauce itd., a� do �rodków zapewniaj�cych bezpiecze�-
stwo i ochron�, a ko�cz�c na �rodkach walki zbrojnej, nawet w�a�ciwie u�yte 
stanowi� zagro�enie dla ludzi u�ytkuj�cych i postronnych. W okresie pokoju 
lub zagro�enia aktami terroru wzgl�dnie wojny, szczególnego znaczenia nabiera 
problem w�a�ciwego wykorzystywania techniki w systemach bezpiecze�stwa 
i ochrony z ca�ym uwik�aniem relacji z lud	mi u�ytkuj�cymi te systemy i lud	mi 
ochranianymi. W tej z�o�onej sytuacji polityka bezpiecze�stwa kreowana przez in-
stytucje pa�stwa wp�ywa na dostrzeganie zagro�e� i ich odpowiednie klasyfikowa-
nie. Problemem jest okre�lenie, czy polityka bezpiecze�stwa jest jedynym 	ród�em 
wskaza� na prawdopodobne zagro�enia, czy te� analiza i ocena sytuacji i realnych 
zagro�e� powinna wp�ywa
 na kszta�t polityki bezpiecze�stwa, czy polityka bezpie-
cze�stwa, w wyniku której otrzymuje si� prawem ustalone obowi�zki i zadania 
do realizacji jest wystarczaj�ca? Prowadzone od kilku lat badania nad bezpiecze�-
stwem portów morskich, statków i transportu zwi�zanego z ich wykorzystaniem 
by�y publikowane, obecnie mo�na wykona
 syntetyczne zestawienie problemów 
wymagaj�cych szybkich rozwi�za� i nast�pnie wdro�e�.  
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ZNACZENIE BEZPIECZE�STWA 
DLA FUNKCJONOWANIA SPO�ECZE�STW 

Bezpiecze�stwo pracy w ka�dym zawodzie, jest warunkiem efektywno�ci 
pracownika, gdy� cz�owiek �wiadomy bezpiecze�stwa jest w stanie wykonywa
 
swoj� prac� zawodow� we w�a�ciwy sposób. Coraz szybciej wyst�puj� zmiany 
w sposobie wykonywania pracy i w obowi�zuj�cych standardach bezpiecze�stwa, 
jakie musz� towarzyszy
 na ka�dym etapie jej realizacji. Kierunki zmian s� konse-
kwencj� przeobra�e� dokonuj�cych si� we wspó�czesnym stechnicyzowanym �wie-
cie. 

Wype�nianie rozbudowanych wspó�cze�nie ról, zada� czy te� kompetencji 
ka�dego pracownika zdaje si� by
 niemo�liwe bez „bytowania” w z�o�onej i wielo-
aspektowej problematyce bezpiecze�stwa1. W daj�cej si� realnie okre�li
 perspek-
tywie zmian rzeczywisto�ci �rodowisk pracy i przeobra�e� spo�ecznych zasadne jest 
sformu�owanie problemu i postawienie pytania o miejsce i zale�no�ci cz�owieka 
od techniki, a zw�aszcza w systemach bezpiecze�stwa i ochrony. Jest to pytanie 
o sens, istot� i warto�
 bezpiecze�stwa w obliczu zagro�e� i po�ytków dla cz�owie-
ka, który jest przecie� podmiotem a nie przedmiotem. Warto odej�
 od szablonowe-
go my�lenia o potrzebie bezpiecze�stwa za wszelk� cen� i sprowadzaniu cz�owieka 
do „cz��ci - elementu” ró�nych procesów produkcyjnych i us�ugowych.  

Prac� ludzi zazwyczaj opisuje si� jako ka�dy sposób dzia�ania, w którym 
ludzka energia fizyczna, a tak�e i „umys�owa”, jest spo�ytkowana do osi�gni�cia 
zaplanowanego celu. Dlatego bezpiecze�stwo pracy rozumie
 trzeba, jako stan bez 
zagro�e� i wystarczaj�cej pewno�ci wykonania dzia�a� bez szkody dla siebie i oto-
czenia, w którym cz�owiek dzia�a. Wy�ania si� tutaj dodatkowy problem, obok bez-
piecznego wykonywania pracy, jest nim ochrona przed zagro�eniami ze strony 
zjawisk wyst�puj�cych w otoczeniu. Chodzi o tak� ochron�, która nie ma bezpo-
�redniego wp�ywu na bezpiecze�stwo samej pracy, lecz na bezpieczne funkcjono-
wanie organizacji (np. portów morskich), w których jest ona wykonywana.  

                                                 
1 Bezpiecze�stwo opisywane jest w s�ownikach jako stan spokoju, pewno�ci, w którym brak 
zagro�enia. Poj�cie to mo�na spotka
 w ró�nym uj�ciu i wyst�puje w ró�nych naukach, 
dlatego definicje odnosz� si� do u�ywania tego poj�cia na konkretne potrzeby. Najogólniej-
sze uj�cie formu�uje, jako stan, w którym cz�owiek, spo�eczno�
, organizacja, pa�stwo 
nie odczuwa zagro�enia swego istnienia lub podstawowych interesów. Sytuacja bezpieczna 
jest wtedy, gdy istniej� formalne, instytucjonalne i praktyczne gwarancje ochrony. Tak uj-
mowane bezpiecze�stwo przejawia si� w wielu obszarach np.: osobistym, publicznym, fi-
nansowym, ekonomicznym, socjalnym, mi�dzynarodowym. 
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Bezpiecze�stwo i higiena pracy jest wynikiem dzia�a� ludzi, �rodków 
i urz�dze�: technicznych, sanitarnych, higienicznych, socjalnych, ekonomicznych 
i organizacyjnych. Wykorzystywanie urz�dze� jest zró�nicowane i zale�y od po-
trzeb eliminacji lub ograniczenia szkodliwych i niebezpiecznych czynników fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych, wp�ywaj�cych na organizm ludzi (zwierz�t) 
podczas pracy. BHP powinno zapewnia
 warunki pracy i �rodowiska, które ograni-
cza lub eliminuje zagro�enia wyst�powania chorób zawodowych i wypadków przy 
pracy. 

Wspó�cze�nie przed cz�owiekiem pojawiaj� si� inne ni� dotychczas wyst�-
puj�ce w pracy szkodliwe i niebezpieczne czynniki fizyczne, chemiczne, biologicz-
ne, zagra�aj�ce zdrowiu i �yciu, powoduj�ce wypadki przy pracy oraz choroby 
zawodowe. Dzi� dostrzegamy choroby zawodowe, równie� jako zaburzenia emocjo-
nalne, stany l�kowe, które jako nowe zaczynaj� dominowa
, równocze�nie na dalszy 
plan zesz�y ró�nego rodzaju kalectwa fizyczne. Ci�g�e i szybkie zmiany 
w spo�ecze�stwie, które dysponuje wolno�ci�, swobod� kontaktu z innymi, zw�asz-
cza z wykorzystaniem Internetu i po pojawieniu si� licznych mediów goni�cych 
za krwawymi sensacjami, a przede wszystkim odczuwanie blisko�ci zagro�enia 
aktami terroru i bandytyzmu wymierzonych w ludno�
, odbieraj� poczucie bezpie-
cze�stwa. 

Stan spokoju i pewno�ci, zmieni� si� w Polsce pod wp�ywem transformacji 
ustrojowej i po wdro�eniu gospodarki rynkowej. Powsta�o zjawisko strukturalnego 
bezrobocia i naros�o poczucie zagro�enia w bytowaniu na akceptowanym poziomie, 
intensywne sta�o si� odczuwanie zniech�cenia, bezsensu �ycia. Zagro�enia bezpie-
cze�stwa i potrzeba ochrony procesów pracy oraz równoczesnej ochrony instytucji 
i organizacji, w których realizowana jest praca wywiera coraz bardziej dostrzegalny 
wp�yw na dotychczas jednostronnie traktowane problemy wyst�puj�ce w zakresie: 

- bezpiecze�stwa i ochrony cz�owieka w �rodowisku pracy oraz �rodków 
ochrony indywidualnej i zbiorowej, techniki bezpiecze�stwa i zagro�enia 
awariami przemys�owymi, 

- oceny zagro�e� i ryzyka zawodowego w ró�nych dzia�ach gospodarki 
i na poszczególnych stanowiskach pracy przy uwzgl�dnianiu stopnia za-
wodno�ci cz�owieka, 

- zarz�dzania systemem BHP, jako�ci�, ochron� �rodowiska oraz ergonomia, 
psychologia i socjologia pracy w po��czeniu z medycyn�, fizjologi� i higie-
n� pracy, 

- prawa pracy, dostosowanie prawa polskiego do wymaga� unijnych 
w aspekcie nowoczesnego spo�ecze�stwa informacyjnego, 
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- zagro�enia fizycznego, chemicznego, biologicznego, obci��e� psychofi-
zycznych, przem�czenia, wypadków przy pracy, ubezpiecze� i pomocy spo-
�ecznej. 
Zdaj�c sobie spraw� z pojawienia si� nowych, niezbadanych dog��bnie zja-

wisk i ich wp�ywu na �rodowisko pracy, a zw�aszcza pojawiania si� zagro�e�, po-
winni�my stopniowo weryfikowa
 ju� klasyczne poj�cia zwi�zane 
z bezpiecze�stwem i ochron� w relacjach cz�owiek - technika. Sytuacja ta wymusza 
podejmowanie decyzji i wyborów, jako�ciowo lepszych od obowi�zuj�cych stan-
dardów. Powstaje konieczno�
 poznawania wp�ywu zjawisk badanych w innych 
dziedzinach i formu�owania jako�ciowo i ilo�ciowo nowych, norm dzia�ania na po-
trzeby zapewnienia bezpiecze�stwa.2  

Sytuacja b�dzie bardziej skomplikowana, gdy spo�ecze�stwo poddane total-
nej inwigilacji b�dzie manipulowane przez partie polityczne, grupy ideologiczne, 
a nawet organizacje przest�pcze. Globalizacja wyzwala kult silnych, którzy kszta�tu-
j� otoczenie na swój wzór i, w domy�le, na swoje potrzeby. Po��czenie tych tenden-
cji z wykorzystaniem narz�dzi kontroli spo�ecze�stw mo�e spowodowa
 brutalizacj� 
dzia�a� o panowanie lub o przetrwanie, dramatyzuj�c walk� konkurencyjn� i rywali-
zacj�.3 Jeste�my �wiadkami nowych uzale�nie� technologicznych, które przybieraj� 
posta
 zaskakuj�cej bezradno�ci cz�owieka a nawet grup specjalistów w przypadku 
awarii lub braku nowoczesnego sprz�tu, technologii. Wyst�puje równie� zjawisko 
nadmiernego zaufania do „niezawodno�ci” techniki, podziwu dla prostoty obs�ugi, 
bez konieczno�ci zrozumienia jak dzia�a i jakie powoduje skutki, gdy� wygoda staje 
si� wi�ksz� pokus� ni� obawa przed uzale�nieniem. 

Przygotowanie cz�owieka do wykrywania zagro�enia i podejmowania od-
powiednich dzia�a� w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony wymaga pracy twórczej, 

                                                 
2 Prawdopodobnie najtrudniejszym problemem b�dzie przeciwstawienie si� d��eniu podpo-
rz�dkowania �ycia spo�ecznego i osobistego ka�dego cz�owieka bezwzgl�dnej kontroli no-
wych systemów czuwaj�cych nad bezpiecze�stwem. Nowe technologie mog� by
 stopniowo 
wykorzystywane do penetracji sfer �ycia, które dotychczas by�y pojmowane jako istotne 
dla okre�lenia swobód i praw cz�owieka. By
 mo�e nast�pi przewarto�ciowanie dotychcza-
sowych poj�
 i w imi� dobra ogólnego, jakim jest powszechne bezpiecze�stwo, zgodzimy 
si� na daleko id�c� jawno�
 �ycia osobistego. Potrzebne s� jednak prawne regulacje, które 
powinny s�u�y
 zapobieganiu nadu�yciom ze strony dysponentów wiedzy o szczegó�ach 
�ycia osobistego wielu ludzi, gdy� mog� powsta
 efekty szkodliwe - zarówno w skali spo-
�ecznej i w odniesieniu do wybranych ludzi. 
3 Konsekwencj� mo�e by
 zmiana norm etycznych, przeobra�enia w systemie edukacji, 
prowadz�ce do ograniczenia dost�pu do wiedzy ludzi niepo��danych. Warto ju� teraz zasta-
nawia
 si� nad op�acalno�ci� bezwzgl�dnego d��enia do uzyskania ca�kowitego bezpiecze�-
stwa, poprzez wzmacnianie kontroli.  
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a do tego potrzebny jest dystans do techniki i krytyczne podej�cie do podporz�dko-
wania si� dotychczas niezawodnym procedurom. Doskonali
 trzeba sprawno�
 
w wyszukiwaniu i wykorzystaniu informacji, rozwija
 wyobra	ni� w podejmowaniu 
decyzji. Z prowadzonych obserwacji wynika, �e bezpieczna przysz�o�
 zale�y 
od dzisiejszego przygotowania przysz�ej kadry, zdolnej do dzia�a� twórczych, potra-
fi�cej przewidywa
 skutki podejmowanych decyzji. Wyobra	nia po��czona z racjo-
naln� ocen� zagro�e� jest niezmiernie wa�na przy podejmowaniu decyzji, gdy� 
nawet najnowsza technika mo�e by
 zawodna. I ma to tym wi�ksze znaczenie, 
im bardziej �rodowisko pracy i �ycie spo�eczne jest powi�zane z nowoczesn� tech-
nik�, która powinna s�u�y
 cz�owiekowi a mo�e by
 przyczyn� jeszcze nieprzewi-
dywalnych zagro�e� bezpiecze�stwa. Wspó�cze�nie u�ywana technika czyni �ycie 
�atwiejszym, jednak rodzi zagro�enia na skal� dotychczas trudn� do wyobra�enia, 
zw�aszcza u�yta 	le lub w celach przest�pczych, a tak�e na skutek jeszcze zbyt du�ej 
zawodno�ci, cz�sto skrywanej przez producentów.4  

Nale�y zasadnie stwierdzi
, �e pewne metody analizy zagro�e� zdarzeniami 
kryzysowymi sta�y si� niewystarczaj�ce, zw�aszcza, �e nabra�y rutynowego charak-
teru. Konieczne jest przewidywanie zdarze�, które jeszcze nie zaistnia�y w przesz�o-
�ci, a by nie zaskoczy�y nas w przysz�o�ci i zapobieganie kryzysowym zdarzeniom 
zanim one powstan�. Ju� powstaj� opracowania systemów umo�liwiaj�cych przewi-
dywanie wyst�pienia kryzysowych zdarze� oraz prognozowania ich potencjalnych 
skutków. Jednak daleko jeszcze do powszechnego stosowania tych systemów bez-
piecze�stwa i ochrony, g�ównie z powodów finansowych i potrzeby ujednolicenia 
lub w��czenia w jednolity system krajowy, UE lub NATO. Z praktyki i poszukiwa� 
badawczych stopniowo wy�ania si� dziedzina wiedzy zajmuj�ca si� nauk� o ryzyku 
i zarz�dzaniu w przewidywaniu kryzysów, staj�c si� sk�adnikiem zarz�dzania w go-
spodarce. 

                                                 
4 Przyk�adem s� technologie nuklearne, transport powietrzny, przemys� oparty na chemii 
i uzale�nienie si� od systemów informatycznych. Dlatego konieczne jest systemowe kontro-
lowanie znanych zjawisk i zagro�e� ze stosowania jeszcze niekiedy przestarza�ej techniki 
i technologii, a tak�e nowych ze stosowania nowoczesnej. Ju� wielokrotnie pozornie ma�o 
istotne awarie lub b��dy doprowadzi�y do wielkich strat w ludziach, maj�tku i �rodowisku 
naturalnym. 
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WP�YW POLITYKI BEZPIECZE�STWA I PRACY LUDZI 
NA WZROST RYZYKA ZAGRO�ENIA BEZPIECZE�STWA 

Obecnie bezpiecze�stwo jest sk�adnikiem tworz�cym warto�
 przedmiotu, 
us�ugi i bytowania w spo�ecze�stwie, które zaczyna troszczy
 si� o ochron� jako�ci 
�rodowiska naturalnego, jako gwarancji bezpiecznego i zdrowego �ycia. Wa�ne s� 
zalety u�ytkowe ka�dego sprz�tu i to na równi z jego bezpieczn� eksploatacj�. Nor-
m� staje si� podmiotowe traktowanie cz�owieka, bro�, narz�dzia, urz�dzenia i ma-
szyny maj� by
 dostosowane do mo�liwo�ci fizycznych i psychicznych oraz 
intelektualnych potencjalnego u�ytkownika, bywaj� okre�lane jako „przyjazne” – 
niezmuszaj�ce do trudu my�lenia, a nawet przewiduj�ce zagro�enia i uprzedzaj�ce 
skutki ludzkich b��dów.  

G�ównym problemem zarz�dzania bezpiecze�stwem i ochron� jest w�a�ciwa 
ocena ryzyka, która umo�liwia analiz� zjawisk i z�o�onych relacji zachodz�cych 
w otoczeniu pomi�dzy lud	mi wykorzystuj�cymi technik� i pomi�dzy cz�owiekiem 
a narz�dziami i maszynami. Jest to ergonomiczne podej�cie, zak�adaj�ce dostoso-
wywanie �rodowiska pracy i szeroko poj�tego otoczenia technicznego do mo�liwo-
�ci i potrzeb cz�owieka w celu stworzenia bezpiecznych i wr�cz komfortowych 
warunków pracy i �ycia. Dlatego zazwyczaj stosuje si� indywidualne organizowanie 
stanowisk pracy i dobór maszyn i urz�dze�, redukcj� czynników szkodliwych i nie-
bezpiecznych, ograniczanie warunków uci��liwych do stanu akceptowalnego, 
uwzgl�dnienie indywidualnych cech pracownika.  

Takie procedury s� mo�liwe i potrzebne, jednak nie s� powszechnie stoso-
wane, a ludzie jeszcze godz� si� na prac� w warunkach uznawanych za sprzeczne 
z normami bezpiecze�stwa pracy. Ocena ryzyka pozwala mi�dzy innymi zidentyfi-
kowa
 dostrzegalne zagro�enia, a tak�e prognozowa
 czas wyst�pienia, wielko�
 
i zasi�g oddzia�ywania. Mo�liwe jest tak�e okre�lenie zagro�e�, których wielko�
 
przekracza poziom dopuszczalny i ustalenie przeciwdzia�a� w celu zminimalizowa-
nia ryzyka. Obecnie jeszcze zbyt ma�o uwagi po�wi�ca si� kulturze technicznej, 
która wp�ywa na poziom bezpiecze�stwa i bywa niekiedy wyodr�bniana jako kultu-
ra bezpiecze�stwa. Tylko odpowiednie kwalifikacje, dyscyplina pracy i wysoka 
kultura techniczna przenikaj�ce si� i tworz�ce jako�
 zarz�dzania bezpiecze�stwem 
tworz� przes�anki nowoczesnego zarz�dzania bezpiecze�stwem. Konieczne jest 
uwzgl�dnianie w rozpatrywaniu problematyki bezpiecze�stwa i ochrony nast�puj�-
cych sk�adników: cz�owiek, organizacja, technika i informacja. Dlatego zarz�dzanie 
bezpiecze�stwem nie mo�e pomija
 podmiotowo�ci i odpowiedzialno�ci cz�owieka 
oraz nowych z�o�onych relacji pomi�dzy nim a technik�. 
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Przemawia za tym fakt, �e cz�owiek jest podmiotem we wszystkich fazach 
procesu pracy i �ycia spo�ecznego. Jest twórc� i realizatorem skutecznego zarz�dza-
nia bezpiecze�stwem, cho
 niekiedy jest sprowadzony do roli przedmiotu – wyko-
nawcy polece� lub instrukcji. Z regu�y zakazy i nakazy nie s� skuteczne, poniewa� 
istnieje konieczno�
 aktywnej wspólnej dzia�alno�ci na rzecz poprawy bezpiecze�-
stwa i ochrony przez wszystkie strony stosunku pracy i partnerów w �yciu spo�ecz-
nym.5  

Wyrazem d��enia do utrzymania oczekiwanego stanu bezpiecze�stwa jest 
coraz powszechniejsza umiej�tno�
 wyci�gania wniosków z wypadków i zdarze� 
kryzysowych oraz przewidywania powstania sytuacji niebezpiecznych i zapobiega-
nia im z du�ym wyprzedzeniem. Wa�ne jest, aby wysoki poziom bezpiecze�stwa 
wyst�powa� we wszystkich dziedzinach dzia�alno�ci ludzkiej. Kszta�towanie w�a-
�ciwego podej�cia do bezpiecze�stwa powinno mie
 miejsce od pocz�tku wycho-
wywania i kszta�cenia cz�owieka, gdy� tylko osoba o wysokiej kulturze technicznej 
i wyrobionym podej�ciu do bezpiecze�stwa b�dzie w stanie zadba
 o w�asne i oto-
czenia bezpiecze�stwo.  

Z przeprowadzonych sonda�owych bada� w �rodowisku pracowników kilku 
przedsi�biorstw wnioskowa
 mo�na, �e cz��
 ludzi nie zdaje sobie sprawy z mog�-
cych zaistnie
 zagro�e� i obdarza ca�kowitym zaufaniem istniej�ce systemy bezpie-
cze�stwa i ochrony, wierz�c bezkrytycznie w zapewnienia o zachowanych 
standardach bezpiecze�stwa. Konieczne jest stosowanie na szczeblu ka�dej organi-
zacji polityki bezpiecze�stwa odpowiedniej do zagro�e�, gdy� nawet najlepsze sys-
temy ochronne nie zapewniaj� ca�kowitego bezpiecze�stwa. Obiekty, sprz�t, dane, 
zasoby informacji, itd. mog� by
 przedmiotem ataku lub kradzie�y, a kierownictwo 
firmy dzia�a
 b�dzie w przekonaniu, �e porusza si� w obszarze chronionym i bez-
piecznym. Powinni�my zdawa
 sobie spraw� z tego, co i przed czym chcemy chro-
ni
. Specyfika i warunki dzia�ania powoduj�, �e w ka�dej organizacji gospodarczej 
(np. w porcie morskim) powstaj� inne wymagania w odniesieniu do organizacji 
bezpiecze�stwa i ochrony. Dlatego polityka bezpiecze�stwa nie mo�e by
 na�la-
dowcza, lecz dostosowana do indywidualnych potrzeb, gdy� nie ma i nie powinno 

                                                 
5 Wszyscy musz� aktywnie uczestniczy
 w procesie oceny i poprawy warunków bezpiecze�-
stwa i ochrony. Zasada partycypacji pracowników w zarz�dzaniu bezpiecze�stwem wymaga, 
aby mogli ocenia
 i proponowa
 zmiany w istniej�cym systemie, nawet, je�eli powodowa
 
to b�dzie wzrost nak�adów ze strony firmy. Stan bezpiecze�stwa i ochrony utrzymywany 
na wysokim poziomie tworzy si� pod wp�ywem ludzi, jako wynik indywidualnych i spo�ecz-
nych warto�ci, zachowa� i postaw, kompetencji, stylu i jako�ci zarz�dzania bezpiecze�-
stwem. 
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by
 uniwersalnego systemu i urz�dzenia zabezpieczaj�cego ka�de przedsi�biorstwo 
lub wybrany obszar dzia�ania w identyczny sposób.6  

CZ�OWIEKA PODMIOTEM POLITYKI BEZPIECZE�STWA 
W STECHNICYZOWANYM �WIECIE 

Wielkim wyzwaniem dla podmiotowo�ci i to�samo�ci cz�owieka s� prze-
miany spo�eczne i kulturowe. Dynamika tych przemian, nowe zjawiska wynikaj�ce 
z „ryzyka w �yciu i pracy” powoduj�, i� ochrona podmiotowo�ci cz�owieka nabiera 
nowych znacze� i jest (powinna by
) g�ównym za�o�eniem polityki bezpiecze�stwa. 
Istotne problemy, w tym wzgl�dzie wywo�uj� przemiany w cywilizacji wykorzystu-
j�cej, na co dzie� i w ka�dej dziedzinie najnowsze odkrycia nauki i techniki. Naj-
wa�niejsze s� wp�ywy nowych technologii, które ca�kowicie zmieniaj� stosunki 
pracy i mi�dzyludzkie oraz powoduj� nowego rodzaju relacje mi�dzy cz�owiekiem 
a wykorzystywanym urz�dzeniem technicznym, a za jego po�rednictwem ze �wia-
tem. Dla wielu ludzi staje si� wspó�czesna technika tajemnicza i zajmuje pozycj� 
fetyszu i co gorsza nie jest sk�adnikiem naturalnym w �rodowisku cz�owieka.7  

Rozwój techniki powoduje równie� powstawanie specyficznej zale�no�ci, 
z jednej strony „skryto�
” intencji wykorzystania dost�pnej cz�owiekowi techniki, 
a z drugiej strony ujawnia si� powi�zana z ni� nieprzewidywalno�
 nast�pstw, ro-
zumiana jako niemo�liwo�
 zapobiegania skutkom niew�a�ciwego wykorzystania 
najnowszych technicznych osi�gni�
. Nie rozstrzygni�ta jeszcze jest kwestia, 
czy nale�y od twórców techniki oczekiwa
, �e ich wytwory nie pozwol� si� u�y
 
wbrew przeznaczeniu. Zale�no�ci te wywo�uj� problemy w definiowaniu zakresu 
odpowiedzialno�ci osób u�ytkuj�cych lub udost�pniaj�cych techniczne urz�dzenia, 

                                                 
6 Utrzymanie bezpiecze�stwa jest kosztowne, jednak powinno zapobiega
 wy�szym stratom, 
pami�taj�c, �e zbyt kosztowna ochrona mienia ma�ej warto�ci jest po prostu strat� finansow� 
i powinna by
 traktowana jako niegospodarno�
. W pewnych przypadkach mo�e by
 wy-
starczaj�ce zastosowanie podstawowych zasad bezpiecze�stwa dla uzyskania za�o�e� polity-
ki bezpiecze�stwa. 
7 Rozwój techniki, stanowi wyzwanie dla cz�owieka, który powinien by
 podmiotem dzia�a-
nia i równocze�nie podmiotem odpowiedzialno�ci. W równej mierze dotyczy to twórców 
i u�ytkowników ka�dego urz�dzenia technicznego, aby zapewniona by�a jego bezpieczna 
eksploatacja, poprzedzona bezpiecznym wytworzeniem. Przez bezpieczn� eksploatacj� nale-
�y rozumie
 sytuacj�, �e nie dojdzie do awarii sprz�tu i nie powstan� szkody w otoczeniu, 
a tak�e nie b�dzie mo�na go u�y
 �wiadomie do szkodzenia innym. 

128  Rocznik Bezpiecze�stwa Morskiego 



Polityka bezpiecze�stwa a dostrzeganie zagro�e� bezpiecze�stwa portów morskich 

za których pomoc� spowodowane zosta�y tragiczne zdarzenia. W�tpliwo�ci powsta-
j� przy ustalaniu, na czym polega odpowiedzialno�
 za u�ywanie techniki, któ-
re spowodowa�o tragiczne skutki i na ile one by�y przypadkowe wzgl�dnie celowo 
wywo�ane. Nast�pn� w�tpliwo�ci� jest to, kogo mo�na lub nale�y poci�gn�
 
do odpowiedzialno�ci za tragiczne skutki. Tutaj zaczyna si� zaznacza
 potrzeba 
prowadzenia trafnej polityki bezpiecze�stwa w aspekcie kwalifikowania i doboru 
pracowników. 

Przyk�adem mo�e by
 sytuacja, w której zapada decyzja o zniszczeniu po-
rwanego statku, samolotu, który prawdopodobnie zostanie wykorzystany do znisz-
czenia wa�nego obiektu lub zabicia wielu ludzi zgromadzonych w publicznym 
miejscu. Czy odpowiedzialno�
 ponosz� porywacze, czy ma�o skrupulatna obs�uga 
naziemna, czy obs�uga statku, wykonuj�c polecenia porywaczy, czy te� decydent 
wydaj�cy polecenie zniszczenia (z pasa�erami), a mo�e wykonawcy tego polecenia? 
Problem podmiotowo�ci ludzi uzale�nionych od techniki, w tym rozumieniu, mo�na 
okre�li
 jako sprowadzaj�cy si� do minimum, a nawet zanikaj�cy. Zaczyna, bowiem 
szczególnego znaczenia nabiera
 ochrona i bezpiecze�stwo obiektów lub grup spo-
�ecznych „wi�cej wartych” ni� nawet kilkuset pasa�erów. 

Obserwuje si� w �yciu spo�ecznym proces podporz�dkowywania ró�nych 
dziedzin specyficznej racjonalno�ci, której s�u�� instrumenty formalizacji relacji 
pomi�dzy lud	mi i lud	mi a technik�, zw�aszcza w zakresie gromadzenia informacji. 
Tworz� si� sytuacje w �yciu spo�ecznym, w których jeste�my numerem ewidencyj-
nym i na tej podstawie rozpoznawalnym elementem spo�eczno�ci. Zanika podmio-
towo�
 cz�owieka, który jest ju� prawie przedmiotem w coraz liczniejszych 
autonomicznych systemach �ycia spo�ecznego.8 Spo�ecze�stwa w zasadzie wyra�aj� 
na to zgod�, cho
 regu�� usankcjonowan� prawnie sta�o si� nagrywanie prywatnych 
rozmów telefonicznych i kontrola korespondencji elektronicznej z mo�liwo�ci� wy-
korzystania zapisów w przypadku dzia�a� profilaktycznych na rzecz utrzymania 
bezpiecze�stwa. Jednocze�nie nie jest znany zespó� decydentów, który ocenia nas na 
podstawie informacji zgromadzonych w ten sposób. Przemiany odnosz� si� nie tyle 
do systemów bezpiecze�stwa i ochrony spo�ecze�stwa, a g�ównie do wielu sfer �y-
cia codziennego, które pod wp�ywem technik informacyjnych zacz��y si� formali-

                                                 
8 Ka�dy z tych systemów dzia�a wedle w�asnej racjonalno�ci systemowej, która ma instru-
mentalny charakter i d��y do optymalizacji wykorzystywanych �rodków, do realizacji celów, 
b�d�cych cz�sto rozbie�nymi z celami cz�onków tych sytemów. Co gorsze nikt nie zak�ada 
mo�liwo�ci wzmocnienia oddzia�ywania ludzi na procesy formalizacji ich dotycz�ce, z regu-
�y musz� si� podporz�dkowa
 i czyni� to pojmuj�c dzia�ania te jako „udoskonalenie bez-
piecznego �ycia”. 
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zowa
 i ujednolica
, co do formy i tre�ci przekazów spo�ecznych oraz sposobów 
poznawania i oceny otoczenia cz�owieka.  

Procesy przebiegaj� w sposób niejednoczesny, pomimo d��e� do �wiado-
mego przekszta�cenia zró�nicowa� w daj�ce si� zunifikowa
 spo�ecze�stwo. Skutki 
tych dzia�a� nie maj� wyra	nie negatywnego charakteru i posiadaj� zalety cenione 
przez ludzi d���cych do wygody pod kontrol� systemu zapewniaj�cego bezpiecze�-
stwo. Problemy zaczynaj� by
 nag�a�niane jedynie wtedy, gdy powstaj� skutki nega-
tywnie odczuwane przez osoby zamierzaj�ce dzia�a
 lub post�puj�ce inaczej 
ni� wymaga tego system reguluj�cy �ycie spo�eczne. Powstaje wówczas poczucie 
krzywdy i rodzi si� �wiadomo�
 utraty podmiotowo�ci przy wysokim uzale�nieniu 
od techniki, która cz�sto zaczyna by
 postrzegana jak wrogie narz�dzie dla spo�e-
cze�stwa. 

POLITYKA BEZPIECZE�STWA A ODPOWIEDZIALNO�� 
ZA WYKORZYSTANIE TECHNIKI  

Szczególne znaczenie dla identyfikacji potrzebnych cech podmiotowych 
i przedmiotowych cz�owieka wobec techniki ma znaczenie odpowiedzialno�ci. Pro-
blem ten sta� si� obecnie wa�nym i jest 	ród�em sporów w zwi�zku z potrzeb� okre-
�lenia miejsca i roli cz�owieka w stechnicyzowanym �wiecie. Odpowiedzialno�
 
nale�y rozumie
 jako kategori� o du�ym znaczeniu i wywodz�c� si� od funkcjono-
wania cz�owieka i jego wp�ywu na otoczenie – szeroko rozumiane – kszta�towanie 
relacji mi�dzyludzkich i nawet mi�dzynarodowych wraz z ca�� gam� konsekwencji 
dla bezpiecze�stwa.9 Zak�ada si�, �e cz�owiek jest istot� rozumn� i jednocze�nie 
odpowiedzialn� i to bez wzgl�du czy jest on tego �wiadomy oraz czy t� odpowie-
dzialno�
 przyjmuje, czy te� nie chce si� ni� przejmowa
. 

Na pierwszy plan wysuwa si� du�y zakres i zasi�g dzia�a�, który powoduje 
negatywne skutki dla bezpiecze�stwa, wykraczaj�ce poza zwyczajowe i akceptowa-

                                                 
9 Oczekiwanie na podmiotowe traktowanie i upominanie si� o podmiotowo�
 ma nieroze-
rwalny zwi�zek z odpowiedzialno�ci�, a to jest teraz zwi�zane z projektowaniem, produkcj�, 
rozpowszechnianiem i eksploatacj� techniki. Dostrzec mo�na, �e obecnie wyst�puje wyko-
rzystanie najnowszych technologii i technik, zw�aszcza informatycznych i szkodliwych eko-
logicznie z wybiórczym traktowaniem tradycyjnych norm etycznych, a nawet 
z ograniczeniem do w�asnych okresowo okre�lanych potrzeb. To oczywi�cie wp�ywa 
na stosunek do przyjmowania odpowiedzialno�ci za prowadzon� dzia�alno�
 z wykorzysta-
niem techniki okre�lanej mianem szkodz�cej lub dokuczliwej. 
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ne normy, przynosz�c szkody lub stwarzaj�c dokuczliwe warunki pracy i bytowania. 
Powoduje to narastanie niech�ci pomi�dzy lud	mi, w tym samym spo�ecze�stwie 
i co gorsze mi�dzy narodami. Prowadzi to do postaw zbiorowej wrogo�ci i stwarza 
korzystne warunki do rozbudzania ekstremalnie fanatycznych pogl�dów. Rodz�ce 
si� poczucie zagro�enia sk�ania spo�ecze�stwa rozwini�te do podejmowania uprze-
dzaj�cej obrony warto�ci i stylu �ycia przed rysuj�cym si� zagro�eniem. Zmienia si� 
podej�cie do problemów etycznych w imi� w�asnych interesów i tak stopniowo na-
kr�ca si� spr��yna emocji, które zamieniaj� si� w racje wystarczaj�ce do prowadze-
nia dzia�a� terrorystycznych lub wojny antyterrorystycznej. 

Z oceny wydarze� w ostatnim dziesi�cioleciu wynika, �e realizowana poli-
tyka bezpiecze�stwa prowadzona jest przez decydentów, u których zanika potrzeba 
posiadania wiedzy specjalistycznej, jako naukowej informacji. A jest ona niezb�dna, 
aby podejmowa
 trafne decyzje z uwzgl�dnieniem kwestii etycznych (moralnych) 
i stopniowo staj� si� narz�dziem w r�kach ekspertów, gdy� oni cz�sto formu�uj� 
oceny relatywnie, uwzgl�dniaj�c uczucia i potrzeby w�asnego �rodowiska, bywa, 
�e politycznego. W ten sposób powstaje sytuacja, �e co� wiemy, lecz niestety nie 
zawsze mamy �wiadomo�
 istnienia pewnego zakresu swojej niewiedzy. To wzma-
ga zagro�enie pope�nienia b��du, co jest zwi�zane ze wzrostem ryzyka i wymaga 
utworzenia procedur wykorzystywania wiedzy oraz identyfikowania i kontrolowania 
„obszaru niewiedzy”. 

Wprowadzana profesjonalizacja i zwi�zana z ni� instrumentalizacja i insty-
tucjonalizacja licznych zakresów �ycia spo�ecznego cz�owieka wywo�uje skutki 
wielu dzia�a�, które przyjmowane s� jako utrudniaj�ce i odbieraj�ce podmiotowo�
 
ludziom. Rozpatruj�c problemy odpowiedzialno�ci za bezpiecze�stwo, dostrzega si� 
kwestie podmiotowych i przedmiotowych warunków jej realizacji w dzia�aniach 
instytucji, organizacji i ludzi. Wyst�puje brak przejrzysto�ci intencji dzia�a� i po-
wsta�ych skutków wykonanych dzia�a� w porównaniu do zapowiadanych skutków. 
Powstaje trudno�
 w okre�leniu odpowiedzialno�ci w�a�ciwego podmiotu.10  

Odpowiedzialno�
 mo�e zaistnie
 i by
 przypisana, gdy� podmiotowo�
 
cz�owieka tworz� po pierwsze – zdolno�
 do dzia�ania i zwi�zana z ni� sprawno�
 
oraz sprawstwo, rozumiane jako umys�owa, manualna i techniczna umiej�tno�
; 
po drugie – do�wiadczenie i pe�na zdolno�
 przewidywania skutków w�asnych dzia-
                                                 
10 Przed upowszechnieniem informatyzacji i upowszechnieniem nowych technik przypisanie 
odpowiedzialno�ci realizowano bez obecnych problemów, gdy� podmiotowi jednoznacznie 
przypisywano intencje, jako efekt �wiadomego wyboru lub uznania. Tym samym jako 
sprawcy przypisywano skutki decyzji i dzia�a� lub zaniecha�, gdy� uzasadnienie wynika�o 
przewa�nie ze wskazania na powi�zanie intencji odpowiednich dzia�a� z ich skutkami.  
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�a� wraz z ocen� tych skutków w kategoriach etycznych. ��czne wyst�powanie tych 
warunków – cech podmiotowo�ci cz�owieka, daje podstaw� do sformu�owania oce-
ny racjonalno�ci podmiotu dzia�aj�cego, jest to koniecznym warunkiem przypisania 
mu w�a�ciwego zakresu odpowiedzialno�ci. Warto pami�ta
, �e nie jest to �atwe 
i zazwyczaj wyst�puje wiele kontrowersji w rozpatrywaniu ka�dego przypadku.  

Obecnie zaistnia� nowy czynnik w dzia�aniach wspó�czesnego cz�owieka 
uwik�anego w eksploatacje techniki i uzale�nienie od jej specyficznie ujawniaj�cej 
si� „agresywno�ci” wobec otoczenia wbrew u�ytkownikowi i nawet trudnej 
do przewidzenia przez twórców. Ogrom z�o�ono�ci i powi�za� relacjami cz�owieka 
ze wspó�czesn� technik�, a tak�e jej wp�yw na procesy spo�eczne i powstawanie 
nowych zjawisk stwarza trudno�
 okre�lenia intencjonalno�ci cz�owieka.  

U�ytkowanie techniki wywoduje skutki, które nie s� ca�kowicie uzale�nione 
jedynie od intencji osób wykorzystuj�cych technik�, a czasami bardziej zale�� 
od niej samej. Rozpatruj�c problemy zale�no�ci cz�owieka od techniki i powstawa-
nie dla bezpiecze�stwa negatywnych skutków dzia�a� z jej u�yciem rozpatrywa
 
trzeba cechy „agresywno�ci” u�ywanej techniki i wiedz� cz�owieka o tych cechach. 
Poniewa�, niezale�nie od intencji u�ytkowników, pojawia
 si� b�d� negatywne 
skutki obok planowych pozytywnych efektów. 

 Dlatego obecnie konieczne staje si� przewidywanie i kontrolowanie 
oraz minimalizacja zagro�e� bezpiecze�stwa, wynikaj�cych z w�a�ciwo�ci wspó�-
czesnej techniki, na równi z kontrol� przygotowania zawodowego i intencji jej u�yt-
kowników. Oceniaj�c realnie mo�liwo�
 wytworzenia techniki neutralnej, czyli 
nigdy niepowoduj�cej negatywnych skutków, nale�y stwierdzi
, �e jest to problem 
(chyba) dalekiej przysz�o�ci, gdy� w daj�cym si� przewidzie
 horyzoncie czasowym 
nie uda si� wyeliminowa
 negatywnych nast�pstw wykorzystywania techniki. 

Niezmiernie wa�nym czynnikiem kszta�tuj�cym procesy pracy i wykorzy-
stania techniki jest etyka, która bywa niekiedy okre�lana jako etyka in�ynierska, 
i ��cz�c si� z etosem nauki i techniki obejmuje normy: obiektywno�ci, krytycy-
zmu, bezinteresowno�ci, intersubiektywno�ci. Do�wiadczenia z ko�ca XX wieku 
i pocz�tków XXI wieku – ju� o randze historycznej, wymuszaj� poszerzenie tego 
zbioru o normy: przezorno�ci, subiektywnej wra	liwo�ci, gotowo�ci do ryzyka, 
otwarto�ci. Prawdopodobnie takie podej�cie do etyki i w jej duchu kszta�cenie in-
�ynierów b�dzie s�u�y�o rozwojowi kultury technicznej, która wobec wspó�czesnych 
i przysz�ych zagro�e� bezpiecze�stwa jest konieczna. 

Szczególnie trudno jest przewidzie
 wszystkie zagro�enia, zw�aszcza te mo-
g�ce pojawi
 si� w odleg�ej przysz�o�ci, gdy� mog� by
 skutkiem nak�adania si� 
(kumulowania) ubocznych efektów wielu pozornie nieszkodliwych dzia�a�. G�ówn� 
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przeszkod� w ocenie jako�ci i przydatno�ci (neutralno�ci) techniki jest nieprzewi-
dywalno�
 nast�pstw i dokonania kompleksowej oceny, gdy� sposób jej wytwarza-
nia i rozpowszechniania podporz�dkowany jest regu�om ekonomicznym, 
a wska	nikiem po��danym przez producentów jest (jeszcze) jak najwy�szy zysk.  

Wyst�puje konieczno�
 opracowania i wdro�enia norm wspó�odpowiedzial-
no�ci, co w pierwszej kolejno�ci odnosi si� do twórców techniki a w drugiej kolej-
no�ci do jej u�ytkowników. Prawdopodobnie rozstrzygni�cia w tym wzgl�dzie 
musz� mie
 charakter instytucjonalny o zasi�gu mi�dzynarodowym, a nawet w wy-
miarze globalnym. 

Pozostaje dla polityki bezpiecze�stwa do rozstrzygni�cia problem podmio-
towo�ci cz�owieka powi�zanego z technik� i od niej uzale�nionego w celu okre�le-
nia warunków (wspó�)odpowiedzialno�ci. Konieczne jest poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie o potrzeb� wykorzystywania techniki, mog�cej szkodzi
 wbrew inten-
cjom, o sens i istot� odpowiedzialno�ci, utrzymuj�c podmiotowo�
 cz�owieka 
w relacjach z technik�. 

PROBLEMY WYNIKAJ
CE Z POTRZEB ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZE�STWA I OCHRONY 

Ochrona portów i statków �ci�le jest powi�zana z wykorzystaniem najnow-
szej techniki. Problematyka bezpiecze�stwa statków i portów morskich z równocze-
snym dzia�aniem na rzecz zapewnienia bezpiecze�stwa w miastach portowych, jest 
bardzo z�o�ona i jeszcze nie do ko�ca zidentyfikowana. Podejmowane s� prace ma-
j�ce na celu realizacj� obowi�zuj�cych przepisów w tym wzgl�dzie, w du�ej cz��ci 
niejawnych i wymagaj�cych ochrony przed osobami postronnymi. Jednak du�a 
cz��
 zamierze� ma charakter jawny i powinni w nich uczestniczy
 wszyscy zainte-
resowani.  

Mo�na stwierdzi
, �e najwi�kszym zagro�eniem, ze wzgl�du na liczb� zda-
rze�, dla statków i portów nie s� ataki terrorystyczne, lecz b��dy pope�niane przez 
ludzi pracuj�cych na statkach i w portach lub zabezpieczaj�cych ich funkcjonowa-
nie. Na drugim miejscu znajduj� si� zagro�enia powodowane zawodno�ci� urz�dze� 
technicznych. A dopiero w trzeciej kolejno�ci wskaza
 trzeba jako 	ród�o zagro�e� 
dzia�ania przest�pcze i terrorystyczne, cho
 skutki tych dzia�a� mog� by
 najdo-
tkliwsze i przynie�
 najwi�ksze straty. 

Identyfikacja zagro�e� dla bezpiecze�stwa statków i portów morskich oraz 
miast portowych jest pierwszym etapem prac nad problemem. Identyfikuj�c zagro-
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�enia uwzgl�dnia
 trzeba ca�� specyfik� ka�dego portu oraz powi�zanie z infrastruk-
tur� miast portowych. Zasadna jest krytyczna ocena zastosowania - ju� obowi�zuj�-
cych - wymogów bezpiecze�stwa i ochrony statków, portów, centrów logistycznych 
i systemów transportowych. Ocena powinna by
 dokonywana nie tyle czy stan za-
bezpiecze� jest zgodny z przepisami, lecz czy specyfika warunków nie wymaga 
zastosowania innych ni� nakazane, a innowacyjnych sposobów ochrony, które od-
biegaj�c od szablonowych metod b�d� skuteczniejsze. Okre�lenie kierunków inno-
wacyjnego doskonalenia technicznych urz�dze� systemów bezpiecze�stwa, ochrony 
i ratownictwa b�dzie mo�liwe dopiero po zidentyfikowaniu faktycznych i specy-
ficznych potrzeb. Post�powanie takie staje si� warunkiem uzyskania wy�szego po-
ziomu jako�ci bezpiecze�stwa i gwarantem zminimalizowania strat w przypadku 
zaistnienia sytuacji kryzysowej. 

Zasadnicze problemy musz� by
 rozwi�zywane z uwzgl�dnieniem mi�dzy-
narodowych i krajowych prawnych regulacji dotycz�cych organizacji bezpiecze�-
stwa i ochrony statków i portów morskich. Uwzgl�dnia
 trzeba zagro�enia 
powodowane przez si�y przyrody, które mog� oddzia�ywa
 na tym obszarze, poten-
cjalne b��dy ludzi pracuj�cych na statkach i w portach, awarie urz�dze� infrastruktu-
ry technicznej, analizuj�c jej stan techniczny i dotychczasow� awaryjno�
. 
Konieczne jest rozwi�zanie problematyki zapewniaj�cej skuteczne zapobieganie 
niszczeniu i kradzie�y urz�dze� i �adunków ze statków i w portach oraz zorganizo-
wanej przest�pczo�ci na równi z zapobieganiem atakom terrorystycznym. 

Istniej�ce systemy ochrony i bezpiecze�stwa statków, portów morskich oraz 
centrów logistycznych w systemach transportowych powinny by
 stale kontrolowa-
ne g�ównie w aspekcie zdolno�ci reagowania na zaskakuj�ce nowe sytuacje. Ruty-
nowe kontrole nie zapewniaj� wykrycia s�abo�ci lub luk w zastosowanych 
systemach ochronnych. Je�eli procedura kontroli systemu stanie si� zwyk�� formal-
no�ci�, to mo�e si� okaza
, �e w sytuacji kryzysowej b�dziemy zaskoczeni samym 
faktem pojawienia si� zagro�enia, gdy� utrwali�o si� przekonanie o niezawodno�ci 
posiadanego systemu bezpiecze�stwa i ochrony. 

Problematyka integracji zarz�dzania bezpiecze�stwem i ratownictwem 
w portach i miastach portowych w jednolit� struktur� zarz�dzania kryzysowego, 
staje si� stopniowo dominuj�ca w polityce bezpiecze�stwa. Oczywiste jest, �e nie 
ma potrzeby zdejmowania odpowiedzialno�ci z dotychczasowych organizatorów 
systemu bezpiecze�stwa i ochrony statków i portów, a jedynie zastanawia
 si� nale-
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�y nad integracj� zarz�dzania bezpiecze�stwem i ochron�.11 Na obecnym etapie 
prac legislacyjnych nad zarz�dzaniem kryzysowym nie ma jeszcze rozstrzygni�
, 
jaka instytucja odpowiada
 b�dzie za ca�okszta�t zarz�dzania w sytuacji kryzysowej 
i to niezale�nie od przyczyn jej powstania. Przysz�a integracja zarz�dzania bezpie-
cze�stwem powinna rozwi�zywa
 kwestie dzia�a� profilaktycznych i przygotowaw-
czych, w tym szkolenia ratowników, zabezpieczenia medycznego i udzia�u 
specjalistycznych si� krajowych i zagranicznych oraz Si� Zbrojnych RP i pa�stw 
NATO w dzia�aniach ratowniczych na morzu i na terenie portów morskich.  

Trzeba rozpatrywa
 zagro�enia bezpiecze�stwa ka�dego statku i przedsi�-
biorstwa portowego oraz portu jako ca�o�ci, pami�taj�c, �e wyst�puj� podobne 
i ró�ne sk�adniki, których liczba i znaczenie zale�y od terenu i specyfiki portowej 
dzia�alno�ci. Zasadnicze sk�adniki wp�ywaj�ce na potrzeb� ochrony i zapewnienia 
bezpiecze�stwa to przede wszystkim poni�ej wymienione: 

- Ludzie i ich dzia�ania, przygotowanie zawodowe, kontakty z otoczeniem, 
- Urz�dzenia portowe i ich wykorzystanie, stan techniczny, 
- Wyroby, surowce i materia�y transportowane statkami, dostarczane ruroci�-

gami, poci�gami, samochodami i sk�adowane w porcie, 
- �adunki specjalne i ich przeznaczenie oraz potrzeby szczególnej ochrony, 
- �rodowisko pracy na statkach podczas pobytu w porcie i wp�yw na otocze-

nie, 
- Naturalne warunki i oddzia�ywanie otoczenia na statki i urz�dzenia portowe 

oraz uzale�nienie od niego, 
- Jako�
 we wszystkich zakresach dzia�alno�ci portu i wp�yw na bezpiecze�-

stwo, 
- Informacje, zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie, 
- Inne sk�adniki w�a�ciwe dla specyfiki dzia�alno�ci portu, statku, przedsi�-

biorstwa. 
 

W tej sytuacji dopatrywanie si� poprawy bezpiecze�stwa poprzez formaln� 
certyfikacj� systemów zarz�dzania jako�ci�, �rodowiskiem i bezpiecze�stwem pracy 
jest zbyt optymistyczne. Jednak zdarza si�, �e s� jeszcze specjali�ci od kreowania 
                                                 
11 Niestety zagro�enie sytuacj� kryzysow� jest postrzegane jako co� odleg�ego, co� co mo�e 
wydarzy
 si� wsz�dzie tylko nie u nas. Dlatego spotyka si� opinie, �e szkoda funduszy 
na tworzenie systemu bezpiecze�stwa i ochrony, a je�eli ju� przepisy to nakazuj�, to jest 
tworzony do wymaganego minimalnego poziomu zabezpiecze� i tym samym istniej�c 
nie stanowi skutecznego zabezpieczenia, cho
 spe�nione s� formalne wymogi. Jedynie �wia-
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praktyki zarz�dzania, którzy dopatruj� si� w tej procedurze jedynej mo�liwo�ci po-
prawy wszystkich problemów bezpiecze�stwa w przedsi�biorstwach.12 

 INNOWACYJNO�� W ZARZ
DZANIU 
BEZPIECZE�STWEM I OCHRON
 

Integracja systemów zarz�dzania bezpiecze�stwem statków i portów po-
winna by
 rozumiana jako bezpo�redni zwi�zek jako�ci (zgodnej z normalizacj� 
i oczekiwaniami klientów) z bezpiecze�stwem ludzi, mienia i �rodowiska, a przede 
wszystkim wyra�aj�c� si� nienaruszaniem bezpiecze�stwa statków i pracy portu 
oraz miasta portowego, a tak�e realizacj� funkcji w systemach transportowych. 
Obecnie nie ma podstaw prawnych do scalania – integrowania systemów zarz�dza-
nia bezpiecze�stwem i przygotowania si� do zarz�dzania w sytuacji kryzysowej 
w aglomeracjach, ��cz�c systemy bezpiecze�stwa i ochrony licznych przedsi�-
biorstw i instytucji. Natomiast dostrzega si� d��enia do scalania systemów zarz�-
dzania jako�ci�, �rodowiskiem i bezpiecze�stwem pracy w zintegrowany system, 
który stanowi cz��
 systemu zarz�dzania przedsi�biorstwem. 

W tej sytuacji mo�na zasadnie oczekiwa
 zmian na okre�lonym poziomie 
jako�ci, zarz�dzania bezpiecze�stwem i ochron� wszystkich przedsi�biorstw wspó�-
pracuj�cych z portami. Stan ten jako wypadkowy ró�nych oddzia�ywa�, okre�la�by 
standardy konieczne w odniesieniu do obowi�zuj�cych norm i wskazywa�by na po-
trzeb� kolejnych normalizacji. Zakres zainteresowania problematyk� jest zró�nico-
wany i wynika czasami z partykularnych interesów. Mo�na jednak zakres 
odczuwanych potrzeb bezpiecze�stwa zarysowa
 nast�puj�co: 

1. Kierownictwa przedsi�biorstw, instytucji: 
- proces technologiczny, 
- jako�
 produkcji, 
- bezpiecze�stwo i sprawno�
 techniczna, 

                                                                                                                              
domo�
 istnienia zagro�enia wywo�uje potrzeb� poznania rodzaju niebezpiecze�stwa, jego 
rozmiarów, czasu wyst�pienia, prawdopodobnych skutków i sposobów przeciwdzia�ania. 
12 Z ca�� moc� nale�y stwierdzi
, �e poj�cie „zarz�dzanie bezpiecze�stwem” nie jest to�same 
z zarz�dzaniem „bezpiecze�stwem i higien� pracy” (BHP). Certyfikacja systemów zarz�dza-
nia BHP bywa dzia�aniem formalnym oraz kosztownym i s�u��cym potwierdzeniu nowocze-
sno�ci, jednak nie rozwi�zuje problemów bezpiecze�stwa. W Polsce systemy zarz�dzania 
bezpiecze�stwem nie s� projektowane przez zainteresowane przedsi�biorstwa lub dzieje si� 
tak tylko sporadycznie. 
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- bezpiecze�stwo systemów informatycznych, 
- dobór wykszta�conych pracowników. 

2. Pracownicy, zwi�zki zawodowe: 
- bezpieczne warunki pracy i odpowiednie gwarancje wynagrodzenia, 
- bezpiecze�stwo i ochrona pracy i praw pracowniczych, 
- unikanie nara�e� na wypadki i choroby. 

3. Klient, odbiorca: 
- produkt (us�uga) w zgodzie z norm�, 
- terminowo�
 dostawy, 
- gwarancje i serwis, cz��ci zamienne, 
- sta�a wspó�praca i op�acalno�
. 

4. �rodowisko: 
- zabezpieczenie przed degradacj� i aktywna ochrona miasta, 
- informacja o potencjalnych i zaistnia�ych zagro�eniach, 
- konsekwencje za zniszczenia i odszkodowania, 
- zapobieganie i likwidacja skutków katastrof ekologicznych. 
 
B��dne jest przekonanie, �e inwestowanie w bezpiecze�stwo jest zawsze 

op�acalne. Prawda jest inna - inwestowa
 w bezpiecze�stwo trzeba tylko tam, gdzie 
jest to konieczne, a nie wsz�dzie i na wszelki wypadek. Bezpiecze�stwo mo�na 
kupi
, a ka�dy zakup musi wynika
 z potrzeb, je�li uzasadnia to wysokie ryzyko 
procesów produkcyjnych lub us�ugowych w przedsi�biorstwie, wzgl�dnie zagro�e-
nia czynnikami losowymi lub wrog� dzia�alno�ci�. Bezsensowne jest zmniejszanie 
ryzyka zbyt wielkim kosztem, tak� sytuacj� nale�y klasyfikowa
 jako wypadek, 
gdy� przynosi straty. Powinni�my zdawa
 sobie spraw�, �e w zakresie zarz�dzania 
bezpiecze�stwem tworzy
 trzeba business - plany. Zarz�dzanie bezpiecze�stwem 
to realne zarz�dzanie minimalizacj� strat, sensowna jest i zawsze ekonomicznie 
op�acalna minimalizacja strat firmy, gdy� �atwiej to czyni
 ni� mno�y
 zyski. Roz-
strzyga
 ma fakt, �e potrzeby uzyskiwania jako�ci zarz�dzania, w tym wzgl�dzie, 
powinny okre�la
 zakres dzia�a�, a uzyskiwana jako�
 ma by
 wy�sza ni� okre�lana 
w certyfikatach.  

Celem zarz�dzania w przedsi�biorstwie jest dodatni wynik ekonomiczny, 
to samo dotyczy celu dzia�ania portów. Zwi�kszanie zysku przez zdobywanie no-
wych odbiorców us�ug portowych jest trudne. Dlatego zintegrowanie zarz�dzania 
bezpiecze�stwem i ochron� portów z systemem zarz�dzania bezpiecze�stwem mia-
sta portowego mo�e zwi�kszy
 zyski przez unikanie strat. Do klasyki ju� przesz�o 
stwierdzenie: „Podstawowym celem ekonomicznym jest unikanie strat, a nie maksy-
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malizacja zysku” (Peter Drucker), czyli celem zarz�dzania bezpiecze�stwem 
i ochron� w porcie jest równie� minimalizacja strat. Dlatego te� coraz bardziej po-
wszechnym staje sposób polegaj�cy na wyliczeniu prawdopodobie�stwa wyst�pie-
nia ryzyka i ocena ryzyka (risk assessment) i dopasowanie do tej oceny 
podejmowanych dzia�a�. Ocena ryzyka bazuje na metodologii pozwalaj�cej ��czy
 
ka�dy zidentyfikowany rodzaj z warto�ci� na skali liczbowej celem porównania 
„warto�ci ryzyka” wynikaj�cego z konkretnego zdarzenia, a tym samym okre�li
 
priorytet dzia�a� niweluj�cych zagro�enia.  

W przypadku, gdy celem jest bezpiecze�stwo, to mi�dzy ryzykiem a zagro-
�eniem mo�na postawi
 znak równo�ci. Rozwa�ane 	ród�a zagro�enia mo�na po-
dzieli
 na nast�puj�ce grupy: 

1. Terroryzm, 
2. Przemyt, 
3. Pasa�erowie na gap�, 

Dla wybranych grup zagro�e� nale�y: 
1. Okre�li
 parametry i kryteria oceny parametrycznej, 
2. Przyj�
 skal� oceny parametrycznej kryteriów, 
3. Ustali
 formu�� obliczania wielko�ci ryzyka. 

 
Proponuje si� przyj�cie nast�puj�cej metodologii dla oceny zagro�enia wy-

st�puj�cego w nast�pstwie awarii uk�adu energetycznego np. statku rybackiego: 
Okre�lane parametry: 

- R – wielko�
 ryzyka, 
- P – prawdopodobie�stwo, 
- K – konsekwencje, 
- V – podatno�
 na uszkodzenia (od ang. Vulnerability) 

P – prawdopodobie�stwo = 
cz�stotliwo�ci wyst�pienia zdarze�: 

K – konsekwencje = wra�liwo�
 
 

1 = bardzo rzadkie 
2 = rzadkie 
3 = prawdopodobne 
4 = cz�ste 
5 = bardzo cz�ste 
 

1 = drugorz�dne 
2 = umiarkowane 
3 = znacz�ce 
4 = powa�ne 
5 = katastrofalne 

V – podatno�
 na uszkodzenia: O – obszar wyst�pienia ryzyka: 
1 = ma�a 
2 = �rednia 
3 = du�a 
4 = bardzo du�a 
 

1 = odleg�y od ludzkich skupisk 
2 = umiarkowanie zamieszka�y 
3 = zamieszka�y 
4 = miejski 
5 = wielkomiejski 
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Wielko�
 ryzyka mo�na okre�li
 wzorem: 
 

R = P *K * V * O 
 
Przyk�adowo:  

- ocena ryzyka terroryzmu dla obszaru w którym by�a ma�a liczba odnotowa-
nych aktów terrorystycznych w rozpatrywanym obszarze - P =2, konse-
kwencje aktu terroryzmu s� powa�ne - K = 4, istnieje du�a podatno�
 
obiektu na uszkodzenia -V = 4, obszar wyst�pienia ryzyka jest odleg�y 
od ludzkich skupisk O = 1: 

R = 2 * 4 * 4 * 1 = 32 

- ocena ryzyka dla przemytu w du�ym porcie: 
P = 5, K = 3, V = 3, O = 5, 

R = 5 * 3 * 3 * 5 = 225 

Zale�nie od wska	nika oceny ryzyka mo�na przyj�
 priorytety dzia�a�. 
 

 
 
Rys. 1.: Algorytm oceny i zarz�dzania ryzykiem. 
ród�o: Opracowanie w�asne 
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Tab. 1: Zalecany wybór aktywno�ci zale�nie od oceny „wysoko�ci ryzyka“. 
 

Punktowa 
ocena 

„wysoko�ci 
ryzyka” 

 
1-20 

 
21-40 

 
41-60 

 
61-80 

 
81-100 

Zalecane 
podj�cie 
dzia�ania 

Brak 
dzia�a�

Podj�cie 
przeciwdzia�a�
w szczególnych 

przypadkach 

Podj�cie 
przeciwdzia�a�
w wybranych 

obszarach 
zwi�kszonego 

ryzyka 

Podj�cie 
codziennych 

przeciwdzia�a� 
w wybranych 

obszarach 
zwi�kszonego 

ryzyka 

Podj�cie 
codziennych 

przeciwdzia�a� 
we wszystkich 

obszarach 
zwi�kszonego 

ryzyka 

RYZYKO W ZARZ
DZANIU BEZPIECZE�STWEM I OCHRON
 

Funkcjonowanie portu i prowadzenie ka�dej dzia�alno�ci gospodarczej 
zwi�zane jest z ryzykiem, a ryzykowno�
 dzia�ania jest przedmiotem licznych bada� 
i publikacji. Mo�na w podobny sposób analizowa
 ryzykowno�
 dzia�ania w zakre-
sie bezpiecze�stwa i ochrony. Uzyskane analizy powinny by
 podstaw� do okre�la-
nia jak nale�y ochrania
 i jak kszta�towa
 procedury bezpiecze�stwa, aby otrzyma
 
wynik na poziomie wy�szym ni� wymagany jest obowi�zuj�cymi przepisami. Pod-
chodzi
 do rozwi�zania tego problemu mo�na pos�uguj�c si� przyk�adowo poni�ej 
podanymi kryteriami: 

- kryterium strat: im wi�ksze straty mo�na ponie�
 przy braku ochrony i na-
ruszeniu bezpiecze�stwa, tym wi�ksze jest ryzyko – przewiduj�c najgorszy 
wynik - i oceni
 op�acalno�
 zapobiegania stratom; 

- kryterium strat oczekiwanych: im wi�ksze s� straty oczekiwane, które 
mo�na wyliczy
 mno��c u�yteczno�
 wyniku najgorszego przez jego praw-
dopodobie�stwo, tym wi�ksze jest ryzyko; 

- kryterium rozpi�to�ci wyników: ryzyko jest tym wi�ksze, im wi�ksza jest 
ró�nica mi�dzy najlepszym a najgorszym wynikiem dzia�ania. 
 
Ryzykowno�
 dzia�a� powoduje, �e tworzy si� specyficzny styl, nazywany 

„zarz�dzaniem ryzykiem”, sk�adaj�cy si� z czterech faz: identyfikacja ryzyka, sza-
cowanie ryzyka, dzia�ania prewencyjne i monitorowanie. Zarz�dzanie ryzykiem 
stosuje si� po to, aby zidentyfikowa
 najcz��ciej wyst�puj�ce 	ród�a ryzyka i zabez-
pieczy
 si� przed powstaniem mo�liwych do unikni�cia strat. Spotka
 mo�na opinie, 
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�e zarz�dzanie jest ci�g�ym ryzykowaniem utrat� zysków, pozycji na rynku, zamó-
wie�, kontrahentów, itd., a� do problematyki bezpiecze�stwa i nadmiernymi kosz-
tami w jego osi�gniecie. 

Przyj�cie powy�szych za�o�e� za podstaw� do analizy mo�liwych zagro�e� 
ukierunkowanych na statki i obiekty portowe wymusza konieczno�
 dokonania 
przede wszystkim oceny: 

- najbardziej wra�liwych elementów statków i portów na ka�dy rodzaj zagro-
�enia, które mog�yby „sparali�owa
” funkcjonowanie portu morskiego ja-
ko ca�o�ci, a w nast�pstwie miasta portowego, 

- prawdopodobnych miejsc zagro�onych wypadkami, katastrofami, przest�p-
czo�ci� i atakami, w których mog� powsta
 najwi�ksze szkody materialne 
i najwi�cej ofiar w ludziach oraz najwi�ksze i trwa�e zniszczenie �rodowi-
ska, 

- mo�liwo�ci zaistnienia ró�nych katastrof oraz prawdopodobnych sposobów 
wykonania ataku terrorystycznego, który wywo�a�by poczucie du�ego za-
gro�enia. 
 
Warto równocze�nie zestawi
 zbiór daj�cych si� przewidzie
 strat, któ-

ry zawsze jednak pozostanie niepe�ny, jednak zawsze rachunek strat powypadko-
wych powinien uwzgl�dnia
: 

- koszty likwidacji fizycznych skutków wypadku, 
- straty produkcyjne, (koszty odtworzenia), 
- straty ludzkie (odszkodowania, leczenia), 
- straty w jako�ci �wiadczonych us�ug, 
- koszty akcji ratowniczo-ga�niczej,  
- koszty procesowe, reklamacji,  
- straty �rodowiskowe (kary, koszty rekultywacji), 
- straty biznesowe (utracone zamówienia). 

 
Dlatego mo�na stwierdzi
, �e nierozstrzygni�ty jest jeszcze problemem, 

jak powinien by
 zorganizowany zintegrowany system zarz�dzania bezpiecze�-
stwem w ka�dym przedsi�biorstwie, a dotyczy to równie� z�o�onego organizmu, 
jakim jest port, a tak�e jak zintegrowa
 z systemem zarz�dzania kryzysowego. Skala 
problemu wzrasta kiedy zapewni
 trzeba bezpiecze�stwo i ochron� przedsi�bior-
stwom, portom, które zapewni� funkcjonowanie systemów transportowych w zakre-
sie niezb�dnym dla bezpiecze�stwa pa�stwa.  
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NOWE PODEJ�CIE DO PROBLEMÓW BEZPIECZE�STWA 
I OCHRONY NA OBSZARZE PORTU 

Krytycznym zagadnieniem jest bezpieczna realizacja wspólnych dzia�a� 
ró�nych przedsi�biorstw w systemie logistycznym. �adne przedsi�biorstwo nie dzia-
�a bez powi�za�, ka�de posiada dostawców, odbiorców, wspó�pracuje z firmami 
us�ugowymi i wprowadza je na w�asny - cz�sto chroniony teren, np. do realizacji 
inwestycji i prac remontowych. Z praktyki wynika, �e w zwi�zku z tak skompliko-
wan� sieci� powi�za� i zale�no�ci w dzia�alno�ci powstaj� najwi�ksze ryzyka. Trze-
ba opracowa
 lub doskonali
 procedury bezpiecze�stwa na obszarze portu, przy 
wspó�pracy firm dzia�aj�cych w systemach logistycznych na tym samym terenie 
i wymóc ich stosowanie.13 

Uwzgl�dnia
 trzeba potencjalne zagro�enia, wynikaj�ce ze skutków wypad-
ków lub katastrof, zw�aszcza pojazdów i statków przewo��cych niebezpieczne �a-
dunki, stanowi�cych potencjalne 	ród�o powa�nej sytuacji kryzysowej i to nie tylko 
o lokalnym zasi�gu. Zdarzenia te mog� zaistnie
 na terenie portów morskich 
lub w ich pobli�u, powoduj�c du�e zagro�enie nawet dla bezpiecze�stwa pa�stwa. 
Kryzysowe wydarzenia z ostatnich lat stanowi� ostrze�enie dla kierownictwa licz-
nych instytucji i przedsi�biorstw, wskazuj�c potrzeb� przygotowania si� do podj�cia 
dzia�a� zapobiegawczych. 

Zarz�dzanie bezpiecze�stwem w portach i ochrona statków oraz zarz�dzanie 
bezpiecze�stwem w przedsi�biorstwach transportowych powinno by
 przynajmniej 
koordynowane. Dlatego konieczne jest zbadanie jaki powinien by
 zakres wymaga� 
i potrzeby dostosowania wymogów bezpiecze�stwa i ochrony stosowanych 
w przedsi�biorstwach transportowych do istniej�cych w portach morskich. Wiedza 
o zarz�dzaniu bezpiecze�stwem i ochron� systemów transportowych i przedsi�-
biorstw transportowych, podobnie jak wiedza o zabezpieczeniu przedsi�biorstw 

                                                 
13 Dostrzegalne s� wyra	ne ró�nice bezpiecze�stwa i ochrony przedsi�biorstw transportu 
drogowego do standardów bezpiecze�stwa i ochrony wdro�onych ju� w portach morskich, 
dlatego musz� dostosowa
 si� do wymaga� zwi�zanych z konieczno�ci� �wiadczenia bez-
piecznych us�ug logistycznych. Przemawiaj� za tym zagro�enia wynikaj�ce z potencjalnych 
b��dów ludzkich oraz zorganizowanej przest�pczo�ci, przemytu niebezpiecznych substancji 
biochemicznych, terroryzmu, z którymi dotychczas nie ��czono dzia�alno�ci przedsi�biorstw 
transportu drogowego. Brak w�a�ciwych i skutecznych zabezpiecze�, a nawet systemu 
ochrony w przedsi�biorstwach transportowych wywo�uje szczególne zainteresowania orga-
nizacji przest�pczych i terrorystycznych. 
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produkcyjnych i us�ugowych staje si� coraz bardziej powszechna i ro�nie na ni� 
zapotrzebowanie.14  

Problem jest powa�ny, gdy� do dobrze zabezpieczonego portu pozwalamy 
przenikn�
 �rodkom transportowym, które mog� spowodowa
 zagro�enie dla ca�ego 
systemu. Dotyczy to akceptowania sprz�tu, �adunku i ludzi, którzy wnikaj� z tym 
pojazdem na teren portu lub maj� dost�p do statku w porcie. Trzeba opracowa
 
lub doskonali
 procedury bezpiecze�stwa przy wspó�pracy firm dzia�aj�cych w sys-
temach transportowych na tym samym terenie i stopniowo wymóc ich stosowanie. 

Innowacyjne rozwi�zania stanowi�ce ofert� nowych produktów s�u��cych 
poprawie lub stworzeniu bezpiecznych warunków i ochrony systemów transporto-
wych, których jeszcze dotychczas nikt nie realizowa� na lokalnym rynku transpor-
towym. Nast�puje okres ca�kowitej kontroli ruchu pojazdów, stanu w jakim si� 
znajduj�, dzia�a� i stanu kierowców, ju� zaistnia�a pe�na komputeryzacja i pakiety-
zacja wysy�anych i przewo�onych �adunków, obs�uga u za�adowcy pe�nego cyklu 
transportowego, dostawa „just in time” itp., cho
 nie jest jeszcze powszechna. 

Ka�de przedsi�biorstwo transportowe jest ukierunkowane w swojej dzia�al-
no�ci przez wymagania klientów oraz przez oczekiwania klientów i ca�y czas 
pod presj� konkurentów, do oferowania nowych produktów jak równie� �wiadczenia 
us�ug o najwy�szym poziomie jako�ci. Natomiast w zasadzie w ofertach firm spedy-
cyjnych nie ma informacji o stosowanych standardach bezpiecze�stwa i ochrony, 
które by�yby podstaw� do oceny zgodno�ci z systemami bezpiecze�stwa i ochrony 
w portach. Brak wprowadzania zmian organizacyjnych w zakresie bezpiecze�stwa 
i ochrony oraz �wiadczenie us�ug na nie zmienionym poziomie jako�ciowym, w tym 
na niskim poziomie bezpiecze�stwa lub na niezgodnym z obowi�zuj�cym u odbior-
cy us�ugi transportowej, mo�e powodowa
 ró�ne skutki. Najpowa�niejsze to upadek 
przedsi�biorstwa transportowego, ze wzgl�du na brak zamówie�. 

Zagadnienie jest trudne i stosowanie szablonowych rozwi�za� nawet uzna-
wanych za niezawodne nie jest zalecane. W rzeczywisto�ci trzeba post�powa
 twór-
czo i stworzy
 tyle procedur ile faktycznie potrzeba – nawet, je�eli b�d� inne 
ni� obowi�zuj�ce, lecz zapewni� bezpiecze�stwo w zakresie dzia�ania ochranianego 
portu, obiektu, statku, przedsi�biorstwa. Wprowadzenie zasad bezpiecze�stwa 
i ochrony w przedsi�biorstwach transportu drogowego musi by
 zgodne z obowi�zu-

                                                 
14 Zastanowi
 si� trzeba, czy powinni�my si� godzi
 na wspó�prac� lub korzystanie z us�ug 
transportowych przedsi�biorstw, w których nie s� stosowane odpowiednie standardy bezpie-
cze�stwa i ochrony. Z praktyki wynika, �e w zwi�zku z tak skomplikowan� sieci� powi�za� 
i zale�no�ci, to w�a�nie ko�cowy dostawca �adunków do portu stwarza najwi�ksze ryzyka 
wypadkami lub katastrofami na terenach portowych lub drogach dojazdowych. 
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j�cymi przepisami i organizacj� bezpiecze�stwa w portach oraz centrach logistycz-
nych, poniewa� taki system bezpiecze�stwa jest gwarantem utrzymania bezpiecze�-
stwa pa�stwa. 

PRAWNE REGULACJE OCHRONY I BEZPIECZE�STWA 
A PROBLEMY REALIZACJI 

Ka�dy statek na wej�ciu do portu podlega kontroli: granicznej - obejmuj�-
cej pasa�erów i za�og�; celnej - dotycz�cej przewo�onego �adunku, rzeczy osobi-
stych za�ogi oraz �rodków p�atniczych; sanitarnej - sprawdzaj�cej stan statku 
oraz pasa�erów i za�ogi. Kolejna kontrola, któr� statek jest obj�ty to inspekcja w�adz 
portowych w zakresie przestrzegania przepisów portowych, bezpiecze�stwa 
i ochrony �rodowiska, dotyczy zarówno statków obcych bander jak i statków 
pod bander� polsk�. Niektóre statki obcych bander podlegaj� tak�e Kontroli Pa�-
stwa Portu. 

Po znanych powszechnie atakach terrorystycznych dokonano w Unii Euro-
pejskiej korekty istniej�cego wówczas prawa, poczyniono znacz�ce zmiany w za-
kresie rozwi�zania problemów zwi�zanych z bezpiecze�stwem statków pasa�erskich 
w aspekcie wyra	nego zagro�enia zamachami terrorystycznymi. Jednak koniecznie 
nale�y przywo�a
 przyk�ad zabezpieczenia lotnisk i kontrol� pasa�erów oraz �adun-
ków, które od lat s� doskonalone i obecnie osi�gn��y poziom, do którego daleko 
zabezpieczeniom stosowanym w portach morskich i na promach pasa�ersko-
towarowych. Prawdopodobnie zmiany w jako�ci systemów bezpiecze�stwa i ochro-
ny portów morskich i statków w najbli�szej przysz�o�ci nie dorównaj� zabezpiecze-
niom portów lotniczych. 

Porozumienie Paryskie uporz�dkowa�o procedury inspekcji statków obcej 
bandery wp�ywaj�cych do portu, uzyskano znaczne usprawnienie i wi�ksz� skutecz-
no�
 dzia�ania Kontroli Pa�stwa Portu w celu wyeliminowania obcych statków nie 
stosuj�cych si� do standardów okre�lonych w obowi�zuj�cych konwencjach. Obo-
wi�zkowo inspekcj� nale�y obj�
 co najmniej 25% statków spo�ród ogólnej liczby 
statków odwiedzaj�cych port w okresie jednego roku. Podstaw� do kontroli w ra-
mach Memorandum Paryskiego s� konwencje IMO i ILO. 

Zagro�one aktami terrorystycznymi s� wszystkie systemy i �rodki transportu 
w wymiarze �wiatowym. Naturaln� reakcj� by�y kolejne podj�te ogólno�wiatowe 
dzia�ania w celu zapewnienia jego jak najlepszej ochrony. Najnowsze z nich to po-
wo�anie „NATO Shipping Center” – jednostki organizacyjnej NATO i armatorów 
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dobrowolnie wspó�pracuj�cych w poczuciu potrzeb zapewnienia bezpiecze�stwa 
�eglugi. Zbierane, gromadzone i weryfikowane s� informacje o prawdopodobnych 
zagro�eniach �eglugi i zalecanie sposobów ich unikni�cia lub minimalizacji. Obec-
nie obowi�zuj� uchwalone 13 grudnia 2002 r. poprawki do Mi�dzynarodowej Kon-
wencji o Bezpiecze�stwie �ycia na Morzu (SOLAS) oraz Mi�dzynarodowy Kodeks 
Ochrony Statku i Obiektów Portowych (ISPS Code). Postanowienia ISPS Code 
obliguj� armatorów i porty do realizowania planów i procedur (potwierdzonych 
certyfikatem) ochrony statków i obiektów portowych, wyznaczenia oficerów 
do spraw bezpiecze�stwa na statku, w portach i biurach armatorów, przeszkolenia 
za�óg w zakresie Konwencji. Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
Europejskiej 2004 r. w sprawie zwi�kszenia bezpiecze�stwa statków i obiektów 
portowych dodatkowo umacnia znaczenie obowi�zuj�cych od lipca 2004 postano-
wie� ISPS Code.15 

Obiekty portowe: budynki, magazyny itd. wyposa�one s� w ró�ne instalacje 
np.: energetyczne (elektryczne, gazowe, grzewcze), wodoci�gowe, paliwowe. Za-
chodzi potrzeba takiego ich katalogowania, aby informacje o nich, by�y dost�pne 
w sposób znormalizowany i jednoznaczny dla zespo�ów zarz�dzania bezpiecze�-
stwem i ochron� oraz sztabów kryzysowych podczas przygotowania i prowadzenia 
akcji ratowniczych. Poniewa� ci�gle wzrasta liczba danych i informacji niezb�dnych 
do podj�cia decyzji w przypadku wyst�pienia sytuacji kryzysowej co do sposobu 
przeprowadzenia akcji ratowniczej i doborze specjalistycznych si�, dlatego koniecz-
ne jest nie tylko przygotowanie danych charakteryzuj�cych obiekt dla jego w�a�ci-
cieli. Dane te musz� by
 dost�pne dla instytucji powo�anych do dzia�a� 
ratowniczych i im udost�pniane na d�ugo przed powstaniem zagro�enia, nawet je�eli 
w�a�ciciel uwa�a, �e sam potrafi zlikwidowa
 zagro�enie. 

Cele tworzenia kompleksowego systemu informacji przestrzennych portu 
na potrzeby bezpiecze�stwa i ochrony mo�na okre�li
 nast�puj�co: 

- zapewnienie sprawnej obs�ugi informacyjnej realizacji zada� publicznych, 
zwi�zanych z dzia�alno�ci� portu, w powi�zaniu z miastem, ochron� �rodo-
wiska, gospodark� potencja�em i zasobami oraz funkcjonowaniem syste-
mów logistycznych, 

                                                 
15 ISPS Code (opracowany i przyj�ty przez kraje cz�onkowskie IMO jako uzupe�nienie kon-
wencji SOLAS); Rozporz�dzenie Nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Euro-
pejskiej z dnia 31.04.2004 r. w sprawie zwi�kszenia bezpiecze�stwa statków i obiektów 
portowych. 
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- wzmocnienie bezpiecze�stwa portu i poprawa sprawno�ci s�u�b ochrony 
portu i statków, przez zapobieganie i zwalczanie kl�sk �ywio�owych oraz 
utrzymanie porz�dku publicznego, 

- usprawnienie ruchu i kontrola �adunków oraz pasa�erów w zakresie infor-
macyjnym i na potrzeby bezpiecze�stwa. 
 
Ka�de dzia�anie w sytuacji kryzysowej na terenie portu musi by
 racjonalne. 

Racjonalno�
 podejmowania decyzji powinna by
 rozpatrywana w kategorii racjo-
nalno�ci rzeczowej (przystosowaniu dzia�ania do okoliczno�ci) i metodologicznej 
(zgodnie z regu�ami podejmowania decyzji). Jest ona determinowana przez: realne 
mo�liwo�ci i motywacje decydenta, wiarygodno�
 informacji o rozwoju sytuacji 
kryzysowej. W sytuacji rozwa�nego zapobiegania powstaniu kryzysowej sytuacji 
przez systemowe rozwi�zania w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony przedsi�bior-
stwo, dysponuj�c w�asnymi lub mo�liwymi do pozyskania zasobami finansowymi, 
rzeczowymi, osobowymi, mo�e wykona
 nast�puj�ce dzia�ania: 

- wycofa
 z terenu przedsi�biorstwa – portu - zagra�aj�ce lub niepewne urz�-
dzenia, czasami wystarczy zatrudni
 odpowiednich specjalistów, utrzymuj�c 
zdolno�ci ci�g�ego funkcjonowania, 

- utrzyma
 atrakcyjne cho
 niebezpieczne us�ugi w dzia�alno�ci portu, 
usprawniaj�c dzia�ania zwi�kszaj�ce bezpiecze�stwo oraz intensyfikuj�c 
wysi�ki w zakresie likwidacji potencjalnych niebezpiecze�stw oferowanych 
us�ug, 

- zaanga�owanie si� w nowe rozwi�zania rokuj�ce dobre wyniki w realizacji 
ochrony i poprawy bezpiecze�stwa (nowe produkty i technologie), nawet 
je�eli nie s� to zabezpieczenia obowi�zkowe lub gdy daj� wyniki lepsze 
ni� okre�lone w certyfikatach. 

 
Instytucje odpowiedzialne za bezpiecze�stwo i ochron� nie maj� innego 

wyj�cia, jak antycypowa
 przysz�o�
 - po to, aby j� kszta�towa
, równowa��c cele 
krótkoterminowe z d�ugookresowymi. Przewidywanie tego, co si� zdarzy za lat 
dziesi�
 lub dwadzie�cia, jest zazwyczaj „zgadywank�”. Istnieje jednak ró�nica 
mi�dzy naukowym prognozowaniem a dzia�aniem na podstawie „przeczucia”, mi�-
dzy planowaniem opartym na racjonalnej ocenie zagro�e� i mo�liwo�ci przeciw-
dzia�ania, a zgadywaniem, które sprowadza si� do hazardu. 

Tworzenie krajowych struktur administracji wymaganych przez Mi�dzyna-
rodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektów Portowych (ISPS Code). T�o wprowa-
dzenia w �ycie Mi�dzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektów Portowych 
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(ISPS Code) i Rozporz�dzenia Nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
Europejskiej. 

W przyj�tej organizacji obowi�zków osob� odpowiedzialn� za bezpiecze�-
stwo statków i urz�dze� portowych jest pracownik Departamentu Transportu Mor-
skiego Ministerstwa Infrastruktury. Jest on tak�e osob� wyznaczon� do kontaktów 
w sprawach dotycz�cych bezpiecze�stwa na morzu z rz�dami innych krajów, któ-
re realizuj� postanowienia wynikaj�ce z ISPS Code i Rozporz�dzenia. 

Obowi�zki „instytucji i osoby wyznaczonej” przyjmuj�cej zg�oszenie i za-
gro�enia bezpiecze�stwa powierzono oficerom dy�urnym placówek nadzoru i regu-
lacji ruchu statków (Vessel Trafic Control ) w Gdyni, Szczecinie i �winouj�ciu, 
a w S�upsku rol� t� spe�nia oficer biura Portowej Kontroli Statków miejscowego 
Urz�du Morskiego. Spe�niaj� oni w ten sposób cz��
 zada� przewidzianych dla Cen-
tralnego Punktu Kontaktowego ds. bezpiecze�stwa na morzu (GPK).W zakresie 
obowi�zków zwi�zanych z dzia�aniami obj�tymi postanowieniami ISPS Code ofice-
rowie VTS w Gdyni, Szczecinie i �winouj�ciu podlegaj� Inspektoratom ds. Obron-
nych w�a�ciwych Urz�dów Morskich i dalej, Departamentowi Spraw Obronnych 
Ministerstwa Infrastruktury. Pozosta�a cz��
 obowi�zków nale��cych do GPK - 
nale�y do pracownika Departamentu Morskiego Ministerstwa Infrastruktury. 

Obowi�zek kontroli wdro�enia i utrzymania dokumentów, procedur i wypo-
sa�enia w zakresie wymaganym przez ISPS Code na statkach w polskich portach 
i portach obj�tych procedurami ISPS Code powierzono oficerom Portowej Kontroli 
Statków (Port State Control) Urz�dów Morskich w Gdyni, Szczecinie i S�upsku. 
Podzia� obowi�zków pomi�dzy polskie instytucje rz�dowe, ich zakres terytorialny 
i rzeczowy zamieszczony na stronie internetowej Mi�dzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO, www.imo.org/ISPSCode/ISPSContacts.aspx). Przyj�te rozwi�zanie 
pozwoli�o na wdro�enie postanowie� ISPS Code i Rozporz�dzenia Nr 725/2004 
Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej w krótkim czasie i przy niewiel-
kich nak�adach.  

Drog� przekazywania i wymiany informacji, zakres koordynacji, kontroli, 
wdra�ania i certyfikacji �rodków bezpiecze�stwa w przyj�tej w Polsce organizacji 
ilustruje rysunek 3. Stworzone instytucje i struktury rz�dowe dzia�aj�ce w obszarze 
ISPS Code ograniczone s� do monitorowania i dzia�ania w przypadkach zagro�e� 
bezpo�rednio zwi�zanych z morzem, portem i statkiem, pomijaj�c wp�ywy na stan 
bezpiecze�stwa innych elementów �a�cucha transportowego. Wielostopniowo�
 
przep�ywów istotnych dla bezpiecze�stwa i dzia�a� w stanach zagro�enia informacji 
powoduje, i� s� mniej zdolne do szybkich reakcji, a w niektórych przypadkach dwu-
stronny przep�yw informacji b�dzie niemo�liwy. 
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Powierzenie zada� certyfikacji wdro�enia przez porty wymaganych przez 
ISPS Code planów i dokumentów, powoduje, i� ta sama instytucja dokumenty za-
twierdza i nast�pnie kontroluje ich poprawno�
 i realizacj�. Rozdzielenie tych zada� 
pomi�dzy dwie ró�ne instytucje zwi�kszy�o by prawdopodobie�stwo wykrycia nie-
doci�gni�
. W wi�kszo�ci krajów powierzono certyfikacje wskazanym przez rz�d 
instytucjom klasyfikacyjnym. Polski Rejestr Statków, maj�c kadr� i do�wiadczenie 
wynikaj�ce z prowadzenia procedur certyfikacji dotycz�cych ISO 9000, ISM Code 
i przygotowanie do certyfikacji statków jest instytucj� która mog�a by poprawnie 
wype�nia
 te zadania. 

Pokazane na rysunku 4 zmiany w podziale zada� wynikaj�cych z ISPS 
Code pomi�dzy instytucje rz�dowe pozwoli�yby na usprawnienie przep�ywu infor-
macji i oddzielenie funkcji kontrolnych od certyfikacji i nadzoru. Wa�niejsze po��-
dane zmiany to: 

- powo�anie Centralnego Punktu Kontaktowego (CPK) podleg�ego bezpo-
�rednio Departamentowi Spraw obronnych Ministerstwa Infrastruktury, 

- powierzenie zada� kontrolnych, zwi�zanych z ISPS Code oficerom Porto-
wej Kontroli Statków, podlegaj�cych w zakresie tych obowi�zków bezpo-
�rednio pod CPK, 

- wyznaczenie Polskiego Rejestru Statków jako instytucji powo�anej przez 
rz�d do koordynowania i kontrolowania procesu wdra�ania �rodków bezpie-
cze�stwa �eglugi i certyfikacji. 

 
Taka konstrukcja podzia�u obowi�zków usprawniaj�c dzia�anie instytucji 

pa�stwowych, nie uwzgl�dnia jednak obszarów zagro�e� bezpo�rednio zwi�zanych 
z transportem morskim. 

Na rysunku 3 przedstawiono przyk�ad jednego z prostszych �a�cuchów 
transportowych. Pokazane na rysunku obszary w których mo�e powsta
 zagro�enie 
bezpiecze�stwa, sugeruj� stworzenie wspólnego dla wszystkich rodzajów transportu 
systemu bezpiecze�stwa. Organizacja instytucji pa�stwowych, obejmuj�ca wszyst-
kie rodzaje transportu jest zalecana przez Rozporz�dzenie Nr725/2204 Parlamentu 
Europejskiego jako docelowa. Niektóre kraje wdra�aj�c postanowienia ISPS Code 
przyj��y rozwi�zania obejmuj�ce ca�okszta�t zagadnienia. 
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Rys. 3.: Przyk�ad obszarów zagro�enia bezpiecze�stwa w �a�cuchu transportowym. 
ród�o: Opracowanie w�asne. 

 
Powy�sze zmiany mo�na wdro�y
 praktycznie bez dodatkowych nak�adów 

finansowych. Przyj�cie przez rz�d Polski rozwi�zania pokazanego na rysunku 4 
stworzy�oby podstawy do rozszerzania zakresu nadzoru bezpiecze�stwa transportu, 
docelowo na wszystkie rodzaje transportu bez zmian w systemowych organizacji 
instytucji rz�dowych. Ponadto, usytuowanie Centralnego punktu Kontaktowego jako 
komórki Krajowego Centrum Zarz�dzania Kryzysowego i sp�aszczenie do dwóch 
poziomów drogi przep�ywu informacji przyczyni si� do zwi�kszenia skuteczno�ci 
systemu przez krótki �a�cuch decyzyjny i szybki przep�yw informacji. Koszt takiej 
organizacji zwróci si� przy obejmowaniu systemem nowych rodzajów transportu 
przez do��czanie nowych komórek ds. ISPS Code do istniej�cego, dobrze usytuowa-
nego Centralnego Punktu Kontaktowego. 
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WNIOSKI 

Zamiast podsumowania warto przedstawi
 podej�cie do zabezpieczenia 
przysz�ych potrzeb realizacji ochrony i zapewnienia bezpiecze�stwa portom mor-
skim, statkom i systemom transportowym powi�zanym z bezpiecze�stwem morskim 
pa�stwa. Wzrost jako�ci systemów wspomagania zarz�dzaniem powoduje, �e osoby 
funkcyjne zajmuj�ce si� bezpiecze�stwem i ochron� musz� pos�ugiwa
 si� narz�-
dziami i procedurami, do których wykonywania potrzebna jest specjalistyczna wie-
dza, umiej�tno�ci, uprawnienia, aby oczekiwa
 skutecznej i odpowiedzialnej pracy 
przy realizacji przydzielonych im zada�. Jednym z oczekiwa� jest, po spe�nieniu 
wy�ej wymienionych wymaga�, umiej�tno�
 pracy w zespole i decydowania z wyko-
rzystaniem metod i algorytmów standardowo stosowanych w komputerowym 
wspomaganiu procesu decyzyjnego i gotowo�
 do podejmowania decyzji nie sza-
blonowych a koniecznych, aby zapobiec sytuacji kryzysowej lub jej przeciwdzia�a
. 
Dlatego zawsze zarz�dzanie bezpiecze�stwem i ochron� sprowadza si� do czynnika 
ludzkiego. Osoby znajduj�ce si� na stanowisku kierowania kryzysowego lub kontroli 
stanu bezpiecze�stwa i ochrony realizuj� zadania w du�ym napi�ciu emocjonalnym 
i poczuciu osobistej odpowiedzialno�ci. W sytuacjach pojawiaj�cych si� zagro�e� 
trafno�
 podejmowanych decyzji nie zawsze jest w zgodzie z szybko�ci� ich podej-
mowania, tym bardziej ich skuteczno�
 i efekty osi�gni�te w dzia�aniach. 

Widoczna jest potrzeba przygotowania specjalistów z zakresu „bezpiecze�-
stwa morskiego pa�stwa” na kierunku bezpiecze�stwo narodowe. W zakres kszta�-
cenia in�ynierów tej specjalno�ci powinna wej�
 mi�dzy innymi problematyka 
poni�ej przedstawiona.  

- Ochrony i bezpiecze�stwa statków i portów morskich oraz bezpiecze�stwa 
prze�adunku i sk�adowania towarów. 

- Organizacji bhp i ochrony przeciwpo�arowej w produkcji i transporcie. 
- Ochrony i bezpiecze�stwa systemów informatycznych. 
- Organizacji dzia�a� kryzysowych w przedsi�biorstwach i administracji. 
- Zarz�dzania bezpiecze�stwem i ochron� w transporcie multimodalnym. 
- Wykrywania zagro�e� dla bezpiecze�stwa w produkcji i transporcie. 
- Zastosowania in�ynierii systemów ochrony i bezpiecze�stwa. 
- Zarz�dzania jako�ci� ochrony i bezpiecze�stwa i stosowania zasad ochrony 

informacji niejawnych. 
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Absolwent powinien by
 przygotowany do sprawnego zarz�dzania bezpie-
cze�stwem i ochron� w systemach transportowych i przedsi�biorstwach oraz w ad-
ministracji portowej. Powinien by
 w stanie podejmowa
 prace w zakresie 
doskonalenia systemów zarz�dzania bezpiecze�stwem i wykorzystywania najnow-
szych technologii i urz�dze�. Styl zarz�dzania w zapobieganiu powstania sytuacji 
kryzysowej powinien opiera
 si� na daleko id�cej kooperacji i elastyczno�ci w sto-
sowaniu „zarz�dzania ryzykiem”, zw�aszcza w stosowaniu innowacyjnych rozwi�-
za� i technologii. 

Nawet przy stosowaniu tych ulepszonych metod decyzje dotycz�ce przy-
sz�o�ci pozostan� zawsze odzwierciedleniem jej antycypowania. Równie� dlatego 
zawsze b�dzie prawdopodobniejsze to, �e si� mylimy, gdy� teraz przewiduj�c przy-
sz�y stan rzeczy pos�ugujemy si� wiedz� ju� przesz�o�ci. Ka�da decyzja w zakresie 
bezpiecze�stwa i ochrony musi by
 zabezpieczona na wypadek zmiany, konieczno-
�ci modyfikacji czy nawet odrzucenia i przyj�cia nowej decyzji lepszej dla zacho-
wania bezpiecze�stwa. Przy ka�dej decyzji zabezpiecza
 si� na wypadek, gdyby 
przysz�o�
 zmieni�a swoj� posta
, zabezpiecza
 si� tak, jak tylko pozwoli 
na to przewidywany przysz�y stan zagro�e�, które prawdopodobnie nadejd�. 
W przeciwnym razie, ca�� techniczn� nowoczesno�
 lub „twórczo�
” w prognozo-
waniu, pozostanie balastem, a decyzje b�d� obci��one do�wiadczeniami z treningów 
i nakazami - jakimi s� stanowiska i opinie kierownictwa ochranianych instytucji 
oparte na d�ugofalowych przewidywaniach zagro�e�. 
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K r z y s z t o f  K U B I A K  

� E G L U G A  P R O M O W A  J A K O  O B I E K T  
O D D Z I A � Y W A N I A  T E R R O R Y S T Y C Z N E G O  

P R Z Y K � A D  F I L I P I � S K I  

Obecnie na Filipinach dzia�aj� dwa zbrojne nurty antyrz�dowe: komuni-
styczny i muzu�ma�ski. Partyzantka komunistyczna istnieje od lat czterdziestych, 
ale szczególnie aktywna by�a w latach 1946–1954. Do wznowienia jej aktywno�ci 
dosz�o w latach siedemdziesi�tych. W 1971 roku Nowa Armia Ludowa (b�d�ca 
zbrojnym skrzyd�em Komunistycznej Partii Filipin) dysponowa�a zaledwie oko�o 
dwoma tysi�cami bojowników cz�onków, ale ju� na pocz�tku lat dziewi�
dziesi�-
tych liczy�a oko�o  25 tysi�cy ludzi. By� to okres najwi�kszego znaczenia ruchu, 
sprawowa� on wówczas kontrol� nad rozleg�ymi obszarami kraju. Po upadku rz�dów 
Ferdinanda Marcosa w�adze odnios�y du�e sukcesy w walce z komunistycznymi 
partyzantami, g�ównie za spraw� wewn�trznych podzia�ów w ruchu. Zasadnicz� 
przyczyn� sukcesów strony rz�dowej okaza�o si� jednak przygotowanie nowego 
programu politycznego, w ramach którego z amnestii w 1999 roku skorzysta�a wi�k-
szo�
 cz�onków organizacji partyzanckich. W szeregach rebeliantów pozosta�o oko-
�o czterech tysi�cy ludzi, z których znaczna cz��
 zajmuje si� pospolitym 
bandytyzmem. W lutym 2004 roku w Norwegii rozpocz��y si� rozmowy mi�dzy 
rz�dem a Now� Armi� Ludow�. Jak dot�d nie osi�gni�to jednak ostatecznego poro-
zumienia. Dla Nowej Armii Ludowej dzia�ania zbrojne przesta�y jednak pe�ni
 rol� 
�rodka ukierunkowanego na zdobycie w�adzy, a sta�y si� �rodkiem nacisku na w�a-
dze, stosowanym po to by wymusi
 najkorzystniejsze rozwi�zania polityczne. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, �e w�adze centralne przyk�adaj� obecnie znacznie 
wi�ksze znaczenie do zwalczania rebeliantów islamskich, ni� niedobitków komuni-
stycznej guerrilli. Co interesuj�ce, w odró�nieniu na przyk�ad od administracji wa-
szyngto�skiej, rz�d Filipin nie uznaje Nowej Armii Ludowej, za organizacj� 
terrorystyczn�, a nawet w jednym z cz�stkowych porozumie� wyrazi� zgod� 
by wspó�dzia�a
 z t� organizacj� w sprawie usuni�cia jej z ameryka�skiego wykazu 
grup terrorystycznych oraz podobnej listy sporz�dzonej w Unii Europejskiej. 
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Zauwa�y
 przy tym nale�y, i� cieniem na pacyfikacj� komunistycznej par-
tyzantki po�o�y�y si� bezprawne dzia�ania, podejmowane wbrew woli w�adz cywil-
nych, przez filipi�skie „formacje si�owe”. W lutym 2007 roku administracja 
prezydencka ujawni�a w specjalnym raporcie, �e od roku 2001 „szwadrony �mierci” 
zlikwidowa�y kilkuset by�ych partyzantów Nowej Armii Ludowej. Szacuje si�, 
�e organizacja ta dysponuj� oko�o 3 400 aktywistami, z których oko�o 2 300 prowa-
dzi walk� zbrojn�.  

PARTYZANTKA I TERRORYZM MUZU�MA�SKI  

Rebelia muzu�ma�ska rozwin��a si� g�ównie na po�udniu kraju, na wyspie 
Mindanao oraz wyspach archipelagu Sulu. Genezy konfliktu nale�y upatrywa
 
w masowym nap�ywie na po�udnie osadników chrze�cija�skich z pó�nocy po��czo-
nym z pos�u�eniem si� przez pa�stwo wobec muzu�manów zorganizowan� dyskry-
minacj� i uciskiem. Jeszcze w latach sze�
dziesi�tych obie wspólnoty �y�y 
w ca�kowitej separacji, ale w roku 1971 dosz�o do wybuchu otwartych walk. Ruch 
rebeliancki, Narodowy Front Wyzwolenia Moro (Moro to pochodz�ce z hiszpa�-
skiego okre�lenie muzu�manów na Filipinach) uzyska� poparcie Libii i Malezji, któ-
ra umo�liwi�a rebeliantom utworzenie baz na terytorium swojej prowincji Sabah 
(le��cej na Borneo, b�d�cej do 1993 roku obiektem roszcze� terytorialnych ze stro-
ny Filipin). W 1972 roku rz�d Ferdinanca Marcosa og�osi� na obszarach zdomino-
wanych przez muzu�manów stan wyj�tkowy. Ocenia si�, �e w��cznie z rokiem 1974, 
kiedy to armia przeprowadzi�a wielk� ofensyw� antypowsta�cz� zgin��o oko�o 
50 tys. filipi�skich muzu�manów1. Rz�d nie zdo�a� jednak zd�awi
 oporu i 23 grud-
nia 1976 roku dosz�o do podpisania porozumienia w Trypolisie, na mocy którego 
powsta�a autonomiczna prowincja Mindanao. Wi�kszo�ci warunków porozumienia 
Manila jednak nie dotrzyma�a i trzeba by�o upadku dyktatury, by rozwi�zanie poli-
tyczne sta�o si� znów alternatyw� dla przemocy.  

W pó	niejszym okresie w ruchu muzu�ma�skim dosz�o do podzia�ów, 
a w 1996 roku Narodowy Front Wyzwolenia Moro zawar� kolejne porozumienie 
z rz�dem. Zak�ada�o oni mi�dzy innymi utworzenie na Mindanao Muzu�ma�skiego 
Regionu Autonomicznego (obejmuje on obecnie prowincje Basilan, Lanao del Sur, 
Maguindanao, Shariff Kabunsuan, Sulu, Tawi-Tawi oraz jedyne na Filipinach mia-

                                                 
1 M. Zimny, Terroryzm w Azji Po�udniowo – Wschodniej, Komandos, 2007 nr 5, s. 39. 
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�egluga promowa jako obiekt oddzia�ywania terrorystycznego; Przyk�ad filipi�ski 

sto w wi�kszo�ci zamieszkane przez muzu�manów Marawi), a przywódca Frontu, 
Nur Misuari, zosta� jego pierwszym gubernatorem.  

W listopadzie 2001 roku Misuari usi�owa� wznieci
 powstanie pod has�em 
pe�nej niepodleg�o�ci muzu�ma�skich kantonów Filipin. Zosta�o on jednak st�umio-
ne w zarodku, a on sam aresztowany (przebywa w wi�zieniu do dzi�). Urz�d guber-
natora obj�� wówczas kolejny z by�ych przywódców frontu, Parnik Hussin. 
Zwolennicy Misuariego nie z�o�yli jednak broni, w lutym 2005 roku przeprowadzili 
oni szereg ataków na posterunki wojskowe na wyspie Jolo (najwi�kszej w archipe-
lagu Sulu). Zmusi�o to rz�d do przeprowadzenia na po�udniu zakrojonej na znaczn� 
skal� operacji przeciwpartyzanckiej, zw�aszcza, �e frakcji Misuariego zacz��a koor-
dynowa
 wysi�ki z organizacj� Abu Sayyaf. 

 
Tablela 1.: Muzu�ma�ski Region Autonomiczny Mindanao – podstawowe informacje. 
ród�a: Muslim Mindanao Autonomous Region, Philippines, 
http://members.fortunecity.com/maesteban/mmindanao/mmindanao.htm, 17.03.2007; 
About ARMM, http://www.armm.gov.ph/index.php?section=2, 17.03.2007.  
 

Prowincja Stolica Ludno�� Powierzchnia 
[km2] 

G�sto�� zalud-
nienia 

[osoby/km2] 
Basilan Isabela 261 000 1 234,2 210,5 

Lanao del Sur Marawi 802 000 3 872,9 206,6 
Maguindanao Sharif Aguak 438 000 4 900,1 163,5 

Shariff Kabunsu-
an 

Kabuntalan 365,848   

Sulu Jolo 621 000 1 600,4 387,2 
Tawi-Tawi Panglima Sugala 325 000 1 087,4 296,4 

Marawi Lanao del Sur 135 090 22,6 5 800,4 
 
Ugod� z roku 1996 roku odrzuci�a te� radykalna frakcja ruchu muzu�ma�-

skiego, która jeszcze w 1977 roku oddzieli�a si� od g�ównego nurtu przyjmuj�c na-
zw� Islamski Front Wyzwolenia Moro. Kontynuuje on walk� pod has�em 
utworzenia niepodleg�ego pa�stwa islamskiego na po�udniu Filipin. Na pocz�tku 
2000 roku si�y partyzantki muzu�ma�skiej oceniano na oko�o 5 tysi�cy ludzi. Zda-
niem cz��ci analityków organizacja ta jest prawdopodobnie w stanie zaakceptowa
 
szerok� autonomi� (by
 mo�e konfederacj� muzu�ma�skich i chrze�cija�skich pro-
wincji), jako warunek przerwania walki zbrojnej. Wskazuje na to fakt podpisania 
w 2001 roku, w Manili, ugody z rz�dem. 

Nieformalny rozejm trwa� do roku 2003, kiedy to Manila oskar�y�a islam-
skich partyzantów o udzielanie schronienia tak zwanemu gangowi pentago�skiemu 
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– grupie zbrojnej (pocz�tkowo o charakterze przest�pczym, pó	niej radykalizuj�cej 
si� i usi�uj�cej odwo�ywa
 do motywacji polityczno-religijnej) zajmuj�cej si� g�ów-
nie porwaniami cudzoziemców2. Gang pentago�ski tworzyli roz�amowcy z Frontu, 
ale jego w�adze oskar�one zosta�y o tolerowanie ich obecno�ci na kontrolowanych 
przez partyzantk� obszarach. Pod koniec roku dosz�o do podpisania kolejnego ro-
zejmu, który utrzyma� si� do roku 2005. Obecnie mimo osi�gni�cia daleko id�cej 
zbie�no�ci pogl�dów mi�dzy rz�dem a przywódcami Frontu nadal dochodzi�o 
do sporadycznych star
 mi�dzy oddzia�ami organizacji (Front konsekwentnie zwle-
ka z ich rozbrojeniem), a armi�. Normalizacj� utrudniaj� ponadto zarzuty wysuwane 
przez Manil�, �e partyzanci utrzymuj� kontakty z zagranicznymi organizacjami 
terrorystycznymi, w tym z Jemaah Islamiah, oskar�an� mi�dzy innymi o zorganizo-
wanie zamachu na indonezyjskiej wyspie Bali w 2002 roku.  

STAN POLITYCZNEJ NIESTABILNO�CI 

Oceniaj�c sytuacj� na Filipinach nale�y ponadto zauwa�y
, �e skutecznemu 
zwalczaniu terroryzmu nie s�u�y stan ci�g�ego napi�cia politycznego. W 1986 roku 
obalono tam d�ugoletniego dyktatora, genera�a Marcosa. Urz�d prezydenta obj��a 
Corazon Aquino, wdowa po zamordowanym przywódcy opozycji (Benigno Sime-
onie Aquino). Rok 1989 przyniós� prób� zamachu stanu, w t�umieniu którego si�y 
rz�dowe otrzyma�y wsparcie ameryka�skiego lotnictwa. W 1992 roku w wyborach 
prezydenckich zwyci��y� minister obrony w administracji Aquino, Fidel Ramos, 
a po nim, w 1998 roku urz�d prezydenta obj�� populista Joseph Estrada, jednak 
z powodu oskar�e� o korupcj� i naruszenie konstytucji w listopadzie 2000 roku 
uruchomiono procedur� odsuni�cia go od w�adzy. Towarzyszy�y temu gwa�towne 
protesty spo�eczne. O losie prezydenta ostatecznie zadecydowa�a armia, wycofuj�c 
swoje poparcie dla niego. W�adz� przej��a dotychczasowa wiceprezydent Gloria 
Macapagal-Arroyo. Estrada zosta� nast�pnie aresztowany. W lipcu 2003 roku grupa 
oko�o 300 �o�nierzy usi�owa�a wznieci
 antyrz�dow� rebeli�. Buntownicy zaj�li 
sto�eczne centrum handlowe, ale kiedy nie uzyskali poparcia, skapitulowali. Prezy-
dent og�osi�a wówczas stan wyj�tkowy w stolicy. 

W roku 2005, pani prezydent, po kolejnym zwyci�stwie wyborczym oskar-
�ona zosta�a o dopuszczenie si� manipulacji podczas g�osowania. Poziom niepokoju 

                                                 
2 The Many Lives of the Pentagon Gang, 
http://www.pcij.org/imag/PublicEye/pentagon.html, 17.03.2007. 
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spo�ecznego by� tak du�y, �e administracja zdecydowa�a si� na wprowadzenie tygo-
dniowego stanu wyj�tkowego. W roku nast�pnym prezydent przetrwa�a prób� im-
piczmentu, któr� to procedur� usi�owano wszcz�
 oskar�aj�c j� o oszustwa 
wyborcze i naruszanie praw cz�owieka. 

Wa�nym czynnikiem na Filipinach jest ameryka�ska obecno�
 wojskowa. 
Ju� na prze�omie 2001 i 2002 roku Amerykanie zdecydowali si� wesprze
 armi� 
filipi�sk� grup� kilkuset doradców wojskowych. Ich przybycie wywo�a�o protesty, 
ale rz�d nie wycofa� si� z tej formy wspó�pracy wojskowej ze Stanami Zjednoczo-
nymi. Oficjalnie ameryka�ski personel wojskowy rozmieszczony na po�udniu Fili-
pin nie bierze udzia�u w walkach z muzu�ma�sk� partyzantk�. W marcu 2003 roku 
Pentagon skierowa� na Filipiny kolejnych 350 �o�nierzy piechoty morskiej. 
Tym razem nie ukrywano, �e wezm� oni czynny udzia� w dzia�ania przeciwko isla-
mistom z organizacji Abu Sayyaf. Na decyzji tej zawa�y� fakt odnalezienia w Afga-
nistanie dokumentów �wiadcz�cych o tym, �e Al Kaida szkoli�a kadry Abu Sayyaf 
i wspiera�a t� organizacj� finansowo. Obszarem dzia�a� si� ameryka�sko-filipi�skich 
by�a wyspa Jolo (po�udniowa cz��
 Filipin, w archipelagu Sulu). Tam schronili si� 
liderzy Abu Sayyaf po ofensywie wojsk filipi�skich w 2002 roku. Pod koniec 
2003 roku liczb� aktywnych bojowników muzu�ma�skich uda�o si� jakoby zredu-
kowa
 do oko�o 500 osób.  

ORGANIZACJA ABU SAYYAF 

Organizacja Abu Sayyaf (co w wolnym t�umaczeniu z arabskiego oznacza 
nios�cy miecz, spotykane s� równie� nazwy Al.-Harakat lub Al.-Islamiyya) powsta�a 
na pocz�tku lat dziewi�
dziesi�tych poprzez roz�am w Islamskim Froncie Wyzwo-
lenia Moro. Za swój cel przyj��a utworzenie niepodleg�ego pa�stwa muzu�ma�skie-
go na wyspach po�udniowych Filipin. Stanowi
 ma to pierwszy etap budowy 
kalifatu Azji Po�udniowej obejmuj�cego pas od archipelagów od Morza Po�udniowo 
Chi�skiego po Malezj� i Birm�. 

Za za�o�yciela i pierwszego przywódc� organizacji uwa�any jest Abdurajik 
Abubakar Janjalani (1959-1988), by�y nauczyciel wywodz�cy si� z mieszanej mu-
zu�ma�sko- chrze�cija�skiej rodziny, mieszkaj�cej w ubogim mie�cie Isabela 
na po�udniu kraju (wyspa Basilan). Studiowa� on teologi� oraz arabski w Arabii 
Saudyjskiej i Libii, walczy� z inwazj� sowieck� w Afganistanie, gdzie spotka
 mia� 
Osam� bin Ladena. Gdy Janjalani zgin�� w walce z wojskami rz�dowymi (18 grud-
nia 1988 r.) kontrol� nad organizacj� przej�� jego m�odszy brat, Khadaffy Janjalani 
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(rocznik 1975). Zosta� on zabity przez si�y rz�dowe 4 wrze�nia 2006 roku, ale fakt 
ten zosta� oficjalnie potwierdzony dopiero 20 stycznia 2007 roku, po przeprowadze-
niu bada� DNA. 

Organizacja Abu Sayyaf jest najmniejszym, ale najbardziej radykalnym 
i najniebezpieczniejszym muzu�ma�skim ruchem separatystycznym. Od pocz�tku 
pos�ugiwa�a si� ona terroryzmem, za� sie
 kontaktów mi�dzynarodowych pozwala�a 
jej czerpa
 z do�wiadczenia i wsparcia innych islamskich ugrupowa� ekstremistycz-
nych. Podkre�li
 nale�y, �e ortodoksyjna interpretacja islamu nie przysporzy�a ru-
chowi spo�ecznego poparcia na Filipinach, gdzie ostro�
 nauk Proroka z�agodzi�y 
wieki oddzia�ywania chrze�cija�stwa i starych kultów lokalnych. Od pocz�tku by�a 
to wi�c organizacja kadrowa, w znacznej mierze wyobcowana ze spo�ecznej rze-
czywisto�ci. Do�
 powiedzie
, �e w pierwszej fazie istnienia finansowa�a si� ona 
z dotacji przekazanej przez szwagra Osamy bin Ladena, Mohammed Jamal Khalifa. 
Transferu �rodków dokonano przy pomocy islamskich organizacji dobroczynnych 
oraz tradycyjnego systemu przekazywania pieni�dzy zwanego hawala3. 

Rdzeniem kadrowym organizacji byli roz�amowcy z Islamskiego Frontu 
Wyzwolenia Moro, którzy odrzucali program organizacji uwa�aj�c go za zbyt ugo-
dowy. W roku 1993 organizacja zainicjowa�a kampani� aktów terroru zarówno 
na Filipinach, jak i poza nimi. Wymieni
 tu mo�na: wspó�prac� przy organizacji 
pierwszego zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku w 1993 roku, nieuda-
ny zamach na samolot Boeing 747 lec�cy z Manili do Tokio w 1994 roku. Prócz 
tego planowano zamach na �ycie papie�a i zakrojone na du�� skal� uderzenie 
w lotnictwo cywilne w 1995 roku. W tym samym roku du�a grupa terrorystów za-
atakowa�a z morza miasto Ipil (oko�o 50 000 mieszka�ców) na Mindanao oraz odbi-
to dwóch wi�	niów przetrzymywanych w zak�adzie karnym Camp Crame pod 

                                                 
3 Hawala to nieformalny system przekazywania pieni�dzy oparty o poczucie obowi�zkowo-
�ci i honoru. Ukszta�towa� si� on w Indiach oko�o tysi�ca lat temu, za� pó	niej przej�ty zosta� 
przez kultur� muzu�ma�sk�. Kluczowym elementem systemu jest tak zwany hawaladar, 
czyli osoba zaufania publicznego. Pragn�cy przekaza
 gotówk� daje j� hawaladarowi poda-
j�c adres osoby, której kwota ma by
 przekazana, informuje o tym swego odpowiednika 
w miejscu wyp�acenia pieni�dzy, który dostarcza je adresatowi.  Wszystko odbywa si� bez 
�adnej dokumentacji, a ca�y proces opiera si� na s�owie honoru. Hawala rozwin��a si� 
w latach sze�
dziesi�tych, pozwalaj�c Arabom, Pakista�czykom i Hindusom zatrudnianym 
na Zachodzie wysy�a
 pieni�dze rodzinom w kraju. Jedn� z najwi�kszych zalet hawali jest 
szybko�
, poza tym jest tania i bardzo konkurencyjna: kursy walut s� zawsze wy�sze 
od oferowanych przez bank, a hawaladarzy nie ponosz� praktycznie �adnych kosztów. Inne 
zalety to brak konieczno�ci zak�adania i utrzymywania konta i ca�kowity brak �ladów trans-
akcji. Z tego wzgl�du w ostatnich latach rozwija si� bardzo dynamicznie tak zwana czarna 
hawala - doskona�y sposób prania brudnych pieni�dzy i finansowanie terroryzmu. 
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Manil� - g�ównym celem akcji by�o uwolnienie Khadaffiego Janjalani. Po �mierci 
brata w 1988 roku to w�a�nie on przej�� kierownictwo organizacji, co doprowadzi�o 
do skokowego zdynamizowania jej dzia�a�.  Zainicjowa� on mi�dzy innymi porwa-
nia cudzoziemców i mordy chrze�cija�skich duchownych, uwa�a si�, �e jest on bez-
po�rednio odpowiedzialny za zabójstwa oko�o 30 osób. To w�a�nie on sprawowa� 
sprawstwo kierownicze zamachu na prom SuperFerry 14. 

�EGLUGA PROMOWA NA FILIPINACH 

Filipiny to 7 107 wysp i wysepek. Sytuacja ta w zasadniczy sposób determi-
nuje rol� odgrywan� przez �eglug� promow�, która jest prawdziwym krwioobiegiem 
tego archipelagowego pa�stwa. Komunikacj� na mniejszych dystansach zapewniaj� 
lokalne jednostki zwane banca. Wi�ksze miasta po��czone s� za� liniami obs�ugi-
wanymi przez jednostki pe�nomorskie. G�ówne porty promowe Filipin to: Manila, 
Cebu, Zamboanga oraz Davao, sk�d odchodz� statki do wszystkich zak�tków archi-
pelagu. Na ogó� rejs w jedn� stron� nie trwa d�u�ej ni� 50 godzin.  

Z uwagi na stosunkowo niskie ceny biletów operatorzy promów stosunkowo 
cz�sto stosuj� niezgodne z przepisami praktyki ukierunkowane na obni�enie kosz-
tów i zwi�kszenie zysków. W pierwszej grupie dzia�a� sytuuje si� tolerowanie z�ego 
stanu technicznego jednostek, redukowanie za�óg oraz zatrudnianie ludzi o niedosta-
tecznych kwalifikacjach, w drugiej przyjmowanie na pok�ad wi�kszej ilo�ci pasa�e-
rów ni� wynika to z przepisów bezpiecze�stwa. W przesz�o�ci doprowadzi�o to 
do szeregu katastrof.  

20 grudnia 1987 roku prom Doña Paz id�cy z Catbalong na wyspie Samar 
do Malili zderzy� si� w cie�ninie Tablasa (mi�dzy Mindanao a Tablas) ze zbiorni-
kowcem Vector, przewo��cym oko�o 1 100 ton produktów naftowych, w tym etyli-
n�. Po kolizji dosz�o do wybuchu po�aru, który szybko obj�� jednostk� pasa�ersk�. 
Z trzynastu osób tworz�cych za�og� zbiornikowca zgin��o 11. Na promie zgin��a 
ca�a za�oga, czyli 58 osób. Znacznie trudniej przysz�o ustalenie liczby ofiar w�ród 
pasa�erów, z których przetrwa�o zaledwie 21. Pierwsze raporty mówi�y o 4 000 ofiar 
(a liczba ta nadal przytaczana jest w wielu publikacjach), mimo �e nominalnie 
na pok�ad statku wej�
 mog�o tylko 1 518 osób. Bez w�tpienia prom by� wi�c prze-
ci��ony. Ostatecznie przyj�to, �e zgin��o 1 568 (w wi�c nadal wi�cej ni� oficjalna 
liczba miejsc pasa�erskich). Mo�e wyrzuci�o w nast�pnych dniach na brzeg 270 cia�. 
�ledztwo wykaza�o ponadto, �e kapitan zbiornikowca nie posiada� uprawnie� 
do prowadzenia statków takiej wielko�ci.  
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24 pa	dziernika 1988 zaton��a bli	niacza jednostka Doña Paz nosz�ca na-
zw� Dona Marylin. Zgin��o 250 osób. 

Cebu City nale�a� do przedsi�biorstwa William Lines Incorporated. 
2 grudnia 1994 roku statek zaton�� w Zatoce Manilskiej po kolizji z singapurskim 
frachtowcem Kota Suria. Zgin��o 140 osób. �ledztwo wykaza�o win� filipi�skiego 
kapitana, który ignoruj�c sygna�y z singapurskiego statku przeci�� jego kurs dopro-
wadzaj�c do zderzenia. 

W kwietniu 1995 roku 31 osób zgin��o w po�arze, który wybuch� na promie 
Kimelody Cristy , za� rok pó	niej ton�cy statek Gretchen I zabra� ze sob� 50 ofiar.  

19 wrze�nia 1998 roku w odleg�o�ci 60 mil morskich od Manili zaton�� 
w ci��kim sztormie prom Princess of Orient nale��cy do Sulpico Lines. Statek prze-
wozi� oko�o 3 000 osób, z których zgin��o oko�o 90 osób. Przyczyn� zatoni�cia stat-
ku by�o prawdopodobnie obluzowanie �adunku. 

Mo�na mie
 pewno�
, �e wi�kszo�
 z tych zdarze� znana by�a terrorystom, 
a mo�e nawet du�a ilo�
 wypadków w �egludze promowej w jaki� sposób zwróci�a 
ich uwag� na ten segment filipi�skiego systemu transportowego. Wszak z do�wiad-
cze� wynika�o, �e ka�de wydarzenie na promie prowadzi�o do powstania znacz�cej 
liczby ofiar, a o to chodzi wszak wi�kszo�ci politycznych ekstremistów, gdy� ofiary 
gwarantuj� zainteresowanie mediów. 

 
Tabela 2.: �egluga promowa na Filipinach (stan na pocz�tek roku 2007). 
ród�o: List of ferry services in the Philippines, http://www.philippines-travel-
guide.com/ferry-list-philippines.html., 19.03.2007. 
 

Armator Jednostki p�ywaj�ce 

WG & A Philippines Inc,  
firma powsta�a w grudniu 1995 roku poprzez 
fuzj� Williams Lines Inc, Carlos A Gothong 
Lines Inc oraz Aboitiz Shipping Corporation. 
Jest to najwi�kszy operator promowy na Fili-

pinach.  

SuperFerry 1, SuperFerry 2,  
SuperFerry 5, SuperFerry 9,  

SuperFerry 12, SuperFerry 15, SuperFerry 
16, SuperFerry 17, SuperFerry 18, Super-
Ferry 19,  Our Lady of Medjugorje, Our 

Lady of Lipa 
Negros Navigation, 

najstarszy operator promowy na Filipinach, 
firma powsta�a w roku 1932, specjalizowa�a 
si� wówczas w transporcie osób i cukru mi�-

dzy wyspami Panay i Negrom 

Mary Queen of Peace, San Lorenzo Ruiz, 
Princess of Negros, St Ezekiel Moreno, San 

Paolo, St Joseph the Worker,  
St Peter the Apostle 

Sulpicio Lines Inc. 
firma za�o�ona w 1973 roku przez by�ego 
dyrektora generalnego Carlos A Gothong, 

który po serii nieporozumie� z zarz�dem od-
szed� i zbudowa� w�asne przedsi�biorstwo 

Cagayan Princess, Cebu Princess,  
Cotabato Princess, Dipolog Princess, 

Filipina Princess, Iloilo Princess,  
Manila Princess, Nasipit Princess, Palawan 

Princess, Tacloban Princess,  
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Princess of the Caribbean,  
Princess of New Unity,  
Princess of the Ocean,  
Princess of the Pacific,  

Princess of the Paradise,  
Princess of the Universe,  

Princess of the World, 
Prócz promów firma eksploatuje  

12 kontenerowców i drobnicowców 
MBRS Lines, 

jeden z mniejszych operatorów promów pe�-
nomorskich, utrzymuje tylko dwie linie 

Mary the Queen, Virgin Mary,  
Blessed Mother, Romblon Bay 

Viva Shipping Lines, 
Ma�a firma eksploatuj�ca jeden statek 

Immaculate Conception 

El Greco Jet Ferries Inc., 
spó�ka córka du�ej firmy armatorskiej powo�a-

na dla eksploatacji szybkiego promu  

Kristen 

Cebu Ferry Corporation, 
powo�ana w styczniu 1996 roku firma  

zale�na WG&A 

Our Lady of Fatima, Our Lady of Good 
Voyage, Our Lady of Guadalupe, Our Lady 

of Lourdes, Our Lady of Manaoag, Our 
Lady of Mount Carmel, Our Lady of Rule, 

Our Lady of Scared Heart 
SuperCat Fast Ferry Corporation, 

firma zale�na  WG&A powo�ana do eksploata-
cji szybkich promów 

Tricat 2, SuperCat 10, SuperCat 2002 

PRZYPADEK PROMU SUPERFERRY 14 

Prom SuperFerry 14 obs�ugiwa� tras� okr��n� Manila – Bacolod – Cagayan 
de Oro. 26 lutego 2004 roku, statek opu�ci� terminal promowy ze stolicy zgodnie 
z rozk�adem, czyli o godzinie 2330. Na pok�adzie znajdowa�o si�, zgodnie z doku-
mentami, 899 osób, w tym 150 cz�onków za�ogi oraz 749 pasa�erów. Wykorzystane 
by�o wi�c zaledwie oko�o 43 proc. miejsc pasa�erskich. 

Oko�o 0330, kiedy statek znajdowa� si� na wysoko�ci Corregidoru na most-
ku zapali�a si� kontrolka sygnalizuj�ca po�ar w jednej z restauracji. Za�oga nie zdo-
�a�a zlokalizowa
 ogniska po�aru i zdusi
 p�omieni. Mimo uruchomienia instalacji 
ga�niczych ogie� obejmowa� coraz to nowe pomieszczenia na prawej burcie w ru-
fowej cz��ci nadbudówki, a nast�pnie ca�� nadbudówk�. Woda u�yta w akcji ga�ni-
czej spowodowa�a przechy� na praw� burt�, który w miar� kontynuowania walki 
z po�arem pog��bia� si�. 
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Natychmiast po otrzymaniu informacji o wybuchu po�aru kapitan rozpocz�� 
wzywanie pomocy. W krótkim czasie w pobli�u trawionego przez p�omienie promu 
znalaz� si� wi�c: kuter patrolowy marynarki wojennej Rafael Pargas (PG 379, typu 
Jose Andrada), cztery jednostki Stra�y Wybrze�a, w tym du�y okr�t patrolowy Edsa 
II (PCG 002, typu San Juan) oraz Davo del Norte (PCG 1502), filipi�skie frachtow-
ce Fortuna Express, Aleson Carrier, Queen Virgie, zbiornikowiec Petrotrade ho-
lownik Capella, kuter rybacki Allain, bli	niaczy prom SuperFerry 9, malezyjskie 
holowniki Iloilo, Sikatuna oraz Ranger. W akacj� w��czy� si� te� pododdzia� piecho-
ty morskiej Stanów Zjednoczonych realizuj�cy w prowincji Cavite wspólne 
wicze-
nia z marynark� wojenn� oraz piechot� morsk� Filipin. Amerykanie dysponowali 
lekkimi �rodkami desantowo-przeprawowymi oraz �mig�owcami. Podkre�li
 nale�y, 
�e w akcji prócz regularnych si� Stra�y Wybrze�a (Philippine Coast Guard) uczest-
niczyli równie� cz�onkowie ochotniczej rezerwy tej formacji (Philipine Coast Guard 
Auxiliary)4.  

Ratownicy zdj�li z pok�adu 788 ludzi. W owej wczesnej fazie akcji przyj�to, 
�e zgin��a jedna osoba, ale dalszych 110 uznano za zaginione. Najwi�ksz� liczb� 
rozbitków (463 pasa�erów oraz 95 cz�onków za�ogi) przyj�� na pok�ad statek Fortu-
ne Express. Aleson Carrier podj�� 23 pasa�erów, kuter Allain 24 cz�onków za�ogi, 
Queen Virgie 18 pasa�erów. Z pok�adu Petrotrade koordynowano ��czno�
.  

Poniewa� próby st�umienia ognia nie przynosi�y rezultatów podj�to decyzj� 
o przeholowaniu nadal p�on�cego statku na p�ycizn� Marivele po�o�on� u wybrze�y 
wyspy Baatan. Tam ostatecznie opar� si� on praw� burt� o dno i w takiej pozycji 
pozosta�. Po�ar nadal jednak szala� we wn�trzu kad�ub. Nie usi�owano z nim jednak 
ju� walczy
 oczekuj�c a� wrak wypali si� do ko�ca. Jeszcze 7 marca obserwowano 
wydostaj�cy si� z kad�uba i nadbudówki dym, ale po�ar ju� wygasa�. Ekipy ratowni-
cze odczeka�y jeszcze dwa dni i po wystygni�ciu blach wesz�y na wrak. Przeprowa-
dzona wizja lokalna pozwoli�a skorygowa
 dane odnosz�ce si� do ilo�ci ofiar – 
ostatecznie uznano, �e 119 osób zgin��o, za� 92 uznano za zaginione bez wie�ci. 
Bior�c pod uwag� bardzo wysok� temperatur� panuj�c� we wn�trzu p�on�cego stat-
ku uzna
 trzeba, �e wi�kszo�
 z zaginionych to osoby, po których nie pozosta�y 
umo�liwiaj�ce identyfikacj� szcz�tki. 

Do ataku na statek przyzna�a si� organizacja Aby Seyyaf. Jej rzecznik, Abu 
Soliman, stwierdzi� w rozmowie z dziennikarzem stacji radiowej z Mindanao, 
i� bojownik nazwiskiem Amulfo Alvarado umie�ci� �adunek wybuchowy o masie 
3,6 kg na pok�adzie, wnosz�c go w obudowie telewizora. Dla uwiarygodnienia prze-
                                                 
4 H. Wolf, Auxiliarists Respond to Philipines Disaster, Intrep, Spring 2004, vol. 1, issue 3, 
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kazywanych informacji Soliman okre�li� nawet numer miejsca, na którym dosz�o 
do eksplozji inicjuj�cej po�ar5. 

Analizuj�c ci�g zdarze�, które finalnie doprowadzi�y do utraty jednostki na-
le�y zwróci
 uwag� na fakt, �e ostateczn� przyczyn� zatoni�cia promu by� po�ar. 
�adunek wybuchowy o masie oko�o 4 kg, ukryty w odbiorniku telewizyjnym, by� 
zatem jedynie elementem inicjuj�cym ca�y tragiczny proces. Fakt, �e miejscowe 
	ród�o ognia, nie zosta�o dostatecznie szybko zlokalizowane i zlikwidowane wysta-
wia za� nie najlepsz� opini� za�odze jednostki i jej umiej�tno�ciom w zakresie walki 
z po�arami na statkach. 

Zatem skuteczne i efektywne zarz�dzanie rezultatami ataku terrorystyczne-
go w znakomity sposób u�atwia ograniczenie jego nast�pstw – nie tylko z reszt� 
na morzu. W sytuacji, w której kierownik jednostki poprawnie reagowa�by na zaist-
nia�� sytuacj� kryzysow�, za� za�oga skutecznie walczy�aby z ogniem, liczba ofiar 
ograniczy�aby si� prawdopodobnie do zabitych i rannych bezpo�rednio na skutek 
eksplozji. Tak si� jednak nie sta�o, gdy� za�oga zezwoli�a, by wydarzenia nabra�y 
charakteru �nie�nej kuli. Postawi
 wi�c mo�na tez�, �e nie tylko akt terrorystyczny, 
ale ka�de inne wydarzenie zwi�zane z zaprószeniem ognia uwie�czone zosta�oby 
podobnym dramatem. 

 
Tabela 3.: Prom pasa�erski SuperFerry 14 -  podstawowe informacje. 
ród�o: Opracowane w�asne 

 
Budowa Hayashikane Shipbuilding & Engineering 

Co Ltd w Shimonoseki (Japonia), po�o�enie 
st�pki - luty 1981,  wodowanie - lipiec 1981, 

Pierwszy w�a�ciciel: Sanpo Kaiun KK, Imabara, Japonia, operator 
Ehime Hanshin Ferry, eksploatowany pod 
nazw� White Sanpo 2 do roku 2000 

Drugi w�a�ciciel William Gothong and Aboitiz (WG & A), w 
eksploatacji od 10 listopada 2000 pod nazw� 
SuperFerry 14, 

Bandera Republika Filipin 
Numer IMO 8004210 
Tona� pojemno�ciowy brutto 10 192 
Za�oga 155 
Miejsca pasa�erskie 1 750 
Samochody osobowe 300 
No�no�
 [tony] 3 725 

                                                                                                                              
s. 5-6. 
5 A. Niwczyk. Tragedia w azjatyckim raju, Komandos, 2007 nr 3, s. 66-67. 
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D�ugo�
 [m] 155,60 
Szeroko�
 [m] 23,63 
Zanurzenie [m] 5,80 
Si�ownia Dwa silniki wysokopr��ne Pielstick o ��cz-

nej mocy 23 400 KM 
Pr�dko�
 [w�z�y] 18 

DOCHODZENIE 

Mimo, i� organizacja Aby Seyyaf przyzna�a si� do przeprowadzenia zama-
chu na statek przez kilka miesi�cy zarówno rz�d, jak i specjalna komisja �ledcza 
badaj�ca przyczyny wydarze� z 27 lutego zaprzecza�y, i� by� to atak terrorystyczny. 
Jest to o tyle zrozumia�e, �e normalne funkcjonowanie gospodarki filipi�skiej 
w du�ej mierze zale�ne jest w�a�nie od �eglugi promowej. Neguj�c fakt ataku terro-
rystycznego na prom starano si� wi�c minimalizowa
 straty. By�y one za� do�
 
znaczne, gdy� na przyk�ad towarzystwa asekuracyjne podnios�y stawki ubezpiecze-
niowe jednostek pasa�erskich, co operatorzy przerzucili w jakim� stopni na barki 
podró�nych. Wzrost cen transportu morskiego sta� si� za� w takim kraju jak Filipiny 
istotnym czynnikiem nap�dzaj�cym inflacj� i wzmagaj�cym tendencje recesyjne 
w gospodarce.  

Wersj� nieszcz��liwego wypadku utrzyma�a komisja wy�oniona przez Mari-
time Industry Authority (Marina). Sporz�dzony przez jej ekspertów raport stwier-
dza� jednoznacznie, i� przyczyn� wybuchu po�aru by� b��d cz�owieka, a nie atak 
terrorystyczny. Po�rednio dokument ten potwierdza� jednak wersj� terrorystów, 
gdy� napisano w nim, �e po�ar wybuch� cz��ci restauracyjnej, a pod jedn� z restau-
racji znajdowa�o si� miejsce, gdzie wed�ug rzecznika Abu Seyyaf znajdowa
 si� 
mia� �adunek wybuchowy. . 

Kolejne dochodzenie, przeprowadzone ju� po wydobyciu promu, prowadzi-
�a Special Board of Marine Inquiry. Tym razem nie by�o w�tpliwo�ci. Stwierdzono, 
�e przyczyn� po�aru, a w konsekwencji utraty jednostki by� atak terrorystyczny. 
Odnaleziono pozosta�o�ci �wiadcz�ce o zdetonowaniu �adunku wybuchowego 
w wymienionym przez Solimana miejscu. 

Dochodzenie w sprawie katastrofy Super Ferry 14 oficjalnie zosta�o za-
mkni�te 11 pa	dziernika 2004 r., kiedy to prezydent Gloria Macapagal-Arrayo 
o�wiadczy�a, i� tragedia, jaka rozegra�a si� na promie, spowodowana by�a przez 
zdetonowanie �adunku trotylu. Jednocze�nie doda�a, i� zatrzymano sze�ciu cz�on-
ków Abu Seyyaf zwi�zanych z przygotowaniem tego aktu terroryzmu.  
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�ledztwo policyjne, które doprowadzi�o do aresztowania bezpo�redniego 
sprawcy umieszczenia na statku materia�u wybuchowego – Derendo Caina Dellosa – 
ujawni�o daleko id�c� beztrosk� armatora i jego pionu bezpiecze�stwa. Przede 
wszystkim rezerwacji w istocie dokonano na nazwisko Arnulfo Alvarado. Pomimo, 
�e tak nazywa� si� g�o�ny, zabity wcze�niej przez si�y bezpiecze�stwa cz�onek Abu 
Seyyaf, a grupa pos�ugiwa�a si� tym pseudonimem podczas innych aktów przemocy, 
nie wzbudzi�o to zainteresowania pracowników ochrony firmy armatorskiej. 
Ów brak czujno�ci budzi
 musi zastanowienie tym bardziej, �e wcze�niej organiza-
cja terrorystyczna ��da�a haraczu w wysoko�ci 1 miliona dolarów, za prawo 
do uprawiania �eglugi na muzu�ma�skich wodach po�udnia Filipin. Prócz tego Del-
loso bez najmniejszych problemów przeszmuglowa� na prom materia� wybuchowy, 
pos�uguj�c si� w tym celu specjalnie spreparowanym telewizorem.  

PRÓBA PODSUMOWANIA 

Przypadek promu SuperFerry 14 stanowi kolejne potwierdzenie tezy, �e �e-
gluga pasa�erska jest szczególnie nara�ona na oddzia�ywanie terrorystyczne6. 

                                                 
6 Innym przyk�adem potwierdzaj�cym t� tez� mog� by
 masowe zachorowania na pok�adach 
wielkich wycieczkowców. Najpierw, w po�owie listopada 2006 roku , rejs z Morza �ród-
ziemnego na Karaiby zmuszony by� przerwa
 nale��cy do Carnivala statek Carnival Liberty 
(w eksploatacji od 2005). Przyczyn� by�y masowe zachorowania pasa�erów i cz�onków 
za�ogi na infekcj� spowodowan� tak zwanym „norowirusem”. Wywo�uje on objawy podobne 
do grypy po��czone z wyj�tkowo dokuczliwymi sensacjami �o��dkowymi. Ofiar� infekcji 
pad�o ��cznie 530 pasa�erów i 140 cz�onków za�ogi. Po wyokr�towaniu wycieczkowiczów 
jednostka przesz�a do St. Maarten, gdzie pod nadzorem specjalistów z Ameryka�skiego 
Centrum Kontroli Epidemiologicznej (U.S. Centers for Disease Control) ca�y statek poddano 
dok�adnej dezynfekcji. Nast�pnie na pocz�tku grudnia 2006 roku do podobnej sytuacji do-
sz�o na pok�adzie najwi�kszego w chwili obecnej wycieczkowca �wiata, nale��cego 
do Royal Caribbean Freedom of the Seeas (w eksploatacji od 2006). Statek odbywa� sied-
miodniowy rejs po karaibskich wyspach, gdy ponad 380 pasa�erów oraz oko�o 50 cz�onków 
za�ogi zacz��o odczuwa
 silne dolegliwo�ci, podobne do tych które dr�czy�y wcze�niej 
uczestników rejsu Carnival Liberty. Poniewa� statek znajdowa� si� ju� w drodze powrotnej 
do portu nie by�o konieczno�ci zmiany planu rejsu. Ofiar� „norowirusa” pada rocznie 
w Stanach Zjednoczonych oko�o 23 milionów osób. Zachorowania nie stanowi� wi�c nicze-
go nadzwyczajnego. Inaczej jednak sytuacja rozwija si� na l�dzie, a inaczej na statku, gdzie 
na ograniczonej przestrzeni znajduje si� kilka tysi�cy osób. W takiej sytuacji pojawienie si� 
nawet jednego nosiciela wirusa b�yskawicznie owocuje epidemi�. Nag�o�nienie przypadków 
masowych zachorowa� przez pras� z pewno�ci� wzbudzi zainteresowanie tym segmentem 
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Za najbardziej prawdopodobne formy dzia�a� przeciwko tej grupie jednostek mo�na 
uzna
 w�a�nie zamach bombowy oraz prób� opanowania jednostki. Skuteczne zapo-
bieganie takim zagro�eniom wymaga wdro�enia systemów kontroli �adunku dostar-
czanego na statek oraz kontroli osób wchodz�cych na pok�ad.  

Jest to zagadnienie nies�ychanie trudne i z�o�one. Podkre�li
 nale�y, �e pro-
blem kontroli �adunków w portach morskich cz�sto postrzegany jest przez pryzmat 
kontroli baga�u prowadzonych na lotniskach. Tymczasem chodzi o zupe�nie inn� 
skal� zjawiska. Tylko w polskich terminalach promowych w roku 2005 (a wi�c dane 
te nie odnosz� si� do ca�o�ci obrotów w polskich portach) prze�adowano 236 807 
samochodów ci��arowych, 231 185 samochodów osobowych. Granic� morsk� 
na pok�adach promów przekroczy�o ponad milion osób7. O ile szczegó�owa kontrola 
podró�nych jest mo�liwa, o tyle dok�adna – w aspekcie omawianych zagro�e� - 
kontrola masy towarowej spowoduje niemal na pewno wzrost kosztów transportu 
morskiego oraz daleko id�cy parali� portów. Zdaj� sobie z tego spraw� równie� 
animatorzy i organizatorzy akcji terrorystycznych. Nie mo�na wi�c wykluczy
, 
�e w nadchodz�cych latach �egluga pasa�erska znajdzie si� na pierwszej linii walki 
z ekstremizmem politycznym. 
 

Recenzja: kpt. �.w. prof. dr Daniel Duda 

 
�eglugi ekstremistów sk�onnych pos�u�y
 si� czynnikiem biologicznym. K. Kubiak, Problem 
na pok�adzie, Nasze Morze, 2007 nr 2, s. 40-41. 
7 J. Bogucki, Przewo	nicy inwestuj�, Nasze Morze, 2006 nr 2, s. 38.  
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S Z Y B K I E J  O C E N Y  � R O D O W I S K A  ( R E A )  

N A  P O T R Z E B Y  O P E R A C J I  M O R S K I C H  N A T O  

WSTP 

Wizja militarnej misji NATO ewoluuje wspó�cze�nie ku operacjom reago-
wania kryzysowego, operacjom wspierania pokoju oraz operacjom humanitarnym, 
prowadzonym niejednokrotnie poza rejonem odpowiedzialno�ci NATO. 

Ten nowy kierunek dzia�a� ca�kowicie zmienia charakter wymaga� stawia-
nych �rodowiskowemu zabezpieczeniu dzia�a� si� morskich sojuszu. Przewiduje si� 
bowiem, �e dzia�ania si� morskich podczas operacji prowadzonych przez po��czone 
sojusznicze si�y zadaniowe NATO b�d� musia�y rozpocz�
 si� w stosunkowo krót-
kim czasie od postawienia im zada� oraz, �e zadania te realizowane b�d� g�ównie 
na wodach przybrze�nych (litoralnych), których charakterystyka oceanograficzna 
ulega ci�g�ym zmianom, a na których to wodach potencjalny przeciwnik stworzy
 
mo�e powa�ne zagro�enie dla si� morskich sojuszu. 

Czasowa i przestrzenna zmienno�
 parametrów oceanograficznych opisuj�-
cych akweny litoralne tworzy wi�c potrzeb� pozyskiwania danych opisuj�cych 
te akweny w czasie jak najbardziej zbli�onym do rzeczywistego oraz gromadzenia 
ich w bazach b�d	 hurtowniach danych, umo�liwiaj�cych ich dalsz� analiz�. 

Takie podej�cie do zagadnie� wp�ywu �rodowiska morskiego na mo�liwo�ci 
dzia�ania si� zrodzi�o ju� w po�owie lat 80 – tych koncepcj� Szybkiej Oceny �rodo-
wiska (ang. Rapid Environmental Assesment – REA), cho
 dopiero dzi� koncepcja 
ta zaczyna nabiera
 realnych kszta�tów poprzez stworzenie okre�lonych o�rodków 
narodowych i sojuszniczych oraz postawienie im konkretnych zada�. 

Koncepcja REA jest specyficzn� dla marynarki wojennej form� oceanogra-
fii operacyjnej funkcjonuj�cej w �rodowisku cywilnym, bowiem zarówno wojsko-
we, jak i cywilne formy obserwacji �rodowiska morskiego obejmuj� wykrywanie 
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i mierzenie parametrów �rodowiskowych w wymiarze przestrzennym oraz obserwa-
cj� dynamiki zmian tych parametrów w wymiarze czasowym. Celem tych dzia�a� 
jest dostarczenie jak najbardziej pe�nego obrazu oceanograficznego sytuacji bie��cej 
i prognozowanie sytuacji przysz�ej okre�lonego akwenu. Z za�o�enia wi�c, REA ma 
dostarczy
 dowódcom NATO informacji �rodowiskowej o akwenach przybrze�nych 
w okre�lonych ramach czasowych wynikaj�cych z sytuacji taktycznej. 

Kluczem do zrozumienia przedmiotu Szybkiej Oceny �rodowiska jest wyja-
�nienie, �e poj�cie „Szybka” nie oznacza czasowych ram zmienno�ci �rodowiska 
czy te� czasu trwania operacji NATO, lecz czas, w jakim o�rodki meteorologiczne 
i oceanograficzne maj� dostarczy
 dowódcom ��danej informacji �rodowiskowej. 

Konkluduj�c, osi�gni�cie przez si�y NATO zdolno�ci do Szybkiej Oceny 
�rodowiska jest niezb�dne do prawid�owej oceny wp�ywu oceanograficznego stanu 
akwenu przybrze�nego na mo�liwo�ci dzia�ania na nim si� morskich. 

Stworzona przez grup� robocz� NATO do spraw oceanografii wojskowej 
(ang. Military Oceanography – MILOC) koncepcja REA stanowi odpowied	 
na specyficzne potrzeby zwi�zane z dzia�aniem si� morskich w�a�nie na akwenach 
litoralnych. Koncepcja ta opiera si� na za�o�eniu, �e REA realizowana przez si�y 
morskie powinna zgodnie z zaleceniami Grupy d/s Meteorologii Komitetu Wojsko-
wego NATO (ang. Military Committee Meteorological Group – MCMG) uzupe�nia
 
istniej�ce zabezpieczenie meteorologiczne dzia�a� si� sojuszu, a nie konkurowa
 
z nim. 

Koncepcja REA k�adzie wi�c nacisk na kluczowe cechy, które powinny 
j� charakteryzowa
: interoperacyjno�
 i elastyczno�
. 

Interoperacyjno�
 w zakresie dyscyplin zwi�zanych ze �rodowiskowym za-
bezpieczeniem dzia�a� osi�gni�ta ma zosta
 poprzez zebranie na tyle szerokiego 
zakresu danych �rodowiskowych o akwenie litoralnym, by móg� on stanowi
 pod-
staw� do realizacji meteorologicznego, oceanograficznego czy geograficznego za-
bezpieczenia dzia�a� si� podczas operacji morskich o ró�nym charakterze. 

Elastyczno�ci s�u�y
 ma za� szeroka gama tzw. produktów REA (np. map, 
analiz, prognoz), które dost�pne b�d�, zarówno na etapie planowania operacji 
NATO jak i jej realizacji, jako narz�dzia wsparcia procesu decyzyjnego dowódców 
w zakresie u�ycia podleg�ych im si�. 

REA jest wi�c wszechstronn� operacj� zabezpieczenia dzia�a� si� morskich, 
��cz�c� w sobie pozyskiwanie danych, ich przetwarzanie, jak i dystrybucj� powsta-
�ych w fazie przetwarzania produktów. Planowanie przedsi�wzi�
 zwi�zanych 
z REA musi przebiega
 wspólnie z planowaniem operacyjnym u�ycia si�, by zarów-
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no na etapie przygotowania operacji NATO, jak i jej prowadzenia stanowi
 element 
wspomagaj�cy dowódc� operacyjnego w jego procesie decyzyjnym. 

Efektem REA jest dostarczenie dowódcom NATO, szczególnie dowódcom 
po��czonych sojuszniczych si� zadaniowych (CJTF), szeregu analiz �rodowiskowych 
rejonu prowadzenia operacji (OPAREA), w��czaj�c w to tzw. pakiety wsparcia ope-
racyjnego (ang. Operational Support Packages – OSPs) dzia�a� ZOP, dzia�a� desan-
towych czy wojny minowej. Pozosta�e obszary dzia�a� si� morskich, takie cho
by 
jak zwalczanie okr�tów nawodnych czy obrona przeciwlotnicza, stanowi� na chwil� 
obecn� obszar ewentualnych przysz�ych zainteresowa� REA. 

REA prowadzona jest w takich ramach czasowych, które pozwol� na wyko-
rzystanie b�d�cych jej efektem produktów dla zaspokojenia zapotrzebowania 
na informacje �rodowiskowe podczas prowadzenia operacji NATO. Wi��e si� to 
z konieczno�ci� pozyskania informacji �rodowiskowej o rejonie prowadzenia opera-
cji i przetworzenia jej w mo�liwie najkrótszym czasie (je�eli jest to mo�liwe, 
w czasie zbli�onym do rzeczywistego). 

REA jest wi�c czym� wi�cej ni� tradycyjne oceanograficzne zabezpieczenie 
dzia�a�. Realizacja REA podczas operacji CJTF zdecydowanie wykracza poza co-
dzienne, rutynowe mo�liwo�ci narodowych i sojuszniczych Wojskowych Centrów 
Informacji Oceanograficznej (ang. Military Oceanographic Information Centers – 
MOICs). Zamiarem REA jest stworzenie uniwersalnej procedury oceny wp�ywu 
oceanograficznego stanu �rodowiska morskiego na dzia�ania si� na tyle elastycznej, 
�e b�dzie ona w stanie zaspokoi
 zapotrzebowanie na informacje �rodowiskowe 
podczas realizacji szerokiego spektrum operacji NATO – zarówno wojskowych, 
jak i reagowania kryzysowego czy humanitarnych. Koncepcja REA rozszerza grani-
ce tradycyjnego zabezpieczenia oceanograficznego dzia�a� na rejony litoralne cha-
rakteryzuj�ce si� szybk� zmienno�ci� parametrów �rodowiskowych akwenu. 

KONCEPCJA REA 

Proces REA mo�na podzieli
 na trzy, zaz�biaj�ce si� etapy: 
- pozyskiwanie danych – zbieranie danych i ich rejestracja, 
- przetwarzanie danych – asymilacja, analiza, modelowanie i synteza danych, 
- rozpowszechnianie informacji – tworzenie produktów �rodowiskowych i ich 

dystrybucja. 
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Etap pozyskiwania danych k�adzie nacisk na skoordynowane gromadzenie 
wszechstronnych danych �rodowiskowych dotycz�cych okre�lonego rejonu geogra-
ficznego i zawiera w sobie sze�
 typów przedsi�wzi�
 o charakterze operacji maj�-
cych na celu uzyskanie danych o rejonie dzia�a�: 

- kwerendy istniej�cych baz archiwalnych danych �rodowiskowych, 
- operacje pozyskania danych poprzez zdalne sensory satelitarne, 
- operacje �rodowiskowego rozpoznania lotniczego, 
- operacje rozpoznania morskiego (pomiary okr�towe, wykorzystanie okr�-

tów podwodnych, u�ycie sensorów zdalnych), 
- operacje rozpoznania z wykorzystaniem pojazdów bezza�ogowych (zarówno 

pojazdów podwodnych UUV, jak i aparatów powietrznych UAV), 
- operacje Si� Specjalnych. 

 
Na etap przetwarzania sk�adaj� si� asymilacja danych, modelowanie kom-

puterowe oraz analiza i synteza danych, transformuj�ca dane surowe na �ci�le okre-
�lone produkty REA. Surowe dane dotycz�ce okre�lonych obszarów geograficznych 
przekazywane s� bezpo�rednio, b�d	 za po�rednictwem Centrów Wsparcia REA 
(ang. REA Support Centers) do Centrum Syntezy Danych REA (ang. REA Fusion 
Center). Przetworzone w Centrum Syntezy Danych REA dane s� umieszczane 
na serwerze sieciowym, gdzie dost�pne s� do dalszego wykorzystania przez Centra 
Dowodzenia REA przy dowództwach operacyjnych NATO dla stworzenia dostoso-
wanych do potrzeb konkretnych operacji NATO produktów stanowi�cych element 
wspomagania dowódców w ich procesach decyzyjnych dotycz�cych u�ycia podle-
g�ych im si�. 

Dystrybucja danych pozostaje w zakresie odpowiedzialno�ci Centrum Do-
wodzenia REA, tj. Wojskowego Centrum Informacji Oceanograficznej zabezpiecza-
j�cego okre�lonego Dowódc� Regionalnego lub Dowódc� Si� Po��czonych. Centrum 
Dowodzenia REA korzysta z informacji przygotowywanych przez Centrum Syntezy 
Danych REA i organizuje je w tzw. pakiety wsparcia operacyjnego (ang. Operatio-
nal Support Packages – OSPs). Ka�dy z takich pakietów to produkt przygotowany 
do specyficznych potrzeb zabezpieczanych si� (dzia�a� ZOP, dzia�a� desantowych 
czy wojny minowej). Pakiety te, równie� stanowi�ce produkty REA s� przechowy-
wane na serwerach Wojskowych Centrów Informacji Oceanograficznej b�d	 Cen-
trum Syntezy Danych REA. 

REA zorganizowana zosta�a w cztery kategorie implementacyjne. Nie sta-
nowi� one nast�puj�cych po sobie faz, a okre�laj� raczej specyficzny charakter pro-
wadzonych w ich ramach dzia�a�. 
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Kategoria I – Zdalna REA. Kategoria ta zawiera przedsi�wzi�cia oceny re-
jonu dzia�a� prowadzone bez anga�owania si� i �rodków w tym rejonie. Sk�adaj� si� 
na ni� przedsi�wzi�cia takie jak: kwerendy istniej�cych baz archiwalnych danych 
�rodowiskowych, operacje pozyskania danych poprzez zdalne sensory satelitarne, 
modelowanie komputerowe i analiza ju� istniej�cych danych. W fazie przygotowa-
nia operacji NATO dzia�ania kategorii REA I powinny zosta
 przedsi�wzi�te jak 
najwcze�niej, by zapewni
 zgodno�
 i jednolito�
 danych archiwalnych i danych 
modelowych oraz przygotowa
 Centra Dowodzenia REA do podj�cia dzia�a� 
w ramach kolejnych kategorii REA. Na etapie REA I wymagana jest przede wszyst-
kim koordynacja dzia�a� Wojskowych Centrów Informacji Oceanograficznej 
dla zapewnienia, z jednej strony, kompletnego pokrycia rejonu danymi oraz unik-
ni�cia „dublowania wysi�ku”, z drugiej. Na tym etapie powszechnie wykorzystuje 
si� jawne dane o rejonie dzia�a� ze 	róde� ogólnodost�pnych. 

 
Kategoria II – Zasadnicza REA. Dzia�ania w ramach tej kategorii to dzia-

�ania zwi�zane z u�yciem okr�tów nawodnych, okr�tów podwodnych, samolotów, 
bezza�ogowych pojazdów podwodnych i aparatów lataj�cych do uzyskania danych 
o rejonie dzia�a� przed przybyciem do tego rejonu g�ównych si� operacyjnych. 

 
Kategoria III – Skryta REA. Kategoria III dotyczy sytuacji, w których 

dzia�ania przeciwnika uniemo�liwi� przeprowadzenie REA kategorii II. Konieczne 
do pozyskania danych o rejonie dzia�a� b�dzie wówczas skryte u�ycie okr�tów pod-
wodnych, Si� Specjalnych, bezza�ogowych pojazdów podwodnych czy aparatów 
lataj�cych. 

 
Kategoria IV – Operacyjna REA. Dzia�ania w ramach tej kategorii anga-

�owa
 b�d� do pozyskania danych okr�ty i samoloty si� operacyjnych. Informacje 
uzyskane w ramach kategorii IV stanowi
 maj� uzupe�nienie informacji, którymi ju� 
dysponuj� dowódcy, a uzyskanych w ramach prowadzenia operacji REA kategorii 
I, II i III. 

 
Realizacja poszczególnych kategorii REA mo�e zosta
 zainicjowana po-

przez wydanie stosownej dyrektywy przez Komitet Wojskowy NATO b�d	 inne 
uprawnione dowództwo sojuszu. Kolejno�
 realizacji poszczególnych kategorii 
REA zale�e
 b�dzie od wymaga� operacyjnych dowódcy oraz od zasad u�ycia si�y 
(ROE), st�d poszczególne kategorie REA mog� by
 realizowane kolejno b�d	 ��cz-
nie, nie zawsze w kolejno�ci ich numeracji. 
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ORGANIZACJA REA. 

Organizacja REA przedstawiona na rysunku 1 stanowi ogólna struktur�, 
na bazie której realizowane b�dzie �rodowiskowe zabezpieczenie dzia�a� si� NATO 
podczas operacji o wysokim nat��eniu prowadzonych poza rejonem odpowiedzial-
no�ci sojuszu. Ta ogólna struktura mo�e by
 równie� zaadoptowana do zaspokojenia 
potrzeb operacji o mniejszym nat��eniu, lecz wymagaj�cych niezwykle szybkiego 
ich przygotowania. Wyodr�bniono w niej kilka o�rodków, kluczowych dla realizacji 
przedsi�wzi�
 REA. 

 

 
 
Rys. 1.: Koncepcja organizacji Szybkiej Oceny �rodowiska (REA). 
ród�o: Maritime Rapid Environmental Assessment. Concept for NATO operations. 

 
Centrum Syntezy Danych REA. Syntez� danych pozyskanych w ramach 

operacji REA zajmowa
 b�dzie si� Centrum Bada� Podwodnych NATO (ang. NA-
TO Undersea Research Center – SACLANTCEN) z siedzib� w m. La Spezia 
we W�oszech. Centrum Syntezy Danych REA s�u�y
 ma jako punkt w�z�owy, 
w którym przechowywane b�d� zarówno dane, jak i powsta�e na ich podstawie pro-
dukty. Cho
 znaczna cz��
 procesu przetwarzania danych i przygotowywania pro-
duktów zabezpieczenia dzia�a� mo�e zosta
 zrealizowana przez Centra Wsparcia 
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REA (g�ównie o�rodki narodowe), to wszelkie dane i produkty przez nie tworzone 
powinny by
 sk�adowane na serwerach sieciowych Centrum Syntezy Danych, 
by umo�liwi
 ci�g�y dost�p do nich personelowi zaanga�owanemu w proces plano-
wania operacyjnego. 

Obecnie d�ugofalowym celem przemian zmierzaj�cych do wcielenia kon-
cepcji REA w �ycie jest stworzenie na bazie SACLANTCEN „Wirtualnego Cen-
trum Syntezy Danych”, które b�dzie wysoce zautomatyzowanym systemem 
zdolnym do przyjmowania danych od Centrów Wsparcia REA i tworzenia na ich 
podstawie okre�lonych produktów �rodowiskowych. 

Centrum Syntezy Danych ma zapewni
 zabezpieczenie dzia�a� si� NATO 
w szerokim zakresie aspektów oceny wp�ywu �rodowiska na dzia�ania si�, 
i to nie tylko �rodowiska morskiego. Dodatkowo „wirtualizacja” centrum ma „zbli-
�y
” je do personelu zajmuj�cego si� planowaniem operacyjnym i umo�liwi
 mu 
szybkie korzystanie z mo�liwo�ci analitycznych centrum w zmiennej sytuacji opera-
cyjnej na okre�lonym teatrze dzia�a�. 

 
Centrum Dowodzenia REA. Kontrola Operacyjna (OPCON) operacji REA 

pozostaje w r�kach w�a�ciwego Dowódcy Regionalnego (Regional Commander), 
Dowódcy Si� Po��czonych (Joint Sub Regional Commander) b�d	 Dowódcy Kom-
ponentu (Component Commander), zwykle komponentu morskiego (MCC). Kontro-
la Taktyczna (TACON) operacji REA mo�e zosta
 z kolei przekazana podleg�emu 
dowódcy si� zadaniowych (ang. Task Group Commander). Powy�sze dowództwa 
sojuszu b�d� zabezpieczane przez Centrum Dowodzenia REA, które b�dzie przygo-
towywa�o (syntezowa�o) na podstawie dost�pnych produktów REA tzw. pakiety 
wsparcia operacyjnego. Pakiety te udost�pniane b�d� dla dowództw poprzez serwe-
ry wewn�trznego systemu transmisji danych NATO (ang. NATO Initial Data Trans-
fer System – NIDTS). 

 
Centra Wsparcia REA. Centra Wsparcia REA to nic innego, jak szereg so-

juszniczych i narodowych o�rodków zabezpieczenia meteorologicznego 
i oceanograficznego, które realizowa
 b�d� zabezpieczenie dzia�a� w ramach REA 
poprzez udost�pnianie b�d�cych w ich posiadaniu zasobów: personelu, wyposa�e-
nia, danych i rutynowo przygotowywanych produktów. W zale�no�ci od rejonu 
prowadzenia operacji REA, wymaga
 b�dzie si� od tych o�rodków udost�pnienia 
na potrzeby REA lotniczych b�d	 okr�towych platform pomiarowych, sensorów, 
wyposa�enia, jak i archiwalnych oraz bie��cych danych �rodowiskowych o wskaza-
nym, rejonie. 
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ZADANIA O�RODKÓW REA. 

Realizacja przedsi�wzi�
 w ramach poszczególnych kategorii REA 
w ró�nym stopniu anga�uje poszczególne o�rodki REA. G�ównym o�rodkiem  sys-
temu jest jednak zawsze Centrum Syntezy Danych, które koordynuje pozyskiwanie 
i przetwarzanie danych oraz zapewnia wielop�aszczyznow� ich analiz�. Jest odpo-
wiedzialne za przygotowanie na podstawie tej analizy syntetycznych produktów 
oraz umieszczenie ich w postaci elektronicznej na serwerze wewn�trznego systemu 
transmisji danych NATO – NIDTS. Dzia�ania te prowadzi w ramach wszystkich 
czterech kategorii REA – od REA Kat. I po REA Kat. IV. 

W czasie prowadzenia operacji REA, Centrum anga�uje, poza etatow� jego 
obsad�, dodatkowy Zespó� Wsparcia (ang. Product Support Team), którego zada-
niem jest ci�g�a aktualizacja serwisów sieciowych, poprzez które produkty b�d� 
udost�pniane u�ytkownikom (zespo�om planowania operacyjnego, dowódcom) 
oraz utrzymanie ci�g�ej dost�pno�ci tych serwisów. 

Dane zebrane przez Centrum Syntezy Danych s�u�� jako dane wej�ciowe 
komputerowych systemów modelowania atmosfery i hydrosfery oraz systemów 
prognozowania przysz�ych stanów tych o�rodków. Dane Modelowe i prognozy wy-
korzystywane s� przez u�ytkowników w systemach wsparcia decyzji taktycznych 
(ang. TDAs – Tactical Decision Aids). 

Pozyskanie danych archiwalnych o rejonie dzia�a� jest z kolei rol� Centrów 
Wsparcia REA, które posiadaj� w swoich zasobach oceanograficzne bazy danych 
o obszarach geograficznych podlegaj�cych ich jurysdykcji. Rol� Centrum Syntezy 
Danych w tym wypadku staje si� zebranie danych archiwalnych pochodz�cych 
z Centów Wsparcia RAE (sojuszniczych i narodowych) i zsyntezowanie ich w cy-
frowe i papierowe produkty. Wyzwaniem dla Centrum Syntezy pozostaje fakt, 
�e narodowe centra informacji oceanograficznej niejednokrotnie stosuj� ró�ne for-
maty przechowywania i wymiany danych oceanograficznych, co poci�ga za sob� 
konieczno�
 stosowania dodatkowych interfejsów, sprowadzaj�cych dane 	ród�owe 
do jednolitej postaci. 

W zale�no�ci od potrzeb konkretnej operacji Centrum Syntezy Danych 
przekazuje do Centrów Wsparcia wytyczne co do zakresu i formy wymaganych 
danych, po czym Centra Wsparcia dokonuj� kwerendy swoich baz danych i wyniki 
tych kwerend przekazuj� jako informacj� zwrotn� do Centrum Syntezy. Na podsta-
wie otrzymanych danych przygotowywane zostaj� stosowne produkty, które publi-
kuje si� na serwerze sieciowym NIDTS. 
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W zakresie pozyskania danych satelitarnych wyzwaniem pozostaje stosun-
kowo du�a liczba geostacjonarnych satelitów obserwacyjnych prowadz�cych zdalne 
pomiary powierzchni morza, b�d�cych w posiadaniu ró�nych instytucji. Operacje 
pozyskania danych satelitarnych wymagaj� wi�c wspó�pracy ze strony niemal 
wszystkich Centrów Wsparcia REA. Bior�c pod uwag� wymagania konkretnej ope-
racji NATO, Centrum Syntezy Danych REA zleca pozyskanie stosownych danych 
narodowym i sojuszniczym Centrom Wsparcia a nast�pnie przeprowadza ich synte-
z� w jednolite produkty zobrazowania satelitarnego okre�lonego rejonu prowadzenia 
operacji (OPAREA). 

Centrum Dowodzenia REA z kolei, jest odpowiedzialne za transformacj� 
pojedynczych produktów REA na zintegrowane i dostosowane do potrzeb Dowódcy 
Komponentu Morskiego si� CJTF, wspomniane wcze�niej, pakiety wsparcia opera-
cyjnego. Nadrz�dnym zadaniem Centrum Dowodzenia REA jest utrzymywanie ci�-
g�ego kontaktu z Dowódc� si� CJTF, zarówno na etapie planowania, 
jak i prowadzenia operacji. 

WNIOSKI 

Informacja �rodowiskowa czasu rzeczywistego, b�d	 zbli�ona do czasu rze-
czywistego b�dzie istotnym czynnikiem wspomagania decyzji na poziomie taktycz-
nym i operacyjnym podczas dzia�a� si� morskich, szczególnie na akwenach 
przybrze�nych. 

Wspó�cze�nie konieczno�
 rozwini�cia si� marynarki wojennej mo�e poja-
wi
 si� nagle, a rozwini�cie to mo�e by
 realizowane w rejonach o ró�nym poziomie 
dost�pno�ci informacji �rodowiskowej. Celem Szybkiej Oceny �rodowiska realizo-
wanej w oparciu o przedstawion� koncepcj� jest podniesienie poziomu bezpiecze�-
stwa prowadzenia operacji w rejonie przybrze�nym poprzez dostarczenie dowódcom 
pe�nego obrazu tego rejonu wraz z analizami jego wp�ywu na mo�liwo�ci dzia�ania 
na nim si� NATO. 
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M a r i a n  K O P C Z E W S K I  
R o b e r t  K O � C I E L N I A K  
 

D E T E R M I N A N T Y  P R O W A D Z E N I A  D Z I A � A �  
P R Z E Z  S I � Y  M O R S K I E   

W  R E J O N A C H  L I T O R A L N Y C H   
W  A S P E K C I E  Z A G R O � E �   

A S Y M E T R Y C Z N Y C H  

Przede wszystkim nale�y si� zastanowi
 i okre�li
, dlaczego ostatnie lata 
to wzrost zainteresowa� rejonami litoralnymi. Dlaczego w erze okr�tów podwod-
nych, lotniskowców czy doskonale wyposa�onych i uzbrojonych niszczycieli i fre-
gat du�e floty obra�y kierunek i zainteresowanie rejonami litoralnymi? 

Poprzez analiz� materia�ów 	ród�owych mo�na odnie�
 wra�enie, i� dotych-
czasowe g�ówne zadania si� morskich, jakim by�o wywalczenie panowania na morzu 
lub jego cz��ci sta�o si� drugorz�dne. Nale�y tutaj zastanowi
 si� czy morze pe�ne 
sta�o si�, zatem drugorz�dnym akwenem, teatrem dzia�a� si� morskich. Wbrew po-
zorom wydaje si�, �e nie, gdy� pozosta�o ono obszarem, na którym panowanie b�-
dzie mia�o decyduj�cy wp�yw na wynik ogólny, co przedstawiaj� obecne 
i perspektywiczne zbrojenia na morzu. W aspekcie pot�g globalnych i regionalnych 
zasadniczo nie nast�pi�y znacz�ce zmiany gdy� trudno sobie wyobrazi
, aby w krót-
kim okresie ograniczy
 si�y, które w znacz�cym stopniu stabilizuj� sytuacj� poli-
tyczn� i militarn� wspó�czesnego �wiata a w nim pot�gi morskiej. 

CHARAKTERYSTYKA REJONÓW LITORALNYCH 

Wej�cie w obszary oddzia�ywania s�abszego przeciwnika (a w tym asyme-
trycznego), wymagaj� odmiennej od warunków morza pe�nego filozofii wykorzy-
stania si�. W materia�ach 	ród�owych rejony przybrze�ne okre�la si� jako litoralne, 
co jest coraz cz��ciej spotykanym i modnym wynikiem, przyjmowania angielskoj�-
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zycznych poj�
 bezpo�rednio do j�zyka polskiego. Nale�y przy tym zaznaczy
, 
i� okre�lenie rejony litoralne, w literaturze angloj�zycznej „littoral waters”, jest �ci-
�le powi�zane z perspektywiczn� koncepcj� prowadzenia dzia�a� przez si�y morskie. 
Potwierdzeniem tej tezy jest ameryka�ska koncepcja okr�tów do dzia�a� w rejonach 
przybrze�nych nazywanych „Littoral Combat Ships” (LCS)1. 

Dzia�ania si� morskich w rejonach litoralnych by�y prowadzone od dawien 
dawna, jednak�e moment rozpocz�cia ich, to nic innego jak przecie� moment po-
wstania si� morskich. Wydaje si�, �e zainteresowanie rejonami litoralnymi jest pew-
n� mod� zwi�zan� z zagro�eniami asymetrycznymi na kierunku morskim.  

Zauwa�alny obecnie wzrost zainteresowania rejonami litoralnymi jest swo-
jego rodzaju mod� zwi�zan� z zagro�eniami asymetrycznymi. Przedstawiane 
w literaturze 	ród�a mówi�, i� w znaczeniu operacyjnym rejony litoralne to okre�lo-
ny obszar morski przylegaj�cy do wybrze�a, stwierdzenie to wydaje si� w pewnej 
cz��ci chybione. Jednym z g�ównych zada� ka�dej floty jest przecie� obrona w�a-
snego wybrze�a i jest to konsekwentnie realizowane od wieków w aspekcie doktry-
ny oraz techniki. Ma�o tego, proces ten zachodzi bez wzgl�du na potencja� si� 
morskich czy ich zadania jako militarnego narz�dzia polityki morskiej pa�stwa. 
W kontek�cie filozofii prowadzenia dzia�a� w rejonach litoralnych nale�y podkre-
�li
, i� tyczy si� to rejonów innych ni� w�asne. Zatem za rejony litoralne nale�y 
rozumie
 obszar morza przyleg�y do l�du w miejscu prowadzenia dzia�a� przez si�y 
morskie inny ni� w�asne wybrze�e. 

Niejakim problemem jest okre�lenie jego szeroko�ci, gdy� poszczególne 
	ród�a nieco ró�ni� si� od siebie. Pod wzgl�dem prawnym wynosz� one od linii 
brzegowej 200 mil morskich w kierunku morza i 60 mil angielskich w g��b l�du. 
Jednak wi�kszo�
 z nich okre�la je na 50 - 150 mil morskich.  

Ba�tyk by�, jest i w przewidywalnej przysz�o�ci b�dzie enklaw� spokoju 
i bezpiecze�stwa. Nie jest to ocena do ko�ca prawdziwa. W regionie tym ju� obec-
nie obserwowa
 mo�na szereg procesów i zjawisk, które w krótkim czasie mog� 
doprowadzi
 do zaistnienia powa�nych zagro�e� bezpiecze�stwa. Poza tym pami�-
ta
 trzeba, �e globalizacji gospodarki towarzyszy globalizacja przemocy. Sytuacje 
kryzysowe generowane przez warunki naturalne oraz wzrost intensywno�ci �eglugi 
w warunkach ba�tyckich powoduje, �e musimy si� liczy
 równie� z zagro�eniem 
terrorystycznym. Wszak wi�kszo�
 pa�stw regionu znajduje si� w stanie konfliktu 
z rozmaitymi organizacjami ekstremistycznymi. Sta�o si� tak za spraw� uczestnic-
twa w misjach irackiej i afga�skiej w przypadku ba�tyckich cz�onków NATO i UE 
                                                 
1 K.Rokici�ski , Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia operacji przez si�y morskie 
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Determinanty prowadzenia dzia�a� przez si�y morskie w rejonach litoralnych w aspekcie 
zagro�e� asymetrycznych 

oraz wojny czecze�skiej w przypadku Rosji. Terroryzm2 jest powa�nym czynnikiem 
zagra�aj�cym bezpiecze�stwu naszego regionu i z pewno�ci� musi on by
 traktowa-
ny niezmiernie powa�nie. Warto podkre�li
, �e sprawcy potencjalnych aktów terroru 
w rejonie Ba�tyku nie musz� przybywa
 z zewn�trz. Poniewa� zwarte �rodowiska 
imigranckie (Szwecja, Dania, Niemcy) mog� stanowi
 doskona�e zaplecze organiza-
cyjne i kadrowe dla grup terrorystycznych. 

Morze Ba�tyckie jest akwenem, który mo�emy w ca�o�ci zaliczy
 do rejonu 
litoralnego. Akwen ten w wielu elementach jest specyficzny. Linia brzegowa Ba�ty-
ku jest bardzo urozmaicona, a jednocze�nie niezwykle zró�nicowana, w zale�no�ci 
od rejonu. 

W po�udniowej cz��ci Ba�tyku wyst�puje typ wybrze�a mierzejowo – zale-
wowy, brzegi s� w przewa�aj�cym stopniu niskie i piaszczyste z mierzejami: Wi�la-
n�, Helsk�, Kuro�sk� oraz wyst�puj� tu nadbrze�ne niziny porozcinane dolinami 
rzek sp�ywaj�cych z wzniesie� Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Mazurskiego. 

Tylko tutaj dzia�aj�, fale i pr�dy morskie. Otó� panuj�ce na Ba�tyku wiatry 
zachodnie powoduj� powstawanie pr�dów przybrze�nych, które przenosz� wzd�u� 
brzegu piasek i mu�. Poza falami i pr�dami morskimi wa�n� rol� w kszta�towaniu 
krajobrazu cz��ci polskiego pobrze�a odegra�a buduj�ca dzia�alno�
 Wis�y. Utwo-
rzy�a ona równinny krajobraz �u�aw. 

W miejscach, gdzie do morza dochodzi ma�o odporna na niszczenie glinia-
sta morena denna, powsta� typ wybrze�a klifowego. Wybrze�e klifowe wyst�puje 
w Gdyni-Red�owie, na wyspie Wolin, na zachód od miejscowo�ci Mi�dzyzdroje 
oraz w Rozewiu. Jednak na przewa�aj�cej swej d�ugo�ci polskie wybrze�e Ba�tyku 
jest niskie, piaszczyste i wyrównane. Poni�ej przedstawiono typy wybrze�y wyst�-
puj�ce w rejonie Morza Ba�tyckiego. 

Pó�nocne cz��ci Morza Ba�tyckiego zamarzni�te s� przeci�tnie od listopada 
do maja. Zlodzenie morza u polskich wybrze�y jest przewa�nie niewielkie. Okres 
zlodzenia jest znacznie krótszy, lód tworzy si� zwykle w styczniu, a zanika na po-
cz�tku marca. Zdarzaj� si� jednak mro	ne zimy (np. 1986/1987), kiedy ca�e wybrze-
�e pokrywaj� ró�ne formy lodu uniemo�liwiaj�cego swobodn� �eglug�. 

Klimat w rejonie po�udniowym jest �agodny. Jesieni� i zim� wyst�puj� cz�-
ste sztormy. Fale wiatrowe na Ba�tyku s� niewielkie, jednak w czasie sztormu osi�-
gaj� wysoko�
 4-5 metrów, a ich d�ugo�
 wynosi 60-80 metrów. Krótki okres 

                                                                                                                              
w rejonach litoralnych,Zeszyty Naukowe AMW nr 2(165)2006, s.120. 
2 Okre�lenia tego terminu przez B. Hoffman: Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Ber-
telsmann Media, Warszawa, 2001, s. 42 oraz A.P. Schmid, A.J. Jongman: Political Terro-
rism. New Brunswick, Transaction Books, 1988, s. 5-6. 
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falowania i du�a stromo�
 sprawiaj�, �e s� one niebezpieczne dla �eglugi. Zachod-
nie wiatry s� przyczyn� powstawania powierzchniowego pr�du, p�yn�cego 
na wschód wzd�u� naszego wybrze�a. Wyrównuje on brzegi i nadbudowuje piasz-
czyste mierzeje np. Helsk� i Wi�lan�. 

�rednia g��boko�
 Ba�tyku wynosi 55 m, a najwi�ksza (g��bia Landsort) 
459 m. Przybrze�ny Ba�tyk Po�udniowy ma niewielkie g��boko�ci, wody nale��ce 
do Polski i Niemiec s� bardzo p�ytkie, ze �redni� g��boko�ci� 20 metrów. Wzd�u� 
polskich wybrze�y poczynaj�c od zachodu dno opada równomiernie do g��boko�ci 
15-20 metrów i tak si� ju� utrzymuje. Wyj�tkiem s� jednak okolice Helu. W�a�nie 
tam dno zaczyna opada
 gwa�towniej i g��biej. Przylegaj�ca do polskiego wybrze�a 
cz��
 morza, charakteryzuje si� urozmaicon� topografi� dna i bogactwem form, 
typowych dla rze	by polodowcowej. Obok g��bi (Gda�ska - 118 m, Bornholmska - 
105 m, Arko�ska - 50 m) i ��cz�cych je rynien (np. S�upska - 95 m) wyst�puj� 
piaszczysto-kamieniste �awice (Odrza�ska -6 m, S�upska - 8 m)3. 

Otwarto�
 wód dla si� morskich poszczególnych pa�stw stwarza realne 
mo�liwo�ci skrytego dzia�ania na pograniczu wojny, skierowane na decyduj�ce ele-
menty funkcjonowania gospodarki ka�dego pa�stwa. Ba�tyk w rejonie wybrze�a 
polskiego, jest akwenem dogodny do prowadzenia dzia�a� o charakterze militarnym 
poni�ej progu wojny.  

DETERMINANTY PROWADZENIA DZIA�A�  

Jak wi�c traktowa
 przesuni�cie punktu ci��ko�ci wspó�czesnych dzia�a� si� 
morskich w rejony litoralne? Czy jest to trend nabieraj�cy coraz wi�kszego znacze-
nia, a mo�e okres wymuszony sytuacj� polityczno – militarn� czy ekonomiczn�? 

Podstawowym determinantem przesuni�cia si� ci��aru dzia�a� si� morskich 
w rejony litoralne b�dzie brak przeciwnika na morzu pe�nym. Zatem rejonem od-
dzia�ywania przeciwnika asymetrycznego (niepa�stwowego) jest rejon nazywany 
przez nas jako litoralny, w którym wyst�puje ca�y wachlarz form zagro�e� asyme-
trycznych. 

Wszystkie mog�ce wyst�pi
 we wspó�czesnym �wiecie zagro�enia zwi�zane 
z asymetri�, bez wzgl�du na ich definicj�, b�d� zwalczane w ramach walki z zagro-

                                                 
3 Locja Ba�tyku nr 501, 502, 503. 
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�eniami asymetrycznymi4. W si�ach morskich pa�stwa nadbrze�nego5,w sk�ad, któ-
rych wchodz� przede wszystkim okr�ty przeznaczone do dzia�ania w rejonach przy-
brze�nych, dokonano i dokonuj� si� do�
 istotne zmiany, pocz�wszy od ich 
konstrukcji, przeznaczenia, wyposa�enia po stawianie przed nimi zada� �ci�le doty-
cz�cych bezpiecze�stwa akwenów morskich danego pa�stwa jak i bezpiecze�stwa 
w ramach koalicji. 

Z rejonami litoralnymi �ci�le zwi�zany jest nadmorski obszar gdzie znajduj� 
si� faktycznie bazy (o�rodki) przeciwnika asymetrycznego. Prowadzenie dzia�a� 
w tych rejonach determinowane jest wieloma czynnikami. Jednym z najwa�niej-
szych s� ograniczenia prawne, przedstawione na rysunku 1. 

 

 
 

Morze pe�ne 

Wy��czna strefa 
ekonomiczna

Wody wewn�trzne 

Wody terytorialne 

12 mil morskich 

200 mil morskich 

Rys. 1.: Podzia� obszarów morskich pa�stwa nadbrze�nego w aspekcie swobody dzia�ania si� 
morskich. 
ród�o: K. Rokici�ski Zagro�enia asymetryczne w regionie ba�tyckim, Warszawa 2006. 

 
Nale�y tutaj zwróci
 uwag� na pas wód wewn�trznych i terytorialnych, 

w którym pa�stwo nadbrze�ne sprawuje wy��czn� jurysdykcj� a w wy��cznej strefie 
ekonomicznej ( EEZ – Exclusive Economic Zone) posiada zwierzchnictwo o cha-
rakterze funkcjonalnym (wykorzystywanie bogactw naturalnych, ochrona fauny 

                                                 
4Podstawowe formy zagro�e� asymetrycznych na morzu szczegó�owo przedstawi� i podda� 
analizie K. Rokici�ski w publikacji „ Zagro�enia asymetryczne w regionie ba�tyckim”, War-
szawa 2006. 
5 Zob.: A. Makowski, Si�y morski wspó�czesnego pa�stwa, Gdynia 2000. 
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i flory itd.)6. Obowi�zuj� tam zasady wykorzystania si� morskich przez wszystkie 
pa�stwa jak na morzu pe�nym. Do�
 ciekawe jest poj�cie nieszkodliwego przep�ywu 
i tranzytu okr�tów wojennych przez wody terytorialne (strza�ka na rysunku 1), gdzie 
przej�cie to musi odbywa
 si� z zachowaniem jego nieszkodliwego charakteru 
i powinno by
 najkrótsze7, gdzie ogranicza si� swobod� dzia�ania i przebywania si� 
czy jakichkolwiek jednostek w rejonach litoralnych, gdy� interpretacja ich zamiaru 
nale�y do pa�stwa nadbrze�nego. Przebywanie okr�tów w niektórych przypadkach 
mo�e by
 i bywa ograniczone przez pa�stwo nadbrze�ne8, poniewa� istnieje tutaj 
obawa i to ka�dego pa�stwa przed ingerencj� z zewn�trz w jego sprawy wewn�trzne 
a zw�aszcza do�
 istotne analiza i ocena przez dane pa�stwo celu pobytu w tym re-
jonie jednostek, okr�tów innych bander. 

Morze Ba�tyckie podlega w pe�ni re�imowi prawnemu ukszta�towanemu 
przez konwencj� o prawie morza. Nad brzegami Ba�tyku znajduje si� dziewi�
 
pa�stw, z których dla pi�ciu (Estonia, Litwa, �otwa, Polska, Finlandia) Ba�tyk jest 
jedyn� drog� wodn� ��cz�c� z oceanami. 

Ca�o�
 jego stosunkowo niewielkiego obszarowo akwenu zosta�a podzielo-
na pomi�dzy pa�stwa nadbrze�ne, w których nadal wyst�puj� kwestie sporne doty-
cz�ce rozgraniczenia wy��cznych stref ekonomicznych i rybo�ówstwa, co ilustruje 
rysunek 6. Dotyczy to stref ekonomicznych, którymi zainteresowane s�: Dania, Li-
twa, �otwa i Polska. Do niedawna stref� sporn� stanowi�a cz��
 Zatoki Pomorskiej9. 
W rezultacie tego podzia�u Polsce przypad�a powierzchnia 32,8 tys. km², co stanowi 
oko�o 11% powierzchni naszego pa�stwa. 

Kolejnym problemem jest interpretacja granic obszarów morskich pa�stwa 
nadbrze�nego. Dotyczy to obszarów uznawanych za nale��ce do pa�stwa nadbrze�-
nego ze wzgl�dów historycznych, czego przyk�adem mog� by
 dzia�ania si� USA 
wobec pa�stwa Libia w zatoce Wielka Syrta w 1981 r. 

Zagadnienia prawne, o których mowa, nie b�d� tak istotne, kiedy we	mie-
my pod uwag� fakt, �e si�y morskie charakteryzuje mo�liwo�
 projekcji si�y bez 
obecno�ci na wodach terytorialnych np. wykorzystanie bezza�ogowych aparatów 
lataj�cych czy lotnictwa lub kierowanych pocisków rakietowych (KPR). 

                                                 
6 Por. konwencj� o prawie morza z 1982r. art.58,88 – 115, DzU 2002, za��cznik do numeru 
59, poz. 543. 
7 Tam�e, art. 19 – 20, 25. 
8 Przyk�adem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Por. Ustawa o obszarach morskich RP 
i administracji morskiej z 4.01.1991, DzU 1991, nr 32, poz. 131. 
9 A. Makowski, Si�y morski wspó�czesnego pa�stwa, Gdynia 2000, str. 47. 
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Znaczenie prawne i polityczne nabiera sytuacja, w której niezb�dne jest 
wej�cie okr�tów czy ich obecno�
 na wodach terytorialnych. W tej sytuacji mo�e to 
mie
 negatywny rozd	wi�k, po którym dzia�ania takie mog� wywo�a
 sprzeciw opi-
nii publicznej w danym regionie �wiata. 

Obecno�
 i wej�cie w rejony litoralne jakichkolwiek si� morskich determi-
nuj� czynniki geograficzne a zw�aszcza du�a liczba wysp, wysepek, zatok, ograni-
czaj�cych w znacznym stopniu mo�liwo�ci monitorowania tych akwenów i sytuacji 
w danym rejonie. Równie� czynniki polityczne znacz�co pomagaj� i maj� wp�yw 
na mo�liwo�ci zbli�enia si� jednostek do danego rejonu czy l�du. 

 

 
 

Rys. 2.: Obszary morskie pa�stw ba�tyckich. 
ród�o: A. Makowski, Si�y morski wspó�czesnego pa�stwa, Gdynia 2000, str. 47. 
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Obecno�
 i wej�cie w rejony litoralne jakichkolwiek si� morskich determi-
nuj� czynniki geograficzne a zw�aszcza du�a liczba wysp, wysepek, zatok, ograni-
czaj�cych w znacznym stopniu monitorowanie tych akwenów i sytuacji w danym 
rejonie. Równie� czynniki polityczne znacz�co pomagaj� i maj� wp�yw na zbli�enie 
si� jednostek do danego rejonu czy l�du. 

Istotnym problemem jest okre�lenie, w jakiej odleg�o�ci od wybrze�a mog� 
operowa
 si�y w rejonach litoralnych.  

 

 
 

Rys. 3. Podzia� obszarów morskich Polski. 
ród�o: A. Makowski Si�y morski wspó�czesnego pa�stwa, Gdynia 2000, str. 50. 

 
Analizuj�c rysunek 4, mo�na stwierdzi
, i� odleg�o�
 ta jest determinowana 

przede wszystkim zasi�giem10: 
- sensorów rozpoznania (w�asnych oraz systemu nadrz�dnego, jak np. do-

wództwa lub si� wspó�dzia�aj�cych) oznaczonego liter� A. Musi on zapew-
ni
 odpowiedni czas umo�liwiaj�cy reakcj� adekwatnie do sytuacji. Nale�y 
podkre�li
, i� obszar, który nale�y monitorowa
 obejmuje nie tylko pas mo-
rza, ale tak�e l�du. W przypadku wspó�dzia�ania w ramach operacji po��-
czonych, zasi�g rozpoznania w g��b l�du musi by
 odpowiednio wi�kszy 
w celu wspierania komponentu l�dowego lub powietrznego11; 

                                                 
10 Locja Ba�tyku nr 501, 502, 503. 
11 Na poziomie taktycznym g��boko�
 rozpoznania wynosi ok. 50 km (czasami 70 km), na-
tomiast na poziomie operacyjnym nawet 1000 km. Por. W. Scheffs, Obszary wspomagania 
dowodzenia i kierowania walk� elektroniczn� przez zautomatyzowane systemy dowodzenia, 
XIII Konferencja Naukowa Automatyzacja Dowodzenia, Kraków 11-13 maja 2005, s. 6. 
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- oddzia�ywania si� przeciwnika (jednostek p�ywaj�cych oraz lotnictwa) ozna-
czonym liter� B; 

- oddzia�ywania z l�du oznaczonym liter� C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wody wewn�trzne

Wody terytorialne

Wy��czna strefa 
ekonomiczna

Morze pe�ne

Wody wewn�trzne

A

B

C

 

60 mil angielskich 

200 mil morskich 

Rys. 4.: Determinanty obszaru dzia�ania okr�tów w rejonach litoralnych. 
ród�o: K. Rokici�ski, Czynniki determinuj�ce prowadzenie operacji w rejonach litoralnych, 
maszynopis. 

 
Z powy�szej analizy wynika, i� rejon przebywania si� w rejonach litoral-

nych (szczególnie sta�y) jest determinowany wieloma czynnikami, a przede wszyst-
kim konieczno�ci� posiadania odpowiedniego zapasu czasu na reakcj� oraz �rodków 
przeciwdzia�ania adekwatnie do sytuacji. Wydaje si�, i� w niektórych wypadkach 
tylko aspekt polityczny (np. wywieranie presji na pa�stwo nadbrze�ne) b�dzie uza-
sadnia� pobyt tam si� okr�towych, mimo zagro�enia przez przeciwnika przewy�sza-
j�cego normy okre�lone w wyniku kalkulacji. 

Poni�sze rozwa�ania s� prowadzone w kontek�cie do przeciwnika asyme-
trycznego, dysponuj�cego ma�ym potencja�em, w innym przypadku nie mia�yby one 
podstaw, poniewa� granica rejonów litoralnych wynosz�ca 200 mil morskich 
od brzegu powoduje, �e jedynie wielkie bitwy jak o Atlantyk czy o Midway by�yby 
oceanicznymi w znaczeniu powy�szej definicji12.  

Zatem jakiekolwiek dzia�ania przeciwnika asymetrycznego ograniczaj� si� 
od kilku kilometrów w g��b l�du, do kilku mil morskich od brzegu (w aspekcie jed-
nostek p�ywaj�cych) oraz zasi�gu jego �rodków (broni r�cznej, kierowanych poci-
sków rakietowych) natomiast dzia�anie przeciwko temu przeciwnikowi wymusza 

                                                 
12 Por. Z. Rynkiewicz, Bitwy morskie – leksykon wydarze� militarnych na morzach, War-
szawa 1998; E. Keegan, Historia wojen morskich, Warszawa 1998, s. 77-78. 
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obecno�
 okr�tów w pobli�u wód terytorialnych. Dodatkowo w wielu przypadkach 
identyfikacja obiektów, wykrytych celów ( szczególnie nawodnych) powoduje, 
�e przebywanie si� w znacznym oddaleniu od l�du nie jest uzasadnione. 

Dzia�ania si� morskich w rejonach litoralnych s� niekiedy determinowane 
przez lokalne warunki klimatyczne, atmosferyczne, a tak�e elektromagnetyczne 
anomalie wyst�puj�ce w danym rejonie. Czynniki te w znacznym stopniu przyczy-
niaj� si� do obni�enia skuteczno�ci dzia�ania czujników (sensorów) okr�towych.  

Tory wodne i korytarze powietrzne o znacznym nat��eniu ruchu umo�liwia-
j� potencjalnemu przeciwnikowi zamaskowanie si� w�ród cywilnych statków, 
b�d	 jednostek powietrznych realizuj�cych swoje rutynowe przedsi�wzi�cia.  

Opinia Centrum Dzia�a� Nawodnych USA (US Naval Surface Warfare Cen-
ter Dahlgren Division) przedstawia te problemy jednoznacznie - „(…) akweny lito-
ralne s� zape�nione statkami handlowymi i rekreacyjnymi, a tak�e sojuszniczymi 
jednostkami neutralnymi”, co powoduje, i� „(…) obecno�
 jednostek cywilnych 
rozszerza potencjalne u�ycie nietypowych nosicieli jako platform s�u��cych do ata-
ku na si�y koalicyjne”13.  

�rodowisko litoralne stwarza równie� wyzwania ca�kowicie inne od tych 
panuj�cych na oceanach. Kluczowymi jego cechami s� gwa�towne zmiany meteoro-
logiczne, a w tym:  

- charakterystyczne mikroklimaty; 
- skomplikowana hydrologia; 
- specyficzne dla rejonu rodzaje l�dowych i morskich zanieczyszcze�. 

Ponadto zamkni�te wody litoralne oferuj� niewiele miejsca do ukrycia si�. 
Mo�na stwierdzi
, �e najwi�ksz� korzy�ci� dla jednostek nawodnych dzia�aj�cych 
na oceanach by�a mo�liwo�
 ukrycia si� na du�ych i pustych obszarach. Rejony 
litoralne, stwarzaj� z kolei wiele mo�liwo�ci wykrycia obiektów nawodnych po-
przez blisko�
 sensorów bazuj�cych na l�dzie, samoloty krótkiego zasi�gu i dost�p-
ne komercyjne zdj�cia satelitarne.  

Przestrze� �rodowiska litoralnego charakteryzuj�ca si� du�� liczb� nieziden-
tyfikowanych lub neutralnych kontaktów radarowych utrudnia kompilowanie do-
k�adnego taktycznego obrazu. Tym samym, ma�e okr�ty i samoloty mog� ukry
 si� 
w�ród du�ej liczby jednostek cywilnych.  

Zanim jednak si�y b�d� funkcjonowa
 w zintegrowanym systemie zobrazo-
wania sytuacji i korzysta
 z dost�pnych w systemie danych, zasadniczym 	ród�em 
dostarczaj�cym informacje b�d� sensory okr�towe. 
                                                 
13 In harm`s way, Jane`s Defence Weekly 2004, nr 43, s. 14. 
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Sensory optoelektroniczne, a szczególnie nowa generacja urz�dze� na pod-
czerwie�, odegraj� zapewne szczególn� rol� w dozorowaniu �rodowiska morskiego 
w rejonach litoralnych. Umo�liwiaj� one pasywne wykrywanie i skuteczn� identyfi-
kacj� na odleg�o�ciach 15-20 mil morskich oraz i kierowanie posiadanymi przez 
okr�t �rodkami walki, a szczególnie artyleri� ma�ego i �redniego kalibru.  

W rejonach litoralnych, a wi�c tam, gdzie wyst�puje zdecydowana wi�k-
szo�
 zagro�e� asymetrycznych, zwi�ksza si� nasycanie t�a du�� liczb� obiektów 
w porównaniu z otwartym morzem. Ponadto intensywno�
 wyst�powania zagro�e� 
asymetrycznych na morzu (piractwo, nielegalna imigracja, przemyt, etc.), zwi�ksza 
si� w rejonach o dobrze rozwini�tej linii brzegowej (liczne zatoki, wyspy, etc.)14.  

Na obszarach rejonów litoralnych nale�y równie� zwróci
 uwag� na me-
dialn� transparentno�
 dzia�a�, co przek�ada si� bezpo�rednio na sfer� polityczn�. 
Rejony te charakteryzuj� si� relatywnie du�ym zag�szczeniem ludno�ci i siln� urba-
nizacj� terenu. Istotna podczas prowadzenia dzia�a� w rejonie wielkich aglomeracji 
jest, wi�c sztuka walki informacj� w zakresie medialnym. Relatywnie du�e nasyce-
nie tego rejonu mediami powoduje, i� ka�de „potkni�cie” rodzi okre�lone pora�ki 
w sferze polityki oraz cz�sto odmow� poparcia dzia�a� zarówno przez w�asne spo�e-
cze�stwo, jak i opini� mi�dzynarodow�.  

Reasumuj�c, mo�na powiedzie
, i� charakter dzia�a� w rejonach litoralnym 
z punktu widzenia broni�cego, zmieni� si� z defensywnych na ofensywne. 
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A n d r z e j  B U R S Z T Y � K I  

S T R A T Y  S A N I T A R N E  I  B E Z P O W R O T N E  
N A  M O R Z U  

WSTP 

Zgodnie z kanonami sztuki wojennej w trakcie dzia�a� bojowych nale�y li-
czy
 si� ze stratami w sile �ywej, które w znaczny sposób wp�ywaj� na gotowo�
 
bojow� si� zbrojnych oraz ich zdolno�
 do wykonywania postawionych zada�. Do-
tyczy to równie� dzia�a� si� marynarki wojennej na morzu. Jednostki p�ywaj�ce 
Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej (MW RP) prowadz�c dzia�ania 
na wspó�czesnym Morskim Teatrze Dzia�a� Wojennych nara�one s� na dzia�anie 
�rodków ra�enia przeciwnika. W sytuacji tej szczególnego znaczenia nabiera mo�-
liwo�
 precyzyjnego przewidywania wielko�ci strat, jakie mog� zaistnie
 na okr�-
tach na skutek stosowania konwencjonalnych �rodków ra�enia. Jest to niezwykle 
wa�ne ze wzgl�du na konieczno�
 planowania rezerw osobowych dla MW RP. Ana-
lizie poddano straty w stanach osobowych za�óg okr�tów marynarek wojennych 
pa�stw uczestnicz�cych w wojnach i konfliktach lokalnych po II Wojnie �wiatowej. 
Przeprowadzone badania nie obejmuj� swoim zakresem strat w stanach za�óg jedno-
stek cywilnych, jakie nast�pi�y w rozpatrywanym okresie na skutek ra�enia �rodka-
mi bojowymi lub ataków terrorystycznych. 

DZIA�ANIA NA MORZU 

W wojnach i konfliktach lokalnych toczonych po II Wojnie �wiatowej po-
wa�n� rol� odgrywa�y si�y marynarek wojennych walcz�cych stron. Wynika�o to 
w du�ej mierze z tego, �e si�y te mo�na szybko przemieszcza
 w rejon eskalacji 
napi�cia i utrzymywa
 je tam przez d�u�szy okres czasu. Status prawny morza 
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otwartego pozwala równie� na przebywanie si� w bezpo�redniej blisko�ci po-
tencjalnego przeciwnika bez naruszania suwerennych praw s�siednich pa�stw. 

Dzia�ania prowadzone podczas sytuacji kryzysowych mog� mie
 charakter 
militarny lub niemilitarny. Dzia�ania o charakterze militarnym prowadzone s� 
w razie zagro�enia bezpiecze�stwa pa�stwa, organizacji, sojuszu lub paktu 
w ramach CRO (ang. Crisis Response Operations). Dzia�ania o charakterze niemili-
tarnym prowadzone s� w czasie wyst�pienia i usuwania skutków ataków terrory-
stycznych, kl�sk �ywio�owych, du�ych katastrof morskich i awarii technicznych 
oraz ska�e� �rodkami chemicznymi i biologicznymi. Reagowanie kryzysowe mo�e 
by
 prowadzone w uk�adzie narodowym i sojuszniczym na terytorium kraju i poza 
nim.1 

Podczas okre�lania strat w sile �ywej nale�y jednak bra
 pod uwag� g�ównie 
dzia�ania bojowe w jakich mog� uczestniczy
 si�y morskie MW RP. Dzia�ania bo-
jowe na wspó�czesnym MTDW cechuje zdecydowanie, du�a manewrowo�
 i dyna-
mizm zmian sytuacji. Mog� one obejmowa
 znaczne obszary, przebiega
 w du�ej 
odleg�o�ci od punktów bazowania si� bior�cych w nich udzia� oraz zmienia
 swój 
charakter z zaczepnego na obronny i odwrotnie.  

Wspó�czesn� wojn� na morzu cechuje szerokie u�ycie ró�norodnych si� ma-
rynarki wojennej w �cis�ym powi�zaniu ze stosowaniem najnowszych �rodków bo-
jowych. 

Marynarka Wojenna RP jest Rodzajem Si� Zbrojnych przeznaczonym do re-
alizacji zada� obronnych, zarówno systemie narodowym jak i sojuszniczym. Dzia-
�ania w systemie narodowym polegaj� na obronie morskiej granicy pa�stwa, 
ochronie �eglugi i interesów gospodarczych w polskich obszarach morskich 
oraz obronie wybrze�a we wspó�dzia�aniu z innymi rodzajami si� zbrojnych. W sys-
temie sojuszniczym zadania te obejmuj� wspó�udzia� MW RP w odparciu agresji 
na inne pa�stwo sojusznicze. Poza tymi zadaniami MW RP realizuje zadania w za-
kresie reagowania kryzysowego w celu zapewnienie bezpiecze�stwa kraju i pa�stw 
cz�onkowskich NATO, a tak�e innych pa�stw w ramach misji mi�dzynarodowych: 
Unii Europejskiej i tych wynikaj�cych z karty ONZ oraz w ramach misji stabiliza-
cyjnych, prewencyjnych i humanitarnych prowadzonych w czasie pokoju. 

                                                 
1 Regulamin dzia�a� Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej, Gdynia, 2005, s. 14 
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ZAGRO�ENIA DLA OKRTÓW  

Od zako�czenia II Wojny �wiatowej zmieni� si� charakter zagro�e� okr�-
tów na wspó�czesnym MTDW. Wspó�czesne okr�ty bojowe mog� by
 uzbrojone – 
zale�nie od klasy – w bro� rakietow� (rakiety balistyczne, KPR: przeciwokr�towe, 
przeciwlotnicze), artyleri� okr�tow� (lufow� i rakietow�), bro� podwodn� (torpedo-
w�, minow�, rakietowe i klasyczne bomby g��binowe), uzbrojenie tra�owe (tra�y 
kontaktowe i niekontaktowe) oraz wyposa�one w ró�nego rodzaju �rodki obserwacji 
technicznej i kierowania uzbrojeniem, ��czno�ci, walki elektronicznej i inne. 

Przeciwokr�towe KPR s� tym rodzajem broni, który zrewolucjonizowa� 
w ostatnim dwudziestoleciu taktyk� walki morskiej w stopniu wi�kszym ni� jaka-
kolwiek inna bro�. Zdecydowanie te� wzros�o zagro�enie jednostek p�ywaj�cych 
spod wody. Zwi�zane jest to przede wszystkim ze zwi�kszon� liczebno�ci� oraz 
zwi�kszon� ró�norodno�ci� si� i �rodków broni podwodnej zarówno minowej 
jak i torpedowej. Równie� rozwój technologiczny okr�towej artylerii lufowej po-
zwala stwierdzi
, �e pomimo zmiany g�ównych zada� tego rodzaju uzbrojenia b�-
dzie stosowane nadal do zwalczania jednostek p�ywaj�cych i stanowi powa�ne 
zagro�enie dla ich za�óg. Zwi�kszy�y si� równie� mo�liwo�ci wykorzystania lotnic-
twa morskiego.  

Jednocze�nie nale�y stwierdzi
, �e nie wszystkie �rodki ra�enia b�d� wyko-
rzystywane na wspó�czesnym MTDW z jednakow� intensywno�ci�. Równie� nie 
wszystkie okr�ty b�d� nara�one na jednakowe niebezpiecze�stwo podczas prowa-
dzonych i dzia�a�.  

Si�y okr�towe (pojedyncze okr�ty, zespo�y i grupy taktyczne) podczas postoju 
w porcie, przej�cia morzem i prowadzenia dzia�a�, nara�one s� na uderzenia oraz ataki 
ze strony okr�tów podwodnych i nawodnych, lotnictwa morskiego i brzegowych jedno-
stek rakietowych przeciwnika, a tak�e uzbrojenia minowego i si� dywersyjnych. 

Rzadko mo�liwe jest �cis�e oddzielenie zagro�e� z powietrza i powierzchni 
morza jak równie� innych typów dzia�a� bojowych, dlatego zwykle nale�y spodzie-
wa
 si� zagro�e� maj�cych ró�ny charakter. Efektywne planowanie i prowadzenie 
AWW (ang. Above Water Warfare) zale�y od zastosowania zasad wspólnych 
dla wszystkich form dzia�alno�ci bojowej. 

Zagro�enia jednostek znajduj�cych si� na wspó�czesnym MTDW wynika 
przede wszystkim z wykorzystanego przez przeciwnika rodzaju �rodka ra�enia 
i intensywno�ci jego oddzia�ywania na okr�t. 

Miar� zniszcze� i strat zadanych przez �rodki bojowe przeciwnika jest pora-
�enie ogniowe okr�tu. Przez pora�enie ogniowe rozumie si� zadanie przeciwnikowi 
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strat, które powoduj� ca�kowit� lub cz��ciow� utrat� jego zdolno�ci bojowej (zdol-
no�ci funkcjonowania). 

Rozró�nia si� nast�puj�ce stopnie pora�enia ogniowego2: 
- zniszczenie – zatopienie jednostki p�ywaj�cej;  
- rozbicie – trwa�e pozbawienie zespo�u przeciwnika zdolno�ci wykonywania 

w�a�ciwych mu zada�; 
- eliminacja z walki – pozbawienie zdolno�ci bojowej na d�u�szy okres po-

przez uszkodzenie celu lub zniszczenie cz��ci si� i �rodków zespo�u prze-
ciwnika;  

- obezw�adnienie – pozbawienie obiektu na pewien czas zdolno�ci do wyko-
nywania w�a�ciwych mu zada�. 

 
Zdolno�
 okr�tu do przetrwania skutków dzia�ania �rodków bojowych prze-

ciwnika i zachowania zdolno�ci do dzia�ania okre�lona zosta�a jako zachowanie 
�ywotno�ci. W du�ym stopniu wp�yw na to maj� odporno�
 konstrukcyjna okr�tu 
oraz jego niezatapialno�
. 

Znacz�cy wp�yw na zdolno�
 jednostki do przetrwania oraz minimalizacji 
strat w sile �ywej na pok�adzie okr�tu ma jej wielko�
 oraz niezatapialno�
. W tym 
wzgl�dzie znaczenie ma czy okre�lamy straty na okr�tach bojowych prowadz�cych 
dzia�ania czy na jednostkach je zabezpieczaj�cych poza rejonem dzia�a�. 

Niezwykle wa�nym elementem umo�liwiaj�cym kalkulacj� strat na jednost-
kach p�ywaj�cych jest ocena zagro�enia, jakie mo�e wyst�pi
 w zwi�zku z prowa-
dzeniem �ci�le okre�lonych dzia�a� bojowych na morzu. Jest to szczególnie wa�ne 
w przypadku okre�lenia rodzaju �rodka ra�enia, jaki mo�e w najwi�kszym stopniu 
zagrozi
 za�odze okr�tu. W tym przypadku znamienne jest dla wielko�ci strat w sile 
�ywej czy okr�t zostanie ra�ony KPR, pociskami artylerii lufowej, otrzyma trafienie 
bombom lotnicz�, torped� czy te� okr�t poderwie si� na minie morskiej. 

                                                 
2 Opracowanie w�asne na podstawie: Analiza porównawcza struktury i tre�ci taktyki Mary-
narki Wojennej w odniesieniu do standardów NATO, praca naukowo-badawcza pod krypto-
nimem TARANTULA, AMW, Gdynia, 2004, s. 67 
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PRZYCZYNY POWSTAWANIA STRAT W SILE �YWEJ NA OKRCIE 

Straty w sile �ywej na okr�cie mog� zaistnie
 nawet przypadku, gdy nie zo-
stanie pora�ony on w stopniu uniemo�liwiaj�cym jego dalsze funkcjonowanie 
na MTDW lub op�acaln� napraw�.  

W przypadku, gdy rozpatrywane b�dzie stosowanie na MTDW jedynie bro-
ni konwencjonalnej przyj�
 nale�y, �e za�oga nara�ona jest na dzia�anie �rodków 
ra�enia artylerii, broni rakietowej oraz podwodnej przeciwnika.  

W wyniku zastosowania �rodków ra�enia przeciwnika w�ród cz�onków za-
�ogi okr�tu mog� wyst�pi
 obra�enia lub zgony spowodowane: 

- udarem kad�uba spowodowanym kontaktowymi i niekontaktowymi wybu-
chami; 

- od�amkami fragmentów pocisków oraz uszkodzonego poszycia i urz�dze� 
okr�towych; 

- po�arami na okr�cie; 
- zalaniem przedzia�ów okr�towych. 
 

Za�oga okr�tu podczas wybuchów podwodnych i powietrznych nara�ona 
jest bezpo�rednio lub po�rednio na dzia�anie udarów kad�uba. Oprócz bezpo�rednie-
go oddzia�ywania udaru ze strony pod�o�a za�oga nara�ona jest tak�e na po�rednie 
skutki udaru. Do nich zaliczymy obra�enia spowodowane uderzeniami przedmiotów 
zerwanych podczas udaru i znajduj�cych si� w otoczeniu cz�owieka oraz uderze-
niami o przedmioty i cz��ci kad�uba.3 

W�ród poszkodowanych w walce na pok�adach jednostek p�ywaj�cych wy-
ró�ni
 nale�y: zabitych, zaginionych, rannych w akcji oraz przypadki stresu i szoku 
pola walki. 

Podstaw� opracowania systemu oceny wielko�ci strat w sile �ywej na okr�-
tach stanowi�: 

- uwarunkowania operacyjno - taktyczne wykorzystania jednostek; 
- mo�liwo�ci stosowanych �rodków ra�enia; 
- zdolno�
 okr�tów do przetrwania skutków ra�enia konwencjonalnymi �rod-

kami bojowymi i zachowania �ywotno�ci. 
 

                                                 
3 N. Klatka, Konstrukcje obron biernych, cz. IB, Odporno�� udarowa okr�tu, WSMW, Gdy-
nia 1985, s. 148 
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STRATY W SILE �YWEJ SPOWODOWANE U�YCIEM KPR  

Przeciwokr�towe KPR s� tym rodzajem broni, który zrewolucjonizowa� 
w ostatnim czterdziestoleciu taktyk� walki morskiej w stopniu wi�kszym ni� jaka-
kolwiek inna bro�. Skala zastosowania rakiet przeciwokr�towych wynika z du�ej 
efektywno�ci ich u�ycia przeciw okr�tom nawodnym oraz stosunkowo niskiego 
kosztu produkcji i eksploatacji w stosunku do warto�ci niszczonych celów. 

Straty w sile �ywej, spowodowane u�yciem przez pilotów izraelskich poci-
sków rakietowych klasy powietrze-woda na egipskim niszczycielu Ibrahim El Awal, 
wynios�y 4 zabitych i 18 rannych spo�ród 250 osób za�ogi.4 

Pierwsza ofiara rakiet klasy „woda-woda” by� izraelski niszczyciel Eilat 
(ex brytyjski Zealou typu Z) trafiony zosta� trzema rakietami, czwarta rakieta trafi�a 
w unosz�ce si� na powierzchni resztki okr�tu. Podczas tego ataku zgin��o 47 i ran-
nych zosta�o 41 marynarzy spo�ród 186 osób z�ogi. 

W czasie trzeciej wojny pakista�sko-indyjskiej w 1971 roku przy u�yciu 
KPR zatopione zosta�y niszczyciel Kwabi i tra�owiec Muhafiz oraz powa�nie uszko-
dzony niszczyciel Badr. Brak jest danych na temat wielko�ci strat w sile �ywej, 
leczn spodziewa
 si� nale�y, �e by�y one porównywalne do przedstawionych wcze-
�niej. 

W rezultacie dzia�a� morskich w czwartej wojnie arabsko-izraelskiej w pa	-
dzierniku 1973 zatopionych zosta�o 12 jednostek syryjskich oraz 2 izraelskie. Spo-
�ród zatopionych okr�tów syryjskich jedynie 2 zosta�y uszkodzone rakietami. 
Uszkodzenia okaza�y si� na tyle powa�ne, �e okr�ty te nie zdo�a�y wyj�
 z rejonu 
walki i zosta�y zniszczone przez artyleri� okr�tow� jednostek izraelskich. Jedynie 
jeden syryjski okr�t zosta� uszkodzony w stopniu umo�liwiaj�cym wycofanie si� 
z rejonu dzia�a�. Brak jest precyzyjnych danych na temat strat w sile �ywej zarówno 
na jednostkach syryjskich jak i izraelskich.  

W czasie konfliktu falklandzkiego w g�ównej mierze wykorzystywane by�o 
uzbrojenie rakietowe przez lotnictwo argenty�skie, co spowodowa�o najwi�ksze 
straty w�ród za�óg okr�tów brytyjskich. W przypadku HMS Sheffield uszkodzenia, 
a tak�e problemy z sam� akcj� ratownicz� spowodowa�y wydanie rozkazu 
o opuszczeniu jednostki. Wraz z niszczycielem (który zaton�� dopiero 9 maja) spo-
�ród 312 cz�onków jego za�ogi zgin��o marynarzy 20, a kolejnych 24 odnios�o obra-
�enia. W wyniku jednego lub dwóch trafie� w kontenerowiec Atlantic Conveyor 
�mier
 ponios�o 12 marynarzy, w tym dowódca jednostki. W czasie tego konfliktu 

                                                 
4 HMS ZEALOUS, http://pl.wikipedia.org/wiki/HMS_Zealous_(R39), [06.05.2008] 
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Argenty�czycy u�yli prowizorycznych stanowisk startowych rakiet okr�towych 
Exocet MM 38, zabudowanych na przyczepach samochodowych. Z dwóch wystrze-
lonych rakiet Exocet jedna trafi�a brytyjski niszczyciel typu Country HMS Glamor-
gan (o wyporno�ci standardowej 5440 t), niszcz�c hangar ze �mig�owcem Wessex, 
rufow� wyrzutni� rakiet przeciwlotniczych Sea Cat i zabijaj�c 13 marynarzy spo-
�ród 471 ludzi za�ogi. 

Podczas dzia�a� w Zatoce Wielka Syrta rakiety trafi�y libijski KTR Wahid 
typu La Combattante II w nadbudówk� i burt�. W wyniku eksplozji amunicji i rakiet 
okr�t zaton�� wraz 16 marynarzami spo�ród 40 cz�onków za�ogi. W wyniku ataku 
kr��ownika USS Yorktown na korwet� projektu 1234E trafiony okr�t o nazwie 
Ean Zaquit zaton�� w ci�gu 15 minut wraz z ca�� 42 - osobow� za�og�. 

W dniu 17.05.1987 r. o godz. 21.10.05 na Zatoce Perskiej podczas ataku 
na fregat� FFG-31 USS Stark typ Oliver Hazard Perry, zgin��o 37 cz�onków za-
�ogi, a 21 marynarzy zosta�o rannych5. Za�og� okr�tu stanowi�o 205 oficerów i 
marynarzy oraz 6 pilotów i 15 osób personelu technicznego.  

Atak na izraelsk� korwet� INS Ahi-Hanit 14 lipca 2006 spowodowa� �mier
 
4 marynarzy spo�ród 61 cz�onków za�ogi i 10–cio osobowego personelu lotniczego. 
Uda�o si� jednak na tyle opanowa
 sytuacj�, �e jednostka o w�asnych si�ach wróci�a 
do portu Ashdod. W tabeli 1 przedstawione zosta�o zestawienie strat sanitarnych 
i bezpowrotnych, jakie powsta�y na skutek ra�enia okr�tów przez KPR wraz z okre-
�leniem ich procentowego udzia�u w odniesieniu do za�óg. 

 
Tabela 1: Procentowy udzia� strat w sile �ywej w wyniku zastosowania uzbrojenia rakieto-
wego. 
ród�o: opracowanie w�asne. 
 

Lp. Okr�t Za�oga Zabici Udzia�
% Ranni Udzia�

% 
Straty 
razem 

Udzia� 
% 

1.  Ibrahim El Awal 250 4 1,6 18 7,2 22 8,8 
2.  Eilat 186 47 25,3 41 22 88 47,3 
3.  HMS Sheffield 312 20 6,4 24 7,7 44 14,1 
4.  HMS Glamorgan 471 13 2,8 - - 13 2,8 

5.  Atlantic Conveyor 36 12 33 brak 
danych - 12 33 

6.  KTR Wahid 40 16 40 - - 16 40 
7.  Ean Zaquit 42 42 100 - - 42 100 

8.  USS Stark 205 
+21 37 16,4 21 9,3 58 25,7 

9.  INS Ahi-Hanit 61+10 4 5,6 - - 4 5,6 
 

                                                 
5 USS Stark (FFG-31), http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Stark_(FFG-31), [05.03.2008] 
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Na rysunku 1 przedstawiona zosta�a graficzna interpretacja procentowego 
udzia�u zabitych i rannych w odniesieniu do stanów osobowych za�óg okr�tów ra�o-
nych KPR. 
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Rys.1 Graficzna interpretacja procentowego udzia�u strat w sile �ywej na jednostkach p�ywa-
j�cych ra�onych KPR 
ród�o: opracowanie w�asne. 

STRATY NA W SILE �YWEJ SPOWODOWANE U�YCIEM 
BRONI PODWODNEJ 

Analizuj�c przypadki poderwania si� okr�tów na minach w dzia�aniach bo-
jowych po II Wojnie �wiatowej nale�y uwzgl�dni
 incydent w cie�ninie Korfu, 
wojn� w Korei, incydenty na Zatoce Perskiej podczas wojny iracko - ira�skiej 
oraz podczas interwencji koalicji antyirackiej w latach 1990-1991. 

Podczas incydentu w cie�ninie Korfu niszczyciele HMS Saumarez 
oraz HMS Volage , które poderwa�y si� na minach morskich ponios�y straty w sile 
�ywej. W rezultacie tego incydentu na pok�adzie niszczycielu HMS Saumarez zgi-
n��o 35 marynarzy i odnios�o rany 41 marynarzy a na pok�adzie niszczyciela 
HMS Volage zgin��o 8 marynarzy i ranny zosta� 16. Za�oga HMS Saumarez liczy�a 
225, a  HMS Volage 180 oficerów i marynarzy.  

Straty w sile �ywej podczas wojny w Korei, spowodowane poderwaniem si� 
jednostek US Navy na minach morskich, przekroczy�y 700 zabitych i rannych.  

Do konkretnych przypadków poderwania si� na minach okr�tów US Navy 
zaliczy
 mo�na incydent, który mia� miejsce podczas wonsa�skiej operacji desanto-
wej. Na minie poderwa�y si� dwa niszczyciele. USS Brusch na którego pok�adzie 

                                                 

  % 

6 Incydent w cie�ninie Korfu, pl.wikipedia.org/Incydent w cie�ninie Korfu/, [20.04.2008] 
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zgin��o 13 marynarzy a 34 odnios�o rany oraz USS Mansfield, gdzie 28 cz�onków 
za�ogi odnios�o obra�enia. Za�ogi okr�tów liczy�y po 336 marynarzy.  

Straty zanotowano równie� na tra�owcach. Podczas wybuchu miny kontak-
towej na tra�owcu USS Magpie zgin��o 21 marynarzy spo�ród 33 cz�onków za�ogi. 
Na tra�owcu USS Pirate straty wynios�y 13 marynarzy spo�ród 70 cz�onków za�ogi, 
a okr�t na skutek wybuchu zosta� rozerwany na dwie cz��ci i zaton�� po 5 minutach. 
Na minie zaton�� równie� tra�owiec USS Pledge, a straty w�ród 70 osobowej za�ogi 
wynios�y 8 zabitych i 8 rannych. Podczas prowadzonej operacji przeciwminowej 
straty odnios�y równie� si�y po�udniowokorea�skie. Na minie poderwa� si� tra�owiec 
AMC-306 budowy japo�skiej. Okr�t zaton��, a straty w�ród 26 osobowej za�ogi 
wynios�y 6 zabitych i 12 rannych. Podobny los spotka� 65 osobow� za�og� okr�tu 
PC-704 Chi Ri San, który poderwa� si� na minie i zaton�� wraz z ca�� za�og�7. 
Na minach podrywa�y si� tak�e okr�ty przeznaczone do os�ony zespo�ów tra�owych, 
prowadzenia obserwacji i patrolowania. Podczas operacji pod Wonsanem na miny 
wesz�y niszczyciele USS Walker z za�og� licz�c� 329 marynarzy i USS Small 
z za�og� 336 marynarzy. Na pierwszym z nich straty wynosi�y 26 cz�onków za�ogi, 
a na drugim 9. Kolejnym przyk�adem jest holownik oceaniczny Sasri (za�oga 
99 osób), który zaton�� na minie w rejonie Hungnam. Zgin��o 7 marynarzy, 
a 22 zosta�o rannych. Pozosta�ych 70 cz�onków za�ogi uda�o si� uratowa
. 

Podczas wojny iracko - ira�skiej w Zatoce Perskiej fregata USS Samuel 
B. Roberts poderwa�a si� na minie morskiej. W wyniku tego straty w za�odze wy-
nios�y 10, w tym czterech wyeliminowanych ze s�u�by na d�u�ej ni� na jedn� dob�. 
Za�og� fregaty stanowi�o 205 cz�onków za�ogi oraz dodatkowo zaokr�towanych 
21 cz�onków personelu lataj�cego i obs�ugi pok�adowej.8 Podczas incydentu 
w czasie wojny w Zatoce Perskiej w latach 1990 - 1991 na �mig�owcowcu 
USS Tripoli na skutek eksplozji miny morskiej straty w sile �ywej, na ogólny stan 
718 oficerów i marynarzy, wynios�y 4 rannych cz�onków za�ogi. Tego samego dnia 
na kr��owniku USS Princeton równie� w wyniku eksplozji miny zosta�o rannych 
kilku cz�onków za�ogi, na ogólny stan 400 oficerów, podoficerów i marynarzy9. 
Ze wzgl�du na brak konkretnej, udokumentowanej liczby rannych, przyj�
 mo�na 
do celów statystycznych wielko�
 strat, okre�lon� jako „kilku” na maksymalnie 
9 rannych. W tabeli 2 przedstawione zosta�o zestawienie strat sanitarnych i bezpow-
rotnych, jakie powsta�y na okr�tach na skutek oddzia�ywania uzbrojenia minowego 
wraz z okre�leniem ich procentowego udzia�u w stanach za�óg. 

                                                 
7 Ships of the Republic of Korea Navy, http://www.navybook.com/nohigherhonor/pic-
stark.shtm, [10.04.2008] 
8 No Higher Honor, http://www.navybook.com/nohigherhonor/pic-stark.shtml, [15.04.2008] 
9 USS Princeton (CG 59), http://www.navysite.de/cg/cg59.html [05.04.2008] 
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Tabela 2.: Procentowy udzia� strat w sile �ywej w wyniku zastosowania uzbrojenia minowe-
go. 
 
Lp
. Okr�t Za�o-

ga Zabici Udzia�
% Ranni Udzia�

% 
Straty 
razem 

Udzia� 
% 

1 HMS Saumarez  225 35 15,5 41 18,2 76 33,7 
2 HMS Volage 180 8 4,4 1 0,5 9 5 
3 USS Brusch 336 13 3,7 34 10,2 47 13,9 
4 USS Mansfield 336 0 0 28 8,3 28 8,3 
5 USS Magpie 33 21 63,6 - - 21 63,6 

6 USS Pirate 70 brak 
danych - brak 

danych - 13 18,6 

7 USS Pledge 70 8 11,4 8 11,4 16 22,8 
8 AMC-306 26 6 23,1 12 46,2 18 69,3 
9 PC-704 Chi Ri San 65 65 100 - - 65 100 

10 USS Walker 329 brak 
danych - brak 

danych - 26 7,9 

11 USS Small 336 brak 
danych - brak 

danych - 9 2,7 

12 Sasri 99 7 7 22 22 29 29 
13 USS Samuel B. Roberts 226 0 0 4 1,8 4 1,8 
14 USS Tripoli  718 0 0 4 0,6 4 0,6 
15 USS Princeton 400 0 0 9 2,25 9 2,25 

 
Na Rysunku 2 przedstawiona zosta�a graficzna interpretacja procentowego 

udzia�u zabitych i rannych w odniesieniu do stanów osobowych za�óg okr�tów ra�o-
nych minami morskimi. 
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Rys. 2 Graficzna interpretacja procentowego udzia�u strat w sile �ywej 
na jednostkach p�ywaj�cych ra�onych minami morskimi 
ród�o: opracowanie w�asne 
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Do wykorzystania torped w lokalnych konfliktach zbrojnych, jakie mia�y 
miejsce po zako�czeniu II Wojny �wiatowej dochodzi�o kilkakrotnie z ró�nym 
skutkiem. 

Próba ataku torpedowego na zespó� alianckich okr�tów zosta�a podj�ta 
2 lipca 1950 roku przez cztery pó�nocnokorea�skie kutry torpedowe typu G-5 pro-
dukcji radzieckiej. Pierwszy odnotowany oficjalnie po II Wojny �wiatowej atak 
salw� torpedow� z okr�tu podwodnego mia� miejsce 5 czerwca 1967 roku w Alek-
sandrii. Kolejnym przyk�adem by� atak pakista�skiego okr�tu podwodnego Hangor 
(typ Daphne) na indyjsk� fregat� Khuka.  

Najwi�cej jednak danych, zarówno na temat liczby trafie� jak i wielko�ci 
strat w sile �ywej jest dost�pnych w przypadku zatopienia przez brytyjski okr�t 
podwodny HMS Conqueror argenty�skiego kr��ownika Genara� Belgrano. W tym 
przypadku mo�na precyzyjnie okre�li
 wielko�
 strat w sile �ywej. Spo�ród 
1093 cz�onków za�ogi kr��ownika zgin��o 323 marynarzy, uratowano 770. Straty 
stanowi�y 29,5% stanu za�ogi. Rysunek 3 przedstawia liczb� zabitych i uratowanych 
marynarzy argenty�skiego kr��ownika, natomiast na rysunku 4 przedstawiony zo-
sta� procentowy strat bezpowrotnych w za�odze okr�tu. 
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Rys. 3 Graficzna interpretacja strat Rys. 4 Procentowy udzia� strat w sile 
w sile �ywej na kr��owniku �ywej na kr��owniku 
„General Belgrano” „General Belgrano” 

 
Przyj�
 nale�y, �e w�ród uratowanych mogli by
 równie� ranni marynarze 

lecz na temat liczby rannych brak jest danych. 

STRATY W SILE �YWEJ SPOWODOWANE U�YCIEM 
ARTYLERII OKRTOWEJ I NADBRZE�NEJ 

Artyleria okr�towa pomimo szybkiego rozwoju uzbrojenia rakietowego jest 
nadal rodzajem uzbrojenia, które d�ugo pozostanie w u�yciu. W�a�ciwo�ci ognia 
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artyleryjskiego, wzgl�dy ekonomiczne oraz warunki techniczne powoduj�, �e wyka-
zuje ona du�� efektywno�
. 

Podczas konfliktu na granicy izraelsko syryjskiej na Jeziorze Tyberiackim 
w wyniku 217 ataków artylerii syryjskiej na izraelskie policyjne jednostki p�ywaj�ce 
zgin��o 37 Izraelczyków, a 80 zosta�o rannych10. Brak jest natomiast w tym przy-
padku danych na temat stanów za�óg izraelskich jednostek p�ywaj�cych, co unie-
mo�liwia ocen� procentowego udzia�u strat w sile �ywej. Bior�c jednak pod uwag� 
ca�kowit� liczb� zabitych i rannych (��cznie 117) na 217 ataków nale�y stwierdzi
 
nisk� efektywno�
 artylerzystów syryjskich. 

Kolejnym przyk�adem wykorzystania artylerii lufowej do zwalczania jedno-
stek p�ywaj�cych jest atak artylerii Chi�skiej Armii Ludowo-Wyzwole�czej na 
okr�ty na rzece Jangcy 19 kwietnia 1949 roku. Pierwszym celem komunistów by�a 
brytyjska fregata HMS Amethyst. Podczas tego incydentu w krótkim czasie Chi�-
czycy uzyskali 53 trafienia pociskami artylerii �redniego kalibru. Kolejnym celem 
sta� si� niszczyciel HMS Consort, a nast�pnie kr��ownik HMS London i fregata 
HMS Black Swan. W wyniku ostrza�u artyleryjskiego wszystkie okr�ty zosta�y bar-
dzo powa�nie uszkodzone oraz odniesiono powa�ne straty w sile �ywej. 
Na HMS Amethyst straty wynios�y 22 zabitych i 31 rannych, na HMS Consort 
10 zabitych i 3 rannych. Na HMS London zgin��o 14 marynarzy, a 30 zosta�o ran-
nych, a na fregacie HMS Black Swan 12 rannych11. Ogó�em podczas tego incydentu 
straty na wszystkich brytyjskich okr�tach wynios�y 46 zabitych i 76 rannych. Za�ogi 
okr�tów liczy�y: HMS Amethyst 192, HMS Consort 220, HMS Black Swan 180 
oraz HMS London 657 marynarzy. 

Brytyjczycy zanotowali równie� straty 9 wrze�nia 1953 roku. Na Pearl 
River brytyjska jednostka patrolowa zosta�a ostrzelana przez komunistyczny okr�t 
desantowy. W wyniku tego ataku z dziewi�cioosobowej za�ogi zgin��o 7 marynarzy 
a 2 zosta�o rannych12. 

Podczas Wojny Korea�skiej 2 lipca 1950 roku okr�ty USS Juneau, 
HMS Jamaica i HMS Black Swan zniszczy�y ogniem artylerii okr�towej i zatopi�y 
trzy pó�nocnokorea�skie kutry torpedowe typu G-5. Za�og� tych kutrów stanowi�o 
9 marynarzy, brak jest natomiast danych o wielko�ci strat. Okr�ty sojusznicze po-
nios�y straty w czasie dzia�a� floty sprzymierzonych przeciwko obiektom brzego-
wym. HMS Jamaica otrzyma� kilka trafie� pociskami artylerii nadbrze�nej 
�redniego kalibru trac�c 2 marynarzy. Za�oga okr�tu liczy�a 730 oficerów i maryna-
rzy. 

Spo�ród przyk�adów, które ze wzgl�du na brak precyzyjnych danych doty-
cz�cych strat w sile �ywej, nie mog� by
 rozpatrywane wymieni
 nale�y uszkodze-
nie przez pó�nocnokorea�sk� artyleri� nadbrze�n� 9 tra�owców US Navy. Poza 
                                                 
10 Makowski A. Kubiak K., Dzia�ania si� morskich w wojnach i konfliktach lokalnych. Cz. 1 
1945 - 1956 AMW, Gdynia 2004, s. 41 
11 Amethyst www.britains-smallwar.com/RRGP/ AMETHYST / [10.04.2008] 
12 Makowski A. Kubiak K., Dzia�ania si� ...,dz. cyt. s. 53 
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tra�owcami bardzo liczn� grup� stanowi�y okr�ty artyleryjskie US Navy, które zosta-
�y uszkodzone przez pó�nocnokorea�sk� artyleri� nadbrze�n� podczas dzia�a� sys-
tematycznych przeciwko obiektom brzegowym. W�ród uszkodzonych okr�tów by�y 
3 okr�ty liniowe, 7 kr��owników, 34 niszczyciele, 3 fregaty oraz 1 okr�t desantowy.  

Podczas jednej z operacji desantowych w Indochinach straty w sile �ywej 
odnios�y dwa niszczyciele US Navy. Na USS Collet, który otrzyma� 9 trafie� poci-
skami artylerii �redniego kalibru straty wynosi�y 3 marynarzy, a na niszczycielu 
USS Gurke po 3 trafieniach 2 marynarzy.  

Podczas operacji tra�owych, na skutek ognia artyleryjskiego uszkodzony zo-
sta� tra�owiec USS Osprey oraz niszczyciel USS Perkins na którym spo�ród 
158 cz�onków za�ogi 1 zgin�� i 17 zosta�o rannych. 

Przyk�adem zniszczenia okr�tu przy wykorzystaniu artylerii okr�towej, pod-
czas operacji „Muszkieter” jest zatopienie egipskiej fregaty Domiat (typ River) 
na skutek trafie� pociskami z brytyjskiego kr��ownika HMS Newfounland. Z licz�-
cej 134 cz�onków za�ogi uratowa�o si� 69 a straty w sile �ywej wynios�y 65 maryna-
rzy. W tabeli 3 przedstawione zosta�o zestawienie strat sanitarnych i bezpowrotnych, 
jakie powsta�y na okr�tach na skutek oddzia�ywania uzbrojenia artyleryjskiego wraz 
z okre�leniem procentowego udzia�u strat w stanach za�óg. 
 
Tabela 3 Udokumentowane straty spowodowane u�yciem artylerii lufowej na jednostkach 
p�ywaj�cych 
 

 Lp. Okr�t Za�oga Zabici Udzia�
% Ranni Udzia�

% 
Straty 
razem 

Udzia� 
% 

1 HMS„Amethyst 192 22 11,4 31 16,2 53 27,6 
2 HMS Consort 220 10 4,5 3 1,4 13 5,9 
3 HMS London 657 14 2,1 30 4,6 44 6,7 
4 HMS Black Swan 180 0 - 12 6,7 12 6,7 

5 Brytyjska jednostka 
 patrolowa 10 7 70 2 20 9 90 

6 HMS Jamajca 730 2 0,3 - - 2 0,3 
7 USS Collet 336 3 0,9 - - 3 0,9 
8 USS Gurke 336 2 0,6 - - 2 0,6 
9 USS Perkins 158 1 0,6 17 10,8 18 11,4 

10 Domiat 134 65 48,5 - - 65 48,5 
 

Rysunek 5 przedstawia graficzn� interpretacj� procentowego udzia�u zabi-
tych i rannych w odniesieniu do stanów osobowych za�óg okr�tów, jakie powsta�y 
na skutek oddzia�ywania uzbrojenia artyleryjskiego. 
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Rys. 5 Graficzna interpretacja procentowego udzia�u strat w sile �ywej na jednostkach p�y-
waj�cych ra�onych pociskami artyleryjskimi 
ród�o: opracowanie w�asne. 

 
Równie� podczas lokalnego konfliktu u wybrze�y Irianu Zachodniego mia�o 

miejsce wykorzystanie artylerii okr�towej do niszczenia okr�tów przeciwnika. Brak 
jest danych dotycz�cych wielko�ci strat w sile �ywej, wiadomo jednak, �e zatopiony 
zosta� kuter indonezyjski Matjan Totul.  

STRATY W SILE �YWEJ SPOWODOWANE U�YCIEM 
BOMB LOTNICZYCH I DZIA�EK POK�ADOWYCH 

STATKÓW POWIETRZNYCH 

Lotnictwo morskie jest jednym z zasadniczych rodzajów si� marynarki wo-
jennej (obok okr�tów podwodnych i nawodnych). Stanowi ono najbardziej manew-
rowy i wysoce skuteczny w dzia�aniu rodzaj si� przystosowany do u�ycia wszystkich 
wspó�czesnych �rodków ra�enia (kierowanych i niekierowanych pocisków rakieto-
wych, uzbrojenia strzeleckiego, konwencjonalnych kierowanych bomb lotniczych, 
torped i min morskich). Podczas wojny o Falklandy lotnictwo argenty�skie u�ywa�o 
w szerokim zakresie dzia�ek pok�adowych oraz bomb lotniczych.  

 Si�y argenty�skie w sk�adzie Mirage III i IAI Dagger (cz��
 samolotów 
Dagger uzbrojona w 2 bomby 227kg), samoloty szturmowe A-4 Skyhawk (prawdo-
podobnie 8 maszyn) i bombowe Canberra – ��cznie oko�o 20 samolotów bojowych 
rozpocz��y atak na jednostki brytyjskie. Flota brytyjska by�a poza zasi�giem samo-
lotów, tak wi�c celów morskich nie odnaleziono oprócz 3 jednostek (HMS Glamor-
gan, HMS Alcarity, HMS Arrow) ostrzeliwuj�cymi przy pomocy artylerii okr�towej 
Port Stanley. Jednostki te zosta�y zaatakowane przez 3 samoloty Dagger. Zrzucone 
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przez nie bomby nie trafi�y w �adn� z jednostek, jednak ostrza� z dzia�ek pok�ado-
wych spowodowa� trafienia na HMS Arrow (9 pocisków) rani�c jednego z jej mary-
narzy spo�ród 177 cz�onków za�ogi. Podczas nast�pnego ataku para argenty�skich 
A-4 Skyhawk skupi�a si� na HMS Coventry. Lec�c na minimalnym mo�liwym pu�a-
pie piloci argenty�scy umie�cili trzy bomby w kad�ubie niszczyciela, który szybko 
zaton��. Wraz z HMS Coventry zgin��o 21 marynarzy, a kolejnych 23 zosta�o ran-
nych. Za�oga okr�tu liczy�a 287 ludzi. 

Kolejny atak przeprowadzi�o argenty�skie lotnictwo z baz kontynentalnych. 
By�o to 6 samolotów Dagger z Grupo 6 de Caza ( ka�dy uzbrojony w pojedyncz� 
bomb� 454kg), które omijaj�c strefy Sea Harrierów niepostrze�enie znalaz�y si� nad 
si�ami desantu. Pojedynczy samolot zaatakowa� HMS Broadsword, dwa inne 
HMS Argonaut, a pozosta�e trzy HMS Antrim. Ich atak spowodowa� przede wszyst-
kim trafienie HMS Antrim dwoma bombami (jedna odbi�a si� od nadbudówki dzio-
bowej i wybuch�a w wodzie, druga natomiast przebi�a pok�ad w rejonie wyrzutni 
Sea Wolf i tam utkwi�a bez eksplozji) i oko�o 40 pociskami z dzia�ek. Ogie� z dzia-
�ek uszkodzi� fregat� HMS Broadsword (m.in. jej �mig�owiec Lynx). Flota brytyjska 
w tym starciu unikn��a strat w sile �ywej. Jednak to co uda�o si� z samolotami Da-
gger nie uda�o si� z kolejna grup� samolotów Skyhawk. Tym razem morskie A-4Q 
w liczbie 3 sztuk uzbrojone w ameryka�skie bomby Snakeye o wagomiarze 227 kg 
oko�o godziny 15.10 skupi�y swój wysi�ek na uszkodzonym poprzednio HMS Ar-
dent. Dwie bomby trafi�y bezpo�rednio i wybuch�y zadaj�c �miertelny cios samemu 
okr�towi jak i 22 cz�onkom jego za�ogi. Wkrótce okr�t powoli zaton��. Za�oga okr�-
tu liczy�a 177 marynarzy. Równie� zosta� zatopiony dwoma bombami HMS Antelo-
pe. Na okr�cie w�ród za�ogi licz�cej 177 cz�onków �mier
 ponios�o 2 marynarzy. 

24 maja lotnictwo argenty�skie nad zatok� Port Pleasant wystawi�o samolo-
ty w 4 grupach: dwie z�o�one by�y z samolotów Skyhawk (5 i 4 maszyny) i dwie 
z samolotów Dagger (po 4 maszyny). Pierwszej grupie samolotów Skyhawk uda�o 
si� skutecznie zaatakowa
 i trafi
 bombami okr�ty desantowe HMS Fearless 
i HMS Sir Galahad. Na HMS Fearless spo�ród 580 cz�onków za�ogi i desantu zgi-
n��o 4 �o�nierzy piechoty morskiej i 2 marynarzy. 

Argenty�skie samoloty z kontynentu (8 samolotów Skyhawk z Grupo 5 de 
Caza i 6 samolotów Dagger) zaatakowa�y wy�adowuj�ce si� z okr�tów w rejonie 
Port Pleasant wojska brytyjskie oraz troch� „po drodze” jednostki w cie�ninie Fal-
klandzkiej. Podczas dolotu w ten rejon, cz��
 z nich zaatakowa�a manewruj�c� po-
mi�dzy obiema najwi�kszymi wyspami Falklandów fregat� HMS Plymouth. Cztery 
bomby trafi�y bezpo�rednio w okr�t, lecz �adna z nich nie wybuch�a. Szcz��cie 
nie po raz pierwszy zreszt� u�miechn��o si� do Brytyjczyków, którzy mieli tylko 
5 lekko rannych marynarzy. Pozosta�e samoloty zaatakowa�y okr�ty desantowe 
HMS Sir Tristram i HMS Sir Galahad w zatoce Port Pleasant. Obie jednostki zosta-
�y trafione. Najwi�ksze straty wyst�pi�y na wy�adowanym wojskiem HMS Sir Gala-
had w który bezpo�rednio trafi�y dwie bomby zabijaj�c (na obu jednostkach) 
50 �o�nierzy i kolejnych 57 ci��ko rani�c. 25 czerwca HMS Sir Galahad zatopiony 
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zosta� torpedami okr�tu podwodnego HMS Onyx, gdy� jego remont by� nieop�acal-
ny.  

Tabela 4 przedstawia zestawienie strat sanitarnych i bezpowrotnych, jakie 
powsta�y na okr�tach brytyjskich na skutek ataków samolotów argenty�skich z wy-
korzystaniem bomb lotniczych i dzia�ek pok�adowych, tabele zawiera równie� okre-
�leniem procentowego udzia�u strat w stanach za�óg. 

 
Tabela 4 Procentowy udzia� strat w sile �ywej powsta�ych w wyniku ataków lotnictwa mor-
skiego 
 

Lp. Okr�t Za�oga Zabici
Udzia

� 
% 

Ranni Udzia�
% 

Straty 
razem 

Udzia� 
% 

1. HMS Arrow 177 - - 1 0,5 1 0,5 
2. HMS Coventry 287 21 7,3 23 8,0 44 15,3 
3. HMS Ardent 177 22 12,4 - - 22 12,4 
4. HMS Antelope 177 2 1,1 - - 2 1,1 
5. HMS Fearless 580 6 1,0 - - 6 1,0 

6. HMS Sir Tri-
stram 68 2 2,9 - - 2 2,9 

7. HMS Sir Gala-
had 68 + 500 48  8,5 57 10,0 105 18,5 

8. HMS Plymouth 152 - - 5 3,3 5 3,3 
 

Na rysunku 6 przedstawiona zosta�a graficzna interpretacja procentowego 
udzia�u zabitych i rannych w odniesieniu do stanów osobowych za�óg, jakie powsta-
�y na skutek ataku lotnictwa argenty�skiego na brytyjskie okr�ty podczas wojny 
Falklandy. 
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Straty ogó�em Zabici Ranni

 

   % 

 
Rys. 6 Graficzna interpretacja procentowego udzia�u strat w sile �ywej na jednostkach p�y-
waj�cych 
ród�o: opracowanie w�asne 

 

206  Rocznik Bezpiecze�stwa Morskiego 



Straty sanitarne i bezpowrotne na morzu 

Podczas lokalnych konfliktów, jakie mia�y miejsce na �wiecie po zako�cze-
niu II Wojny �wiatowej stosowane by�y kierowane pociski rakietowe klasy woda-
woda i powietrze-woda, bomby lotnicze, artyleria lufowa oraz miny morskie. Zasto-
sowanie wymienionych �rodków ra�enia charakterystycznych dla wspó�czesnego 
MTDW spowodowa�o znaczne straty w stanach osobowych na ra�onych jednost-
kach p�ywaj�cych.  

Nale�y stwierdzi
, �e bro� rakietowa charakteryzuje si� bardzo du�� sku-
teczno�ci�. W wi�kszo�ci przypadków nawet trafienie jedn� rakiet� powodowa�o 
bardzo powa�ne uszkodzenia, a� do zatoni�cia jednostki w��cznie oraz powa�ne 
straty w�ród za�ogi. Zastosowanie na MTDW rakiet klasy woda-woda i powietrze-
woda spowodowa�o straty w sile �ywej na okr�tach, których �redni wska	nik pro-
centowy okre�li
 mo�na na poziomie 18,3% z czego zabici stanowili ponad dwu-
krotnie liczniejsz� grup� ni� ranni.  

�redni wska	nik procentowy strat w sile �ywej na okr�tach na skutek ra�e-
nia broni� minow� okre�li
 mo�na natomiast na poziomie 10,81% z czego rozk�ad 
strat pomi�dzy zabitych i rannych by� zbli�ony i gdzie prawie 50% stanowili zabici 
i tyle samo ranni. Wyniki te nie s� jednak w pe�ni miarodajne z powodu braku da-
nych dotycz�cych strat na jednostkach p�ywaj�cych, chocia�by podczas III Wojny 
indyjsko - pakista�skiej czy wojny wietnamskiej. Jak równie� wp�yw na jedynie 
szacunkowy charakter procentowego wska	nika strat ma brak mo�liwo�ci precyzyj-
nego ustalenia procentowego wska	nika strat podczas wojny korea�skiej. 

W przypadku dwóch przedstawionych ataków torpedowych na jednostki 
nawodne jedynie atak na argenty�ski kr��ownik General Belgrano jest jedynym 
oficjalnie i w pe�ni udokumentowanym przyk�adem ataku torpedowego na okr�t 
po II Wojnie �wiatowej. W tym przypadku mo�na precyzyjnie okre�li
 straty w sile 
�ywej, które stanowi�y 29,5% stanu za�ogi.  

Pomimo, �e we wspó�czesnej taktyce marynarki wojennej artyleria lufowa 
nie odgrywa ju� zasadniczej roli w zwalczaniu celów nawodnych i po zako�czeniu 
II Wojny �wiatowej typowe pojedynki artyleryjskie okr�tów nie zaistnia�y, 
to jednak jest ona wci�� wykorzystywana jako niezb�dne uzupe�nienie innych sys-
temów uzbrojenia. Bior�c pod uwag� rozpatrywane przypadki ra�enia okr�tów poci-
skami artylerii nadbrze�nej stwierdzi
 mo�na, �e �rednie straty spowodowane 
ogniem artyleryjskim wynios�y 7,5 %.  

Podczas konfliktu falklandzkiego w bardzo szerokim zakresie stosowano ar-
genty�skie lotnictwo morskie do zwalczania brytyjskich jednostek p�ywaj�cych. 
�rednie straty wynikaj�ce z zastosowania uzbrojenia bombowego i strzeleckiego 
wynosi�y 8,6%, z czego w przewa�aj�cym stopniu straty wynika�y z ofiar �miertel-
nych w sk�adzie za�óg jednostek p�ywaj�cych.  

W rozpatrywanych konfliktach lokalnych zauwa�y
 mo�na zdecydowan� 
zale�no�
 pomi�dzy procentowym udzia�em strat w sile �ywej a wielko�ci� jednost-
ki p�ywaj�cej.  

 Rysunek 7 przedstawia �rednie straty na jednostkach p�ywaj�cych przy za-
stosowaniu ró�nych konwencjonalnych �rodków ra�enia. Najwi�ksze straty zanoto-
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wano na skutek zastosowania uzbrojenia torpedowego. Dane te jednak nie mog� by
 
w pe�ni miarodajne z powodu jednostkowego przypadku takiego ataku. �rednie stra-
ty okre�lone zosta�y tylko na podstawie pojedynczego ataku torpedowego na argen-
ty�ski kr��ownik General Belgrano.  

Najbardziej miarodajne mog� by
 natomiast dane uzyskane w przypadku 
analiz dotycz�cych strat powsta�ych na skutek zastosowania KPR klasy woda-woda 
i powietrze-woda, bomb lotniczych oraz min morskich. S� to stosunkowo precyzyj-
ne dane zarówno ze wzgl�du na liczb� przeanalizowanych przypadków 
jak i ze wzgl�du na konflikty jaki mia�y miejsce stosunkowo niedawno. 
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10,81
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11,79
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Rys. 7 �rednie straty na jednostkach p�ywaj�cych przy zastosowaniu ró�nych �rodków ra�e-
nia. 

 
W dost�pnych kalkulacjach prowadzonych podczas 
wicze� MW RP przy-

j�to, �e w ogólnej liczbie strat w sile �ywej 80% stanowi� straty sanitarne i bezpow-
rotne jednostek p�ywaj�cych, a pozosta�e 20% jednostek brzegowych. 
W za�o�eniach przyj�to równie�, �e dobowe straty w dzia�aniach bojowych mog� 
wynosi
 2-12% stanów osobowych okr�tów.  

�rednie straty w za�ogach na wszystkich rozpatrywanych okr�tach wynosi�y 
11,79% co w nieznacznym przybli�eniu jest zgodne z górn� granic� strat przyjmo-
wan� w kalkulacjach taktycznych prowadzonych podczas 
wicze� na szczeblu 
zwi�zków taktycznych MW RP.  

Analizuj�c wielko�
 strat w sile �ywej zauwa�y
 mo�na, �e liczba zabitych 
i rannych w wyniku ra�enia okr�tów w du�ej mierze zale�y od zastosowanego �rod-
ka ra�enia oraz miejsca, w które okr�t zosta� trafiony. W rozpatrywanych konflik-
tach lokalnych zauwa�y
 mo�na zdecydowan� zale�no�
 pomi�dzy procentowym 
udzia�em strat w sile �ywej a wielko�ci� jednostki p�ywaj�cej.  

Dodatkowo wielko�
 i struktura strat mo�e by
 uzale�niona od trudnych 
do przewidzenia wypadków. Do takich zdarze� mo�na zaliczy
 zatoni�cie okr�tu 
na skutek po�aru wywo�anego tylko wybuchem paliwa rakietowego w sytuacji, 
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gdy nie eksplodowa�a g�owica bojowa. W omawianym przypadku na okr�cie odnie-
siono straty w wysoko�ci 14% stanu osobowego. Ca�kowicie odmienne zdarzenie 
mia�o miejsce, gdy rakieta tego samego typu trafiaj�c w rufow� cz��
 okr�tu, pomi-
mo eksplozji g�owicy bojowej powoduje nieznaczne uszkodzenia i �mier
 4 maryna-
rzy. 

Jednocze�nie nale�y stwierdzi
, �e nie wszystkie �rodki ra�enia b�d� wyko-
rzystywane na MTDW z jednakow� intensywno�ci�. Równie� nie wszystkie okr�ty 
b�d� nara�one na jednakowe niebezpiecze�stwo podczas prowadzonych operacji 
i dzia�a� systematycznych.  

Na rysunku 8 przedstawiona zosta�a przewidywana struktura u�ycia kon-
wencjonalnych �rodków ra�enia, z jak� nale�y si� liczy
 na morzach pó�zamkni�-
tych. 

 
 

bomby g��binowe, rakietowe bomby g��bi-
nowe 

torpedy 10%  pociski artyleryjskie 
 10% 

kierowane pociski rakietowe 
40% 

10% 
 
 miny 
 30% 
 
 
 
 
 
Rys. 8 Prognozowana struktura wykorzystania broni przeciwskr�towych w wojnie na morzu 
pó�zamkni�tym. 
ród�o: M. Ilniki, A. Makowski, S. Pejas, Wojna minowa na morzu, Wydawnictwo Adam 
Marsza�ek, Warszawa 1998 s. 237 

 

 
Zgodnie z przewidywaniami w najwi�kszym stopniu b�d� wykorzystywane 

kierowane pociski rakietowe klasy woda-woda i powietrze-woda Przyjmuje si�, 
�e KPR b�d� stanowi�y 40% wykorzystywanych �rodków bojowych. Kolejn� grup� 
�rodków bojowych, których przewidywane wykorzystanie b�dzie stanowi�o ok. 30% 
�rodków bojowych na wspó�czesnym MTDW s� miny morskie.  

Pozosta�e �rodki bojowe, jakie mog� by
 wykorzystane w dzia�aniach bojo-
wych na morzu to: 

- torpedy, których wykorzystanie zgodnie z przewidywaniami stanowi
 b�-
dzie 10% ogó�u �rodków bojowych; 

- okr�towa artyleria lufowa, której wykorzystanie zgodnie z przewidywania-
mi równie� ma stanowi
 10% ogó�u �rodków bojowych; 
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- bomby g��binowe i rakietowe bomby g��binowe przeznaczone do zwalcza-
nia okr�tów podwodnych stanowi�ce równie� 10% ogó�u �rodków bojo-
wych. 
 
Straty w sile �ywej na okr�cie mog� zaistnie
 nawet przypadku, gdy okr�t 

nie zostanie pora�ony w stopniu uniemo�liwiaj�cym jego dalsze funkcjonowanie 
na MTDW. W zwi�zku z tym przy szacowaniu strat nale�y uwzgl�dni
 oczekiwan� 
liczb� trafie� okr�tu �rodkami ra�enia nawet, je�li b�dzie ona znacznie mniejsza ni� 
niezb�dna liczba trafie� do pora�enia okr�tu w 80%. Przy okre�laniu poziomu strat 
w sile �ywej nale�y te� uwzgl�dni
 procentowe u�ycie poszczególnych rodzajów 
uzbrojenia przeciwokr�towego oraz �rednie procentowe straty zadane podczas u�y-
cia danego rodzaju uzbrojenia. Prawdopodobie�stwo trafienia pojedynczym poci-
skiem, KPR, torped�, bomb� lotnicz� itp. nie ma znaczenia podczas rozpatrywania 
wielko�ci strat, gdy� zaistniej� one tylko w przypadku ra�enia okr�tu (prawdopodo-
bie�stwo trafienia równe 1). 

W przeciwie�stwie do zagro�e� wyst�puj�cych w przesz�o�ci, obecne za-
gro�enia z którymi nale�y si� liczy
 podczas szacowania strat w sile �ywej maj� 
charakter wielowariantowy i wielokierunkowy, co stwarza trudno�ci w ich progno-
zowaniu i ocenie. 

WNIOSKI 

Podczas okre�lania poziomu strat na jednostkach p�ywaj�cych nale�y 
uwzgl�dni
 specyfik� dzia�a� na MTDW, gdzie podstawowymi elementami, jakie 
powinny by
 brane pod uwag� s� forma oraz czas i intensywno�
 dzia�a�. Czas 
i zakres oraz intensywno�
 dzia�a� bojowych na morzu uzale�nione s� natomiast 
od tego czy prowadzone s� operacje morskie czy dzia�ania systematyczne. 

Jednocze�nie analizuj�c skutki ra�enia okr�tów wspó�czesnymi �rodkami 
bojowymi nale�y stwierdzi
, �e oddzia�ywanie �rodków ra�enia na jednostk� p�ywa-
j�c� by�o w g�ównej mierze uzale�nione od wielko�ci rozpatrywanego okr�tu.  

W przypadku ra�enia KPR na 11 rozpatrywanych przypadków 8 zako�czy�o 
si� zatopieniem atakowanej jednostki. Z pozosta�ych 3 przypadków 2 zako�czy�y si� 
ci��kimi uszkodzeniami. Skutki takie by�y nast�pstwem trafienia w okr�t nawet 
tylko jednym KPR. Rozpatrywanymi jednostkami by�y w przewa�aj�cej cz��ci nisz-
czyciele (8 z czego 6 zosta�o zatopionych). Pozosta�e jednostki to 2 kutry rakietowe 
(oba zatopione) oraz jeden tra�owiec (zatopiony). 

W przypadku poderwania si� okr�tów na minach morskich na 15 rozpatry-
wanych przypadków 6 jednostek, 5 tra�owców i 1 holownik oceaniczny (wszystkie 
o wyporno�ci poni�ej 1000 ton) zaton��o, natomiast pozosta�e 9 zosta�o powa�nie 
uszkodzonych. W jednym przypadku remont uszkodzonego okr�tu by� nieop�acalny. 
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Rozpatrywane dwa przypadki ra�enia okr�tów torpedami spowodowa�y ich 
zatoni�cie. 

Wykorzystanie artylerii przeciwko jednostkom p�ywaj�cym tylko w dwóch 
przypadkach zako�czy�o si� zatopieniem okr�tu. W obu przypadkach dosz�o do u�y-
cia artylerii okr�towej, natomiast pozosta�e przypadki s� przyk�adem u�ycia artylerii 
nadbrze�nej do zwalczania jednostek p�ywaj�cych. 

Rozpatrywane ataki lotnicze, przy wykorzystaniu bomb, na jednostki p�ywa-
j�ce zako�czy�y si� w trzech przypadkach na osiem zatopieniem jednostki, nato-
miast jednym przypadku powa�nymi uszkodzeniami, uniemo�liwiaj�cymi remont. 
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K r z y s z t o f  F I C O �  
G r z e g o r z  K R A S N O D  B S K I  

Z I N T E G R O W A N Y  S Y S T E M  R A T O W N I C Z Y  
M I A S T A  G D Y N I A  –  

G E N E Z A ,  Z A D A N I A ,  S T R U K T U R A  

GENEZA POWSTANIA I ROZWÓJ GDY�SKIEGO ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU RATOWNICZEGO 

Aktualnie mija okr�g�a 15-rocznica powo�ania dla ca�ej aglomeracji gdy�-
skiej Zintegrowanego Systemu Ratownictwa (ZSR), którego celem by�o po��czenie 
i racjonalne wykorzystanie realnych i potencjalnych si� i �rodków mo�liwych 
do u�ycia w czasie ró�nych sytuacji kryzysowych bezpo�rednio do dzia�a� ratowni-
czych. Inicjatywa w�adz miasta i pozosta�ych organów administracyjnych by�a 
w owym czasie pionierskim rozwi�zaniem w skali du�ych aglomeracji miejskich1. 
Istot� integracji by�o wspólne kierownictwo i jednolita organizacja wszystkich ele-
mentów docelowego systemu ratownictwa bez naruszania wewn�trznych struktur 
poszczególnych uczestników. Operacyjnym celem wdro�onego systemu ZSR by�a 
skuteczna realizacja zada� maj�cych na wzgl�dzie ochron� �ycia i zdrowia miesz-
ka�ców oraz rozbudowanej infrastruktury krytycznej, g�ównie portowo-komunalnej, 
a tak�e ochron� �rodowiska naturalnego podczas ewentualnych zagro�e� i dzia�a� 
antykryzysowych. Szczególnym wyzwaniem dla Zintegrowanego Systemu Ratow-
nictwa jest bezpo�rednia walka z po�arami, skutkami kl�sk �ywio�owych, katastro-

 
1 Spójna strategia bezpiecze�stwa wewn�trznego i zarz�dzania kryzysowego wobec dyna-
micznych wyzwa� prze�omu XX i XXI wieku rodzi�a si� w demokratycznej Polsce stosun-
kowo d�ugo i do�
 opieszale. Prawie 10 lat trwa�o wypracowywanie wspólnej koncepcji 
kierowania bezpiecze�stwem niemilitarnym w tzw. sektorach si�owych. D�ugo oczekiwana 
i niezwykle potrzebna Ustawa o zarz�dzaniu kryzysowym ukaza�a si� dopiero 27 kwietnia 
2007r. (DZ. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589 i 590)    
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fami i awariami technicznymi oraz licznymi zagro�eniami chemicznymi, medycz-
nymi czy ekologicznymi. 

Zasadniczym powodem powo�ania systemu ZSR by�y dotychczasowe do-
�wiadczenia i wnioski wynikaj�ce z prowadzonych na terenie miasta i portu dzia�a� 
ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczaj�cych i antykryzysowych. Miasto Gdy-
nia organicznie zwi�zane z morzem, portem (handlowym i wojennym) i gospodark� 
morsk� jest w sposób naturalny szczególnie nara�one na liczne zagro�enia natury 
techniczno-technologicznej, przyrodniczo-klimatycznej i cywilizacyjno-spo�ecznej. 
Nara�one jest na wiele niebezpiecze�stw z uwagi na swoje nadmorskie po�o�enie, 
charakter dominuj�cych przemys�ów i specyfik� obrotów portowo-towarowych oraz 
zwi�zanych z nimi systemami transportowo-magazynowymi. Spektrum rzeczywi-
stych i potencjalnych zagro�e� miasta i portu Gdynia obejmuje takie ich kategorie 
jak (Rys.1)2: 

- zagro�enia aglomeracyjne (topografia, demografia, urbanistyka, turystyka, 
gospodarka komunalna), 

- zagro�enia awariami technicznymi i chemicznymi (przemys� spo�ywczy 
i chemiczny, przemys� stoczniowy, portowy, obiekty specjalne, materia�y 
niebezpieczne), 

- zagro�enia komunikacyjne i transportowe (transport samochodowy, kolejo-
wy, morski, lotniczy, infrastruktura obiektów in�ynierskich), 

- zagro�enia przyrodniczo-klimatyczne (katastrofy naturalne, anomalie klima-
tyczne, kl�ski ekologiczne, zagro�enia epidemiologiczne), 

- zagro�enia terrorystyczne i kryminalno-przest�pcze skierowane na bezpie-
cze�stwo ludno�ci, obiekty urbanistyczne, zak�ady przemys�owe, sk�ady 
portowe, szlaki komunikacyjne, organa w�adzy administracyjnej), 

- zagro�enia spo�eczne zwi�zane z funkcjonowaniem obiektów u�yteczno�ci 
publicznej (szko�y, szpitale, dworce, sale widowiskowe), s�u�by zdrowia, 
sieci handlowych, organów porz�dkowych, jednostek ratowniczych). 

 

                                                 
2 Wyczerpuj�c� specyfikacj� specyficznych zagro�e� miasta i portu Gdynia zawiera praca: 
K. Fico� „Identyfikacja zagro�e� rzeczywistych i potencjalnych miasta portowego na przy-
k�adzie Gdyni”, Materia�y IV Mi�dzynarodowej Konferencji naukowej „Zarz�dzanie kryzy-
sowe” AM Szczecin, 2006r. ss. 88 – 100.  
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Rys.1. Spektrum rzeczywistych i potencjalnych zagro�e� bezpiecze�stwa miasta i portu 
Gdynia. 
 

Skal� i stopie� tych zagro�e� nale�y rozpatrywa
 w potencjalnym �rodowi-
sku spo�eczno-technicznym i gospodarczo-przemys�owym. Gdynia jest du�ym mia-
stem portowym, którego prze�adunki zamkn��y si� w roku 2007 na poziomie 14 mln 
ton i ponad 460 tys. kontenerów TEU. W okresie wakacyjnym port gdy�ski go�ci� 
120 du�ych liniowców pasa�erskich na pok�adach których przebywa�o ponad 
100 tys. zagranicznych turystów. Miasto Gdynia zamieszkuje ponad 260 tys. miesz-
ka�ców, �yj�cych w 22 przestrzennie rozrzuconych dzielnicach. Na terenie Gdyni 
funkcjonuje ponad 10 wielkich zak�adów przemys�owych, w tym 3 stocznie, zak�ady 
radiowe, fabryka farb i lakierów, zak�ady urz�dze� okr�towych, liczne sk�ady sub-
stancji chemicznych i bazy paliw p�ynnych. Infrastruktur� miejsk� stanowi� szko�y, 
uczelnie wy�sze, placówki o�wiatowe i kulturalne, placówki s�u�by zdrowia, du�e 
kompleksy handlowo-rozrywkowe, liczne dworce i przystanki oraz obiekty u�ytecz-
no�ci publicznej i jednostki administracyjno-porz�dkowe. Szczególne zagro�enia 
dla ludno�ci i bezpiecze�stwa Gdyni generuje jej specyficzne po�o�enie w w�skim 
2-kilometrowym pasie nadmorskim mi�dzy wybrze�em Zatoki Gda�skiej a wzgó-
rzami morenowymi, których �rednia niwelacja wynosi ok. 75 m. n.p.m. 

Gdynia jest tak�e siedzib� kilku jednostek wojskowych i obiektów specjal-
nych, w tym bazy morskiej i lotniczej Marynarki Wojennej, du�ej naftobazy, licz-
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nych sk�adów i magazynów wojskowych. Wreszcie tutaj znajduj� si� ró�ne przed-
stawicielstwa armatorskie, biura maklerskie, centra dyspozycyjno-ratownicze 
a przede wszystkim organa w�adzy administracyjnej, samorz�dowej, jednostki po-
rz�dku publicznego oraz liczne urz�dy w du�ej cz��ci zwi�zane z gospodark� mor-
sk�. Poziom bezpiecze�stwa w ró�nym stopniu determinuj� migracje ludno�ci 
zw�aszcza m�odzie�y, studentów i turystów, dynamika obrotów handlowych, sektor 
us�ug komunikacyjnych, gastronomicznych, hotelowych. Nowoczesna, europejska 
Gdynia jest inicjatorem wielu imprez morskich, �eglarskich, kulturalnych a tak�e 
�rodowiskowych i patriotycznych. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNA 
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICZEGO 

Lansowana od wielu lat przez w�adze miasta koncepcja otwartej, europej-
skiej Gdyni – w aspekcie spo�ecznym, gospodarczym i politycznym - wymaga stwo-
rzenia odpowiednio skutecznych systemów bezpiecze�stwa, gwarantuj�cych 
najwy�sze standardy �adu i porz�dku publicznego. Na mocy prawa funkcj� t� pe�ni� 
odpowiednie organa administracyjno-porz�dkowe (s�dy, policja, stra� po�arna, 
s�u�by komunalne) i jednostki w�adzy administracyjnej i samorz�dowej (urz�dy, 
instytucje, komendy, zarz�dy, sztaby). Nowoczesnym i sprawdzonym na zachodzie 
rozwi�zaniem okaza�y si� lokalne struktury administracyjno-porz�dkowe zintegro-
wane jednym systemowym standardem organizacyjno-funkcjonalnym. Z t� my�l� 
w�adze miasta doprowadzi�y do uruchomienia 26 maja 1994 roku miejskiego Zinte-
growanego Systemu Ratowniczego. Kiedy system ten w roku 1994 rozpocz�� swoj� 
dzia�alno�
 stanowi� pionierskie rozwi�zanie w skali kraju. Strategia zarz�dzania 
kryzysowego stawia�a pierwsze kroki w dziedzinie legislacyjnej, a prakseologiczne 
systemy nale�� do rzadko�ci. Gdynia by�a jednym z pierwszych miast polskich za-
pewniaj�cych bezpiecze�stwo ludno�ci, miasta i portu w oparciu o Zintegrowany 
System Ratowniczy. Z inicjatywy Urz�du Miasta Gdynia przy merytorycznym 
wsparciu ze strony Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej 
zosta� zbudowany nowoczesny Zintegrowany System Ratowniczy w sk�ad którego 
aktualnie wchodz� m.in. nast�puj�ce podmioty (Rys.2): 

- Komenda Miejska Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Gdyni 
- Komenda Miejska Policji w Gdyni 
- Pogotowie Ratunkowe 
- Pogotowie Energetyczne 
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- Pogotowie Gazowe 
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
- Pogotowie OPEC 
- Urz�d Morski w Gdyni 
- O�rodek Informacyjno-Koordynacyjny UM 
- Nadle�nictwo Gda�sk z siedzib� w Gdyni 
- Wydzia� Zarz�dzania Kryzysowego UM w Gdyni 
- Jednostki Wojskowe Garnizonu Gdynia 
- Zarz�d Komunikacji Miejskiej 
- Przedsi�biorstwo Robót Sanitarno-Porz�dkowych „Sanipor” 
- Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
- Pa�stwowa Komunikacja Samochodowa 
- Wojewódzka Stacja Alarmowania CB-Radio 
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddzia� Morski w Gdyni 
- Pogotowie Weterynaryjne 
- Zespó� Elektrociep�owni Gda�sk EC-3 Gdynia 
- Przedsi�biorstwo Wielobran�owe MEGA 
- Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
- Korporacje Taksówkowe TAXI 
- Gdy�ski O�rodek Sportu i Rekreacji 
- Firma Przewozowa „Baltic” 
- Dyspozytura Szybkiej Kolei Miejskiej 
- Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Oddzia� Gdyni. 
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Rys.2. Struktura organizacyjno-funkcjonalna gdy�skiego Zintegrowanego Systemu Ratow-
niczego 

 
G�ównym organizatorem i zarz�dc� Zintegrowanego Systemu Ratownicze-

go, który obecnie funkcjonuje w konwencji Systemu Zarz�dzania  Kryzysowego 
na obszarze miasta Gdyni jest Komendant Miejski PSP. Ju� na etapie organizacyj-
nym w Komendzie Miejskiej PSP przystosowano zespó� odpowiednich pomieszcze� 
do pracy operacyjnej w strukturze ZSR. Zinwentaryzowano wszystkie si�y i �rodki 
znajduj�ce si� na terenie miasta, wyposa�ono poszczególne stanowiska dyspozytor-
skie w nowoczesny sprz�t ��czno�ci, przygotowano merytoryczne zespo�y do pe�-
nienia dy�urów w sytuacjach kryzysowych. G�ównym celem powo�ania systemu 
ZSR by�o usprawnienie dzia�a� operacyjnych w przypadku wyst�pienia potrzeby 
interwencji. Priorytetowym celem systemu ZSR jest skrócenie do niezb�dnego mi-
nimum czasu alarmowania poszczególnych uczestników prowadzonej akcji ratowni-
czej przy jednoczesnym powiadamianiu wszystkich ogniw �a�cucha dzia�a� 
ratowniczych. W efekcie ko�cowym uzyskano popraw� skuteczno�ci prowadzonych 
akcji ratowniczych, pe�n� koordynacj� dzia�a� operacyjnych i optymalne wykorzy-
stanie b�d�cych w dyspozycji si� i �rodków. 

W sytuacjach kryzysowych si�y ratownicze s�u�b publicznych i jednostek 
ochrony ppo�. tworz� dynamiczne struktury zadaniowe w postaci: ekip, zespo�ów, 
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patroli, grup, których statutowa dzia�alno�
 polega na niesieniu natychmiastowej 
pomocy ofiarom ró�nych zdarze� kryzysowych, likwidacji po�arów, usuwaniu awa-
rii, ska�e� jak równie� zabezpieczaniu �adu i porz�dku publicznego. Formowane 
dora	nie si�y zadaniowe kierowane s� do akcji w sposób skoordynowany, gwarantu-
j�cy najwy�sz� skuteczno�
 i bezpiecze�stwo prowadzonej akcji.  

Zintegrowany System Ratowniczy oprócz oczywistej integracji i koordyna-
cji dzia�a� wszystkich uczestnicz�cych w akcji s�u�b ratowniczych ma za zadania 
tak�e: 

- monitorowanie, alarmowanie i ostrzeganie o zaistnia�ym lub gro��cym nie-
bezpiecze�stwie, 

- rozpoznanie i znakowanie terenu ska�enia (kl�ski, awarii, katastrofy), 
- zabezpieczenie i izolacja terenu zdarzenia, 
- prowadzenie dzia�a� operacyjnych w miejscu zdarzenia, 
- likwidowanie 	róde� zagro�enia lub ograniczanie ich skutków, 
- dysponowanie wszystkimi uczestnikami, si�ami i �rodkami systemu ZSR. 

 
Kierowanie dzia�aniami ratowniczymi, podejmowanie decyzji operacyjnych 

nale�y do jednoosobowej kompetencji Kierownika Akcji Ratowniczej (KAR) 
i on te� ponosi pe�n� odpowiedzialno�
 za jej wyniki. W przypadkach koniecznych 
do kierowania akcjami ratowniczymi powo�ywany jest kompetentny w danej sytu-
acji sztab kryzysowy. Kierownik KAR wraz ze swoim sztabem kieruje dzia�aniami 
operacyjnymi z Miejskiego Stanowiska Kierowania. W dzia�aniach ratowniczych 
prowadzonych przy wspó�udziale jednostek Pa�stwowej Stra�y Po�arnej z regu�y 
kierowanie przejmuje i prowadzi dowódca operacyjny z PSP. Wyj�tkowo na terenie 
zak�adów gdzie istniej� Zak�adowe S�u�by Ratownicze oraz jednostek wojskowych 
lub w przypadkach szczególnych zwi�zanych z zagro�eniami sztormowymi, lodo-
wymi, ratownictwa morskiego i brzegowego kierowanie akcjami przejmuj� osoby 
delegowane przez dany resort lub zak�ad. 

Na obszarach administrowanych przez Urz�d Morski w Gdyni w przypadku 
prowadzenia akcji przeciwsztormowych,  przeciwpowodziowych wywo�anych 
sztormem, oraz przeciwlodowych i w sytuacji usuwania rozlewów ropopochodnych 
i innych substancji szkodliwych na wodach morskich (akweny przyportowe i porto-
we, strefa brzegowa) kierowanie akcj� ratownicz� obejmuje dyrektor Urz�du Mor-
skiego w Gdyni. 
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POTENCJA� RATOWNICZO-GA�NICZY KOMENDY MIEJSKIEJ 
PA�STWOWEJ STRA�Y PO�ARNEJ 

Na terenie miasta Gdyni ma swoj� siedzib� Komenda Miejska Pa�stwowej 
Stra�y Po�arnej, która zatrudnia ok. 30 funkcjonariuszy po�arnictwa, w tym znajdu-
je si� 9 osobowa obsada Miejskiego Stanowiska Kierowania. Posiada ona na swoim 
wyposa�eniu 4 samochody operacyjne z pe�nym wyposa�eniem technicznym. Ko-
mendzie Miejskiej PSP w Gdyni podlegaj� 4 Jednostki Ratowniczo-Ga�nicze (JRG) 
zlokalizowane w nast�puj�cych dzielnicach miasta: 

1. JRG-1 – Gdynia �ródmie�cie obejmuj�ca swym zasi�giem 8 s�siednich 
dzielnic o ��cznej powierzchni prawie 40 km2 , zamieszka�ych przez 
ok. 100 tysi�cy mieszka�ców. W jednostce tej zatrudnionych jest 60 funk-
cjonariuszy po�arnictwa, którzy dysponuj� 3 samochodami ga�niczymi 
i 7 pojazdami specjalnymi. 

2. JRG-2 – Gdynia Chylonia obejmuje zasi�giem 6 s�siednich dzielnic o po-
wierzchni prawie 30 km2, zamieszka�ych przez ok. 78 tysi�cy ludno�ci. 
W jednostce zatrudnionych jest 32 funkcjonariuszy po�arnictwa, któ-
rzy dysponuj� 2 samochodami ga�niczymi i 2 pojazdami specjalnymi. 

3. JRG-3 – Gdynia Oksywie obejmuje obszar ok. 12 km2 zamieszka�y przez 
40 tys. mieszka�ców. W jednostce zatrudnionych jest 25 funkcjonariuszy 
po�arnictwa, którzy dysponuj� 2 samochodami ga�niczymi i 1 pojazdem 
specjalnym. 

4. JRG-4 – Gdynia Wielki Kack obejmuje najwi�kszy obszar ok. 54 km2 za-
mieszka�y przez 35 tysi�cy mieszka�ców. W jednostce zatrudnionych jest 
25 funkcjonariuszy, maj�cych do dyspozycji 2 samochody ga�nicze i 4 po-
jazdy specjalne. 

 
Jednostki Ratowniczo-Ga�nicze s� tak zlokalizowane, �e maksymalny czas 

dojazdu do najdalszego punktu w swym rejonie dzia�ania nie przekracza 20 minut, 
a �rednio czas ten wynosi od 5 do15 min. Poza wymienionymi wy�ej jednostkami 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej na terenie miasta Gdynia dzia�aj� inne jednostki ratow-
niczo-ga�nicze, w tym: 

- Zak�adowa S�u�ba Ratownicza Stoczni Marynarki Wojennej posiadaj�ca 
na swoim wyposa�eniu 2 samochody ga�nicze i 2 samochody specjalne i za-
trudniaj�ca 32 ratowników, 
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- Zak�adowa S�u�ba Ratownicza Stoczni Gdynia S.A. posiadaj�ca na swoim 
wyposa�eniu 2 samochody ga�nicze i 4 samochody specjalne i zatrudniaj�ca 
40 ratowników. 
 
Mniejsze jednostki Ochotniczej Stra�y Po�arnej zlokalizowane s� w: 

- Wiczlinie – 1 samochód ga�niczy, 
- Ma�ym Kacku – 1 samochód ga�niczy. 

 
W du�ych zak�adach przemys�owych funkcjonuj� zak�adowe stra�e po�arne, 

z których najwi�ksza to Portowa Stra� Po�arna w Morskim Porcie Handlowym 
Gdynia S.A., posiadaj�ca na wyposa�eniu 3 samochody ga�nicze, 4 pojazdy specjal-
ne oraz 2 statki po�arnicze. W jednostce tej zatrudnionych jest ��cznie ok. 120 ra-
towników.  

Ponadto zak�adowe ochotnicze stra�e po�arne funkcjonuj� w nast�puj�cych 
przedsi�biorstwach: 

- Zak�ad Farb Oliva S.A., 
- Przedsi�biorstwo Komunikacji Autobusowej i Trolejbusowej, 
- Elektrociep�ownia Gdynia III. 

 
Mniejsze, zak�adowe ochotnicze stra�e po�arne nie posiadaj� na wyposa�e-

niu samochodów ratowniczych, a na ich wyposa�enie sk�ada si� specjalistyczny 
sprz�t potrzebny do prowadzenia dzia�a� ratowniczych na terenie macierzystego 
zak�adu taki jak: motopompy, w��e ga�nicze, uzbrojenie osobiste, sprz�t ratowni-
czy, ga�niczy, burz�cy, ma�e pojazdy akumulatorowe. Cho
 potencja� ten przezna-
czony jest do dzia�a� g�ównie na terenie macierzystych zak�adów, to zgodnie 
z ustaleniami istnieje mo�liwo�
 zadysponowania ich w przypadkach koniecznych 
na poziomie 50% do dzia�a� poza swoim zak�adem pracy. 

Specjalistycznym potencja�em ratowniczym dysponuj� niektóre jednostki 
wojskowe resortu Obrony Narodowej rozmieszczone na terenie garnizonu Gdynia, 
a tak�e specjalistyczne s�u�by ratownicze du�ych baz morskich i lotniczych oraz baz 
paliw p�ynnych. Oficer operacyjny Komendy Portu Wojennego Gdynia ma w swojej 
dyspozycji okre�lone si�y i �rodki ratownictwa portowego – l�dowego i morskiego. 
Znacz�cym p�ywaj�cym, morskim potencja�em ratowniczym dysponuje dyrektor 
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Urz�du Morskiego, który funkcjonuje w ramach Polskiego Ratownictwa Okr�towe-
go lub w strukturach SAR (Search & Rescue)3. 

ZADANIA I POTENCJA� RATOWNICZY POZOSTA�YCH PODMIOTÓW 
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICZEGO 

Dzia�ania ratownicze etatowych jednostek ratowniczo-ga�niczych na terenie 
miasta Gdyni mog� by
 wspomagane przez inne s�u�by porz�dkowe i specjalistycz-
ne jednostki administracji publicznej i samorz�dowej. Podstawow� rol� we wszel-
kich akcjach i zdarzeniach antykryzysowych odgrywaj� takie s�u�by jak; policja, 
pogotowie ratunkowe, stra� miejska, s�u�by komunalne oraz jednostki wojskowe. 

Komenda miejska policji w Gdyni dla potrzeb akcji ratowniczych mo�e od-
delegowa
 w trybie natychmiastowym 15 radiowozów z 30 funkcjonariuszami, a po 
4-godzinnej mobilizacji dodatkowo do 200 funkcjonariuszy. Gdy�skie pogotowie 
ratunkowe odgrywa zasadnicz� rol� w niesieniu dora	nej, ale kwalifikowanej pomo-
cy medycznej oraz w transporcie i ewakuacji rannych poszkodowanych w wypad-
kach i zdarzeniach. Jednostki pogotowia ratunkowego rozmieszczone s� w 4 bazach 
na terenie Gdyni i w trybie natychmiastowym dysponuj� 8 karetkami wraz z pe�n� 
obs�ug�. Stra� Miejska, która pe�ni dy�ury ca�odobowo dla potrzeb ratowniczych 
w godzinach od 08.00 – 22.00 dysponuje 4 samochodami i 12 funkcjonariuszami, 
natomiast w ci�gu 2 godzin mo�e dodatkowo skierowa
 do akcji 24 funkcjonariu-
szy. 

Miejskie s�u�by komunalne wykorzystywane s� przede wszystkim do likwi-
dacji awarii technicznych na terenie miasta. Pogotowie Energetyczne które przezna-
czone jest do likwidacji awarii i zabezpieczenia sieci energetycznej mo�e wydzieli
: 
3 brygady robocze w godzinach 06.00 – 14.00 2 brygady w godzinach 14.00 – 22.00 
oraz 1 brygad� w godzinach 22.00 – 06.00. ka�da brygada wyposa�ona jest w spe-
cjalistyczny pojazd i 3-osobow� za�og�. Pogotowie Gazowe odpowiedzialne za bez-
piecze�stwo sieci, urz�dze� i instalacji gazowych pe�ni dy�ury ca�odobowe 
z nominalnym potencja�em 8 samochodów wraz z 2-osobowymi za�ogami. Pogoto-
wie Wodno-Kanalizacyjne zajmuje si� usuwaniem awarii wodnych i kanalizacyj-
nych na sieci miejskiej i dysponuje 4 samochodami wraz 3-osobow� za�og�. Ci�g�e 
                                                 
3 Specjalistyczn� ochron� obiektów portowych i statków w portach morskich zajmuje si� 
tzw. Kodeks ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), wprowadzony 
do praktyki morskiej w grudniu 2002 roku na mocy postanowie� Mi�dzynarodowej Organi-
zacji Morskiej (IMO). 
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dy�ury pe�ni 1 brygada robocza. Pogotowie Energetyki Cieplnej jest przeznaczone 
do awaryjnego odci�cia mediów, zabezpieczenia miejsca zdarzenia i za�o�enia blo-
kad. Dysponuje ono sprz�tem ci��kim w postaci 2 d	wigów samochodowych, 
2 koparko-spycharek oraz 2 samochodów warsztatowych z wyposa�eniem. Przed-
si�biorstwo robót sanitarno-porz�dkowych zajmuje si� wywozem �mieci i odpadów 
sta�ych i p�ynnych, oczyszczaniem miasta, od�nie�aniem i utrzymaniem przejezdno-
�ci dróg  ko�owych oraz dostarczaniem wody pitnej dla mieszka�ców w sytuacjach 
awarii i katastrof . Sprz�t jaki dysponuje Sanipor to: 24 �mieciarki, 9 samochodów 
asenizacyjnych, 6 beczkowozy-polewaczki, 3 oczyszczarko-zamiatarki, 15 samo-
chodów do przewozu kontenerów, 16 p�ugo-piaskarki, 3 spychacze, 2 koparki 
i 6 samochodów dostawczych. 

Zak�ad Komunikacji Miejskiej, z którego w razie potrzeby mo�na natych-
miast zadysponowa
 4 autobusy miejskie, ma w swojej strukturze nast�puj�ce pogo-
towia ca�odobowe: 2 brygady sieci wraz z 2 specjalistycznymi pojazdami naprawy 
sieci wraz z za�og�, 2 brygady holuj�ce z 2 specjalistycznymi pojazdami, 1 brygada 
oponiarska na 1 samochodzie oraz 1 brygada naprawy instalacji elektrycznych 
z 1 pojazdem pe�ni�ca dy�ur w godzinach 07.00 – 15.00.   

Przedsi�biorstwo wielobran�owe energetyczno-budowlane „Mega” dyspo-
nuje m.in. nast�puj�cymi rodzajami sprz�tu ci��kiego: 5 �urawi samochodowych, 
3 d	wigi kratowe samojezdne, 2 zestawy niskopodwoziowe, 2 koparki, 9 spychaczy, 
17 �adowarek, 18 samochodów samoza�adowczych, 1 cysterna, 1 autobus i inny 
sprz�t pomocniczy.  

Morska S�u�ba Poszukiwawczo-Ratownicza (SAR) uczestniczy w akcjach 
ratowniczych na akwenach morskich i portowych prowadzi dy�ury ca�odobowe 
na bazie statku SAR „Kpt Poinc” oraz dodatkowo ma w ci�g�ej dyspozycji 5 �odzi 
ratowniczych i 15 cz�onków ich za�óg.    

 Poza wy�ej wymienionymi s�u�bami i jednostkami ustawowo funk-
cjonuj�cymi w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym w przypadku wyst�pienia 
takiej potrzeby do natychmiastowej wspó�pracy na terenie miasta Gdyni pozostaj� 
takie instytucje jak: Urz�d Morski Gdynia, Polskie Ratownictwo Okr�towe, Urz�d 
Miasta, terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej oraz Inspektorat Obrony Cywilnej.  

Wyj�tkow� rol� w przypadku wyst�pienia na obszarze Gdyni rozleg�ych 
awarii, kl�sk i katastrof odgrywa
 b�d� dyslokowane na terenie miasta jednostki 
wojskowe, które dysponuj� wysoce zró�nicowanym i niezwykle specjalistycznym 
sprz�tem technicznym, ratowniczym i transportowym. Jednostki wojskowe posiada-
j� na swoim wyposa�eniu 6 samochodów ga�niczych, ró�nego rodzaju sprz�t ci��ki 
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i specjalistyczne �rodki transportowe i remontowe oraz profesjonalnie przygotowany 
personel zarówno kierowniczy jak te� wykonawczy. Si�y i �rodki dyslokowanych 
jednostek wojskowych to ostatnia linia obrony miasta, jego ludno�ci i infrastruktury 
przed najgro	niejszymi awariami, kl�skami i katastrofami, jakich mo�e ono do-
�wiadczy
 z ró�nych 	róde�, o ró�nym poziomie eskalacji negatywnych skutków 
zagro�e�. Na l�dzie najwi�ksze znaczenie ma potencja� operacyjny jednostek in�y-
nieryjnych, saperskich, a tak�e medycznych, chemicznych i logistycznych. W dzia-
�aniach ratowniczych na akwenach morskich si�y Marynarki Wojennej odgrywaj� 
pierwszoplanow� rol� i tradycyjnie przejmuj� kierowanie wszelkimi akcjami ratow-
niczymi, gdy� dysponuj� najwi�kszym do�wiadczeniem i potencja�em ludzkim, 
technicznym i morskim. 

MIEJSKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 

Kolejnym, milowym krokiem w budowie gdy�skiego Zintegrowanego Sys-
temu Ratowniczego by�o uruchomienie 15 grudnia 2003 roku Miejskiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego (MCPR). Rzeczywist� operatywno�
 i skuteczno�
 
funkcjonowania miejskiego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego zdecydowanie 
wspomaga i usprawnia stworzone dla jego potrzeb  Centrum MCPR. Koordynuje 
i przyspiesza wykonywanie zada� z zakresu Krajowego Systemu Ratowniczo-
Ga�niczego, ratownictwa medycznego oraz kompleksowego zarz�dzania kryzyso-
wego w aglomeracji miejskiej. Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest 
zintegrowanym punktem przyjmowania i selekcji zg�osze� o stanach zagro�enia 
�ycia, zdrowia, mienia lub �rodowiska na terenie miasta Gdyni.  

Istotn� funkcj� centrum MCPR jest zast�pienie dotychczasowych trzech 
niezale�nych stanowisk kierowania s�u�bami porz�dkowo-ratowniczymi – Policji 
(997), Pa�stwowej Stra�y Po�arnej (998) i Pogotowia Ratunkowego (999) przyjmu-
j�cych zg�oszenia o zdarzeniach i  wypadkach, jednym stanowiskiem dyspozytor-
skim oraz obs�uga jednego numeru ratunkowego (112) dla wszystkich zg�osze� 
i s�u�b4. Takie rozwi�zanie skraca czas reakcji na zg�oszenie i dysponowania si� 
i �rodków ratowniczych, celem skutecznego prowadzenia dzia�a� ratowniczych. 
Z regu�y Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest zintegrowanym stanowiskiem 

                                                 
4 Zgodnie z dyrektyw� 2022/22/WE Unii Europejskiej efektywna obs�uga jednego numeru 
alarmowego (112) jest warunkiem, który Polska musi spe�ni
 jako pa�stwo cz�onkowskie. 
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dyspozytorskim dzia�aj�cym w ramach Miejskiego Systemu Zarz�dzania Kryzyso-
wego (Rys.3). 
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Rys.3. Koncepcja funkcjonowania Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
 

Centrum MCPR stanowi punkt przyjmowania i selekcji zg�osze� o zdarze-
niach i sytuacjach zagro�enia �ycia, zdrowia, mienia lub �rodowiska oraz dyspono-
wania si� ratowniczych wchodz�cych w sk�ad Krajowego Systemu Ratowniczo-
Ga�niczego i dzia�aj�cego na jego rzecz Pa�stwowego Ratownictwa Medycznego. 
Ponadto centrum MCPR odpowiada za monitorowanie i ewidencjonowanie wszyst-
kich zdarze� i akcji, jakie zaistnia�y w poszczególnych s�u�bach ratowniczych, 
jak równie� wszystkich zdarze� i awarii powsta�ych w infrastrukturze miejskiej, 
g�ównie przesy�owej takich jak: energetyka, wodoci�gi, gazownictwo oraz na szla-
kach komunikacyjnych miasta. Czynnikiem, który determinuje skuteczno�
 dzia�a� 
ratowniczych poszczególnych s�u�b jest czas reakcji jednostek interwencyjnych 
na zg�oszenie alarmowe, w tym najbardziej krytyczny czas dojazdu na miejsce zda-
rzenia. Dodatkowym wa�nym elementem jest wzmocnienie s�u�b dyspozytorskich 
poprzez wzajemn� weryfikacj� zg�osze� i wyeliminowanie dublowania pewnych 
czynno�ci przy wzajemnym powiadamianiu si� o zdarzeniu. Dzia�alno�
 MCPR 
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pozwoli na prowadzenie jednolitego serwisu informacyjnego dla mediów o zaistnia-
�ych zdarzeniach i ich konsekwencjach5.  

Zg�oszenia do MCPR mog� sp�ywa
 z czterech podstawowych 	róde�: 
- publiczna sie
 telefoniczna tel. 112 oraz numery alarmowe: 997, 998, 999, 
- sie
 ��czno�ci radiowej g�ównie CB, krótkofalowa, resortowa, 
- zg�oszenia indywidualne bezpo�rednio od obywateli, 
- informacje medialne oraz z systemów monitoringu i nadzoru. 
 

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonuje ca�odobowo 
i zapewnia sta�y kontakt z podleg�ymi jednostkami przy wykorzystaniu ��czno�ci 
przewodowej i bezprzewodowej. W przypadku wyst�pienia znamion kryzysu, kl�ski 
�ywio�owej lub innego nadzwyczajnego zagro�enia obsada MCPR b�dzie wzmoc-
niona poprzez w��czenie dodatkowych stanowisk operatorskich. 

Podstaw� efektywnego i skutecznego dzia�ania centrum MCPR jest sprawny 
system komputerowy i wydajna sie
 ��czno�ci i powiadamiania. System kompute-
rowy dzia�a w oparciu o komputerowe bazy danych  znajduj�ce si� w ró�nych pod-
miotach, s�u�bach i instytucjach, które s� bie��co aktualizowane przez 
odpowiednich u�ytkowników. Przyk�adowo miejskie CPR powinno mie
 dost�p do: 
ewidencji ludno�ci i pojazdów, ewidencji gruntów i nieruchomo�ci, informacji 
o sk�adowanych materia�ach i substancjach niebezpiecznych, informacji o elemen-
tach infrastruktury komunalnej, danych kartograficznych o terenie i jego wyposa�e-
niu. 

Szczególn� rol� w systemie informacyjnym centrum MCPR spe�nia graficz-
ny System Informacji Przestrzennej (GIS), który pozwala na: 

- komputerow� wizualizacj� miejsca zg�oszenia i akcji, 
- okre�lenie na mapie innych s�siednich przestrzennie zagro�e�, 
- szybki dost�p do informacji technicznej o uzbrojeniu terenu, 
- dost�p do baz danych wybranych graficznie obiektów przestrzennych, 
- lokalizacj� pojazdów i �rodków w miejscu zdarzenia, 
- �ledzenie ruchu ekip ratunkowych i wszelkich obiektów mobilnych, 
- zobrazowanie dynamiki zagro�e� powodziowych, chemicznych, 
- mo�liwo�
 wizualizacji danych statystycznych i liczbowych. 
 

                                                 
5 Szerszy opis gdy�skiego Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratowniczego mo�na zna-
le	
 m.in. w pracy: K. Fico�, In�ynieria zarz�dzania kryzysowego. Podej�cie systemowe, 
BEL Studio Warszawa 2007 ss. 280-286. 
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Efektywne dzia�anie systemu informacyjnego warunkuje system ��czno�ci 
i telekomunikacji, dlatego wszystkie elementy wchodz�ce w sk�ad centrum MCPR 
musz� mie
 sprawn� i niezawodn� ��czno�
 przewodow� i bezprzewodow� – telefo-
niczn�, radiow�, a przede wszystkim za pomoc� sieci Internet. Bardzo wa�n� cech� 
systemu ��czno�ci obs�uguj�cego centrum MCPR jest dynamiczna obs�uga ró�nych 
stanowisk i obiektów mobilnych w terenie i w miejscu akcji. Jednocze�nie system 
��czno�ci musi zapewni
 maksymaln� niezawodno�
 i bezpiecze�stwo przesy�anych 
i gromadzonych informacji oraz nieprzerwan� transmisj� danych we wszystkich 
kierunkach i w ka�dych warunkach. 

Uruchomienie centrum MCPR spowodowa�o, �e gdy�skie standardy bez-
piecze�stwa oparte na Zintegrowanym Systemie Ratowniczym obejmuj�cym wiele 
podmiotów i instytucji, funkcjonuj�cych w niezwykle skomplikowanym �rodowisku 
naturalnym, geograficznym, spo�ecznym i gospodarczym cechuje wysoki profesjo-
nalizm i du�a skuteczno�
 dzia�a� operacyjnych. Wdro�enie Miejskiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego jest wyrazem post�puj�cej ewolucji ca�ego systemu, 
doskonalenia jego struktur i zwi�kszania funkcjonalno�ci zgodnie z najnowszymi 
tendencjami europejskimi. W wypadku zaistnienia potrzeby ewolucyjnie rozwijany 
od lat gdy�ski Zintegrowany System Ratowniczy jest podstaw� dynamicznej konfi-
guracji Miejskiego Systemu Zarz�dzania Kryzysowego. 

UWAGI KO�COWE 

1. Miasta portowe by�y w przesz�o�ci i s� obecnie stosunkowo mocno nara�o-
ne na ró�ne zagro�enia i niebezpiecze�stwa z dwóch zasadniczych sfer: 
od strony l�du i od strony morza. Coraz powa�niejsze staj� si� tak�e zagro-
�enia z powietrza i z nowej technologicznej sfery czyli tzw, cyberprzestrze-
ni. 

2. O potencjalnym poziomie zagro�e� decyduje przede wszystkim bardzo roz-
budowana i z regu�y nowoczesna infrastruktura komunalna, przemys�owa 
i spo�eczna. Ze swojej natury miasta portowe s� pr��nymi o�rodkami �ycia 
spo�eczno-gospodarczego i stymulatorami post�pu naukowo-technicznego 
oraz otwarto�ci na �wiat, nowe technologie i obce kultury. 

3. Potencjalne niebezpiecze�stwa i zagro�enia miast portowych generuje z jed-
nej strony przestrze� demograficzno-urbanizacyjna z drugiej rozbudowana 
infrastruktura komunalna, przemys�owa i portowa oraz zwi�zane z ni� sys-
temy transportowo-magazynowe. 
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4. Gdynia jest du�ym miastem portowym o niekorzystnej w�skopasmowej to-
pografii, du�ej deniwelacji terenów, bogatych walorach przyrodniczych 
i jednocze�nie bardzo skoncentrowanym osadnictwie i budownictwie miesz-
kaniowym, przeplatanym licznymi obiektami infrastruktury technicznej, 
komunikacyjnej i przemys�owej. 

5. Dodatkowe wyzwania dla miasta (ludno�ci) i portu (infrastruktury) generuj� 
liczne sk�ady i magazyny ró�norodnych materia�ów przemys�owych i sub-
stancji chemicznych, zgromadzone zarówno w obiektach portowych jak te� 
w licznych obiektach specjalnych (wojskowych).   

6. W ostatnich latach dynamik� zagro�e� miasta i portu Gdynia pot�guje gwa�-
townie rosn�ca intensywno�
 transportu osobowego i towarowego, zw�asz-
cza rosn�ca liczba samochodów osobowych i ci��kiego transportu 
kontenerowego TIR. 

7. Wdro�ony i ewolucyjnie rozbudowywany gdy�ski Zintegrowany System 
Ratowniczy posiada nowoczesn� struktur� organizacyjno-funkcjonaln�, bo-
gate wyposa�enie techniczne i sprawdzone procedury wspó�dzia�ania z du�� 
liczb� ró�nych partnerów i uczestników dzia�a� krytycznych. 

8. Dominuj�cy udzia� Miejskiej Komendy Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w kie-
rownictwie i strukturze funkcjonalnej gdy�skiego Zintegrowanego Systemu 
Ratowniczego jest bardzo zasadny i stanowi o jego du�ej skuteczno�ci 
i bezpiecze�stwie w dzia�aniach operacyjnych. 

9. Szczególn� cech� gdy�skiego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego jest 
jego kompleksowo�
, otwarto�
 i pe�na koordynacja tak wielu uczestników. 
Pod m�drym kierownictwem, dla szczytnej idei wspólnego bezpiecze�stwa 
tak wiele ró�nych, ale niezb�dnych podmiotów ch�tnie i wydajnie wspó�-
pracuje na rzecz bezpiecznej Gdyni. 
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