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1 Skróty i definicje 

BDOP Baza Danych o Obiektach Podwodnych (zawiera bazę wraków BHMW) 

BHMW Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP 

BST Bojowe środki trujące 

CHEMSEA 
Projekt rozwiązania problemu amunicji chemicznej w Morzu Bałtyckim 
Chemical Munitions Search & Assesment 

DAIMON 
Projekt: Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących amunicji zatopionej w morzu 
Decision Aid for Marine Munitions 

GNM Grupa nurków-minerów  

HELCOM 
Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku 

The Baltic Marine Environment Protection Commission 

MBES 
Echosonda wielowiązkowa 

Multibeam Echo Sounder 

MFW  Morska farma wiatrowa  

MW Materiały wybuchowe 

MW RP Marynarka Wojenna RP 

OP Okręt podwodny 

POM 
Obszary Morskie Rzeczpospolitej Polskiej 1) morskie wody wewnętrzne, 
2) morze terytorialne, 3)  strefa przyległa, 4)  wyłączna strefa ekonomiczna 
- zwane dalej "polskimi obszarami morskimi" 

OZ MFW 

Obszar zabudowy Morskiej Farmy Wiatrowej – obszar, na którym przewidziana jest 

budowa morskich elektrowni wiatrowych, stacji elektroenergetycznych, platform 

mieszkalno-serwisowych, platform pomiarowo-badawczych (w tym masztów 

pomiarowych) oraz układanie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych 

PWiN 
Przedmioty wybuchowe i niewybuchy 
UXO – Unexplode Objects 

PUWG 

1992 
Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992 

RAF 
Siły lotnicze Wielkiej Brytanii 

Royal Air Force 
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ROV 
Zdalnie sterowany pojazd podwodny 

Remotely Operated Vehicle 

RP Rzeczpospolita Polska 

SZ RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

UXO 
Niewybuchy, niewypały, obiekty niebezpieczne  

Unexploded ordnance 

 

 
2 Streszczenie niespecjalistyczne 

Niniejsza ekspertyza ma na celu przedstawienie informacji przydatnych do oszacowania 

prawdopodobieństwa generowania zagrożeń dla środowiska morskiego przez niebezpieczne wraki, 

oraz inne obiekty  takie jak niewybuchy, niewypały, obiekty niebezpieczne oraz uzbrojenie i zasobniki 

zawierające środki do prowadzenia wojny chemicznej z użyciem Bojowych Środków Trujących (BST) 

zalegających na dnie Obszarów Morskich Rzeczpospolitej Polskiej (POM), oraz wspierających 

przygotowanie i podejmowanie decyzji dotyczących działań zmniejszających presję ww. czynników na 

środowisko naturalne Morza Bałtyckiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych. 

 Obecnie, szacowanie potencjalnej możliwości występowania wymienionych obiektów oraz 

określenie potencjalnej ich liczby na obszarze Bałtyku południowego oparte jest tylko na analizie: 

zdarzeń historycznych w tym rejonie, zawartości Bazy Danych o Obiektach (BDOP) prowadzonej przez 

BHMW MW, badaniach studyjnych prowadzonych w ramach projektów poszukiwania BST takich jak 

CHEMSEA, DAIMON. Jak również na analizie aktualnych wyników badań batymetrycznych  

i magnetometrycznych, oraz przeglądów video za pomocą ROV na obszarze wydzielonym pod MFW 

oraz inne inwestycje jak gazociągi, rurociągi podmorskie, kable energetyczne, teleinformatyczne oraz 

inwestycje portowe prowadzone w strefie przybrzeżnej. 

Istotnym elementem rozpoznania ogółu problemów związanych z analizą dostępnych 

informacji było określenie, jakie działania bojowe i w jakim okresie przyczyniły się do „zaśmiecenia” 

dna morza wrakami oraz obiektami potencjalnie niebezpiecznymi. Bałtyk jest wewnętrznym morzem 

intensywnie eksploatowanym od ponad tysiąca lat. Jednak, aż do momentu, kiedy rozpoczęto 

powszechne stosowanie systemów napędowych statków i okrętów wojennych zasilanych paliwami 

płynnymi oraz rozpoczęto używania amunicji bojowej, torped i min elaborowanych materiałami 

wybuchowymi wszelkie obiekty, które można było znaleźć na dnie morza wytworzone ręką 

człowieka, nie były niebezpieczne dla środowiska naturalnego oraz przyszłych robót 

hydrotechnicznych. Wiele starych wraków posiada wielką wartość historyczną, którą należy 

uwzględnić w procesie planowania wszelkich działań na dnie morskim, w tym inwestycji. Poziom 

rozwoju systemów napędowych używających paliw płynnych oraz uzbrojenia, w tym broni i amunicji, 

od którego można rozważać powstawanie zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz powstawanie 

niewybuchów i niewypałów, nastąpił w końcowym okresie XIX wieku. Szczególnie intensywne 

wykorzystanie amunicji, min i innych rodzajów uzbrojenia wypełnionych materiałami wybuchowymi 

na obszarze Bałtyku południowego miało miejsce w trakcie dwóch wielkich konfliktów, tj. I i II wojny 

światowej. Większość wraków statków i okrętów zatopionych w tym obszarze stanowi zagrożenie dla 

środowiska morskiego w zakresie od znikomego do bardzo dużego.  



8 
 

Studium historyczne pozwalające na ocenę skali problemu polegało na poszukiwaniach 

archiwalnych i analizie konfliktów zbrojnych w tym rejonie, rodzajów działań bojowych, używanego w 

tych działaniach taktyki i uzbrojenia.  

Zanieczyszczenie dna amunicją i bojowymi środkami trującymi (BST) nastąpiło już po II wojnie 

światowej jako skutek nieprzemyślanej polityki aliantów, którzy podjęli decyzję o wyborze metody 

zatapiania amunicji konwencjonalnej i chemicznej, oraz składników BST w morzu jako metody 

najtańszej, najszybszej i definitywnie rozwiązującej problem. Jak się okazało, ta idea zupełnie się nie 

sprawdziła, ściągając na wszystkich użytkowników morza szereg problemów związanych z jego 

eksploatacją. Na potencjalnych inwestorów spadła konieczność prowadzenia szczegółowych, 

długotrwałych i bardzo kosztownych badań dna. Omówienie sposobów poszukiwania wraków, oceny 

stanu ich technicznego pod kątem zagrożenia dla środowiska oraz wydobycia i niszczenia zatopionej 

amunicji chemicznej i konwencjonalnej jest tylko wskazaniem kierunków, w jakich rozwijają się 

obecne projekty europejskie. Wskazanie, w treści ekspertyzy, znanych miejsc zrzutu takiej broni 

zostało określone w wyniku analizy dokumentów archiwalnych oraz badań in situ. 

Wskazane działania są regulowane (przywołanymi w opracowaniu) prawnymi normami, 

których stosowanie jest obowiązkowe i dotyczy zarówno inwestorów, firm państwowych  

i prywatnych zajmujących się poszukiwaniem, jak i wszystkich służb państwowych odpowiedzialnych 

za zabezpieczenie niebezpiecznych wraków przed rozlewem paliwa, neutralizację niewybuchów oraz 

usuwanie zasobników z BST.  

Ważnym elementem ekspertyzy jest szacowanie ryzyka jakie generują wraki stalowe statków 

napędzanych paliwami płynnymi, wystąpienia zasobników z BST i amunicji konwencjonalnej wraz  

z ich skutkami dla środowiska.  

3 Wprowadzenie 

Ekspertyza stanowi podsumowanie wyników badań studyjnych dotyczących występowania 

niebezpiecznych wraków, obiektów zawierających Bojowe Środki Trujące, niewybuchów min, torped, 

pocisków artyleryjskich oraz niewybuchów i niewypałów wszelkich innych obiektów zwanych UXO 

(unexploded ordnance) na obszarze południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Polskich 

Obszarów Morskich. 

Wykonane badania możliwości występowania na dnie morskim wcześniej wymienionych 

obiektów wskazują, które ze znalezisk mogą stanowić realne zagrożenie dla środowiska morskiego, 

oraz mogą stanowić realne zagrożenia dla ludzi i sprzętu podczas wykonywania działań 

inwestycyjnych np. gazociągów, rurociągów, kabli podmorskich i innych konstrukcji 

hydrotechnicznych w tym MFW. 

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyza oparta na przeprowadzonych analizach, 

obejmujących działania wojenne i inne działania militarne, oraz planowe (i nieplanowe) zatopienia 

BST jakie miały miejsce na obszarze Południowego Bałtyku od połowy XIX wieku do czasów 

współczesnych.  

4 Metodyka  

W trakcie pozyskiwania informacji do ekspertyzy zastosowano następujące metody 

gromadzenia informacji: 

1. Poszukiwania archiwalne: 
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 analiza dostępnych informacji w zasobach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku  

i innych źródłach historycznych; 

 analiza danych o znanych obiektach znajdujących się w Bazie Danych Obiektów 

Podwodnych (BDOP) Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej; 

 analiza specjalistycznej literatury związanej z budową i wykorzystaniem różnego rodzaju 

uzbrojenia i broni używanych w konfliktach zbrojnych na obszarach Morza Bałtyckiego 

oraz lądowych przyległych do południowego brzegu morza; 

 analiza specjalistycznej literatury w zakresie składowania i współczesnego badania broni 

chemicznej, w tym wyniki badań projektów CHEMSEA i DAIMON; 

 analiza specjalistycznej literatury w zakresie technologii postępowania przy poszukiwaniu 

i usuwaniu UXO z dna morza. 

2. Analiza zawartości Bazy Danych o Obiektach leżących na dnie w części dostępnej dla innych 

użytkowników niż Marynarka Wojenna RP pod kątem ich negatywnego wpływu na 

środowisko – obecnie w bazie znajdują się informacje na temat 532 wraków, z których aż 18 

autor ekspertyzy zaliczył do grupy wraków potencjalnie niebezpiecznych, jeden jako 

niebezpieczny (udokumentowany badaniami) oraz 1 jako bardzo niebezpieczny 

(udokumentowany raportem z 2016 roku Instytutu Morskiego w Gdańsku).  

3. Wydzielenie obszarów, w których kiedykolwiek ujawniono występowanie obiektów 

mogących zostać zaklasyfikowane jako UXO (niewybuchy i niewypały) dokonano w oparciu  

o dane posiadane przez Centrum Wojny Miniowej MW RP. 

4. Wydzielenie obszarów i tras żeglugowych, w których ujawniono występowanie obiektów 

mogących zostać zaklasyfikowane jako zasobniki lub uzbrojenie zawierające BST, w oparciu  

o dostępne materiały archiwalne zapewniające bezpieczeństwo żeglugi. 

5. Analiza aktów prawnych i dokumentów normujących działania prowadzone na morzu, w tym 

zasady poszukiwania, a następnie postępowania z wrakami, niewybuchami, Bojowymi 

Środkami Trującymi. 

6. Poszukiwanie środków mitygujących ryzyko postępowania z niebezpiecznymi wrakami, 

bronią konwencjonalną i chemiczną (BST). 

5 Studium historyczne – poszukiwania archiwalne 

5.1 Podstawowe definicje  

Wrak statku. Definicja wraku została wprowadzona do międzynarodowego prawa morskiego 

przez Międzynarodową Konwencję o Usuwaniu Wraków z dnia 18 maja 2007 roku (Konwencja  

z Nairobi). W przypadku tej konwencji za wrak uważa się: 

 statek, który zatonął lub osiadł na mieliźnie; 

 jakąkolwiek część statku, który zatonął lub osiadł na mieliźnie, włączając każdy przedmiot, 

który jest lub znajdował się na pokładzie statku; 

 każdy przedmiot, który został zgubiony w morzu, a pochodził ze statku i zatonął, osiadł na 

mieliźnie lub dryfował na morzu; 

 statek, w przypadku którego istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że zatonie lub 

osiądzie na mieliźnie, a wszelkie skuteczne działania podjęte w celu pomocy jednostce lub 

ratowania każdej własności będącej w niebezpieczeństwie nie zostały jeszcze podjęte. 
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Do definicji tej należy dodać, że wszelkie statki powietrzne i ich pozostałości, które zalegają na dnie 

morza również należy zaklasyfikować do kategorii wraki. 

Niewybuch to każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy w stanie wolnym, który 

powinien wybuchnąć, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło 

do detonacji. 

Podobnym pojęciem jest niewypał, który odnosi się jednak nie do ładunku wybuchowego  

w pocisku, bombie, minie moździerzowej, lecz do ładunku miotającego. 

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia 

wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy 

niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w szczególności:  

 miny morskie wszystkich typów; 

 torpedy, głowice torpedowe; 

 zapalniki; 

 pociski; 

 bomby lotnicze; 

 naboje artyleryjskie i karabinowe; 

 pancerzownice; 

 granaty; 

 miny lądowe wszelkich typów; 

 ładunki materiałów wybuchowych; 

 ładunki zapalające i miotające; 

 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych. 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia 

wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące, grożą 

niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą. 

Zaliczyć do nich można: 

 płyn lub substancję łatwopalną, np. biały fosfor; 

 płyn lub substancję zestaloną żrąca i trującą (bojowe środki trujące, chemikalia służące do 

budowy BST); 

 zawartość i pozostałości torped (przedziały napędowe); 

 zawartość butli stalowych; 

 inne przedmioty zawierające substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia, np. beczki 

(Ciepliński, Woźniak, 1994). 

Za zasobniki Bojowych Środków Trujących uważa się wszelkiego rodzaju pociski artyleryjskie, 

granaty, bomby lotnicze, rakiety, świece dymne oraz pojemniki do przechowywania gotowych BST jak 

i komponentów chemicznych do ich tworzenia. 

Do zasobników zarzuconych w głębi Bornholmskiej, Gotlandzkiej i Gdańskiej zaliczyć można: 

 Pojemniki napełnione BST o pojemności 500 l do 1500 l; 

 Beczki o pojemności 100 l do 250 l; 

 Pociski artyleryjskie kalibru 73, 75, 77, 100,105, 150 mm; 

 Pociski rakietowe 150 mm; 
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 Granaty moździerzowe 100 mm; 

 Bomby lotnicze KC500, KC250, KC50; 

 Chemiczne bomby dymne; 

 Granty ręczne dymne, fugasy, miny lądowe chemiczne. 

Do BST występujących w badanych obszarach zalicza się: 

 Iperyt siarkowy (brak dowodów na obecność iperytu azotowego); 

 Typu Clark / olej arsenowy; 

 Adamsyt; 

 α-chloroacetofenon; 

 Fosgen; 

 Luizyt; 

 Tabun. 

Do innych środków chemicznych występujących w badanych obszarach zalicza się: 

 Sole cyjanowe; 

 chloroarsyna, cyjanoarsyna (pochodne); 

 kwas pruski (cyklon B). 

5.2 Materiały archiwalne 

Poszukiwania archiwalne objęły działania bojowe prowadzone w trakcie konfliktów morskich 

na obszarze Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Bałtyku Południowego  

i Środkowego oraz okolic Ławicy Słupskiej w okresie I i II wojny światowej. Wykonane opracowanie 

historyczne na podstawie zebranych informacji z dostępnych baz danych, fotografii lotniczych, 

literatury i dostępnych raportów obejmuje: 

 zidentyfikowanie działań wojennych na badanym terenie:  

o działania marynarki wojennej, 

o walki powietrzne, 

o miny morskie, 

o wraki statków i samolotów, 

o artyleria lądowa, 

o powojenne składowanie niewybuchów oraz amunicji konwencjonalnej (dump sites); 

o powojenne składowanie amunicji chemicznej oraz zasobników zawierających BST 

 wnioski i podsumowanie.  

5.3 Działania bojowe w obrębie Morza Bałtyckiego w okresie od połowy XIX wieku 

do czasów współczesnych 

Morze Bałtyckie jako płytkie morze bezpływowe w doktrynie wojennej wielu państw 

nadbałtyckich było potencjalnym obszarem działań wojennych w sytuacji konfliktu wojennego w tym 

rejonie Europy.  

Działania wojenne z użyciem materiałów wybuchowych i artylerii prowadzono na obszarze 

szeroko rozumianego Morza Bałtyckiego już od XVI wieku. Jednakże dopiero wprowadzenie pocisków 

elaborowanych materiałami wybuchowymi oraz min i torped do uzbrojenia okrętów wojennych  
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w XIX i XX wieku spowodowało ryzyko pozostawania na dnie morza niewybuchów, których obecność 

może mieć wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac hydrotechnicznych, szczególne tych, które 

wymagają ingerencji w dno na dużych obszarach.  

Największe ryzyko stwarzają następujące środki bojowe:  

 amunicja wszystkich kalibrów (zarówno niewybuchów całych naboi  

z zapalnikiem, jak i samych pocisków będących niewypałami zrzuconymi do wody); 

 bomby lotnicze; 

 miny morskie z I i II wojny światowej; 

 głowice torped; 

 amunicja chemiczna oraz bojowe środki chemiczne składowane w Morzu Bałtyckim  

w okresie 1945–1951; 

 zatopiona amunicja konwencjonalna po II wojnie światowej. 

Część niebezpiecznych materiałów wybuchowych zawarta jest wprost w wymienionych 

środkach bojowych, pewna liczba może być jednak zgromadzona w ładowniach statków handlowych 

lub w komorach amunicyjnych jednostek wojennych zatopionych w trakcie działań wojennych. 

Znaczna ilość amunicji i materiałów wybuchowych w skrzyniach lub innych pojemnikach znajduje  

się w barkach transportowych lub w ładowniach statków zatopionych w trakcie działań wojennych  

na morzu lub też celowo zatopionych po II wojnie światowej w celu zniszczenia zbędnej amunicji 

niepewnego pochodzenia lub będącej w złej kondycji technicznej i stanowiącej zagrożenie  

dla użytkowników. W obrębie Morza Bałtyckiego składowano również amunicję konwencjonalną (po 

II wojnie światowej), ale głównie odbywało się to w niemieckiej części zachodniego Bałtyku (Zatoka 

Kilońska) oraz w rosyjskiej części Zatoki Gdańskiej.  

5.4 Działania bojowe w obrębie Morza Bałtyckiego podczas I wojny światowej 

w latach 1914–1919 

5.4.1 Ogólna sytuacja militarna oraz siły i środki użyte w konflikcie 

Działania marynarek wojennych państw zaangażowanych w konflikt: 

W latach I wojny światowej dostęp do Bałtyku miały cztery państwa: Niemcy, Rosja, Szwecja 

 i Dania.  

Dwa państwa dominujące w tym rejonie – Niemcy i Rosja – rozpoczęły przygotowania  

do generalnej rozgrywki zapewniającej panowanie na Morzu Bałtyckim jeszcze w końcu XIX wieku. 

Główne działania na morzu Niemcy planowały zrealizować jednak poza Bałtykiem. W niemieckiej 

doktrynie wojny na morzu kluczowe dla zapewnienia swobody działania i uwolnienia dużych 

morskich sił floty do działań na Atlantyku i Morzu Północnym było pokonanie Rosji na obszarze 

Morza Bałtyckiego. W tym rejonie Niemcy posiadały duże i bezpieczne bazy wspierające działania sił 

morskich: Kilonia, Gdańsk, Pilawa, Kłajpeda, Szczecin i Świnoujście. Były one celem działań sił 

rosyjskich, ich zablokowanie w znaczącym stopniu mogło osłabić skuteczność działania trzonu floty 

niemieckiej. Niemcy musiały też dbać o bezpieczeństwo szlaków żeglugowych łączących główne bazy  

i większe porty morskie zapewniające zaopatrzenie siłom lądowym. W momencie rozpoczęcia działań 

wojennych siły niemieckie na Bałtyku składały się z 9 krążowników, kanonierki, 17 kontrtorpedowców 

i torpedowców, 4 okrętów podwodnych, 5 pomocniczych stawiaczy min i kilkudziesięciu okrętów 

pomocniczych i specjalnych. Rosja, która przygotowania do wojny rozpoczęła już w 1881 roku, 
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rozbudowywała swoją flotę, wielokrotnie zmieniając jej planowaną wielkość i ukompletowanie.  

W momencie wybuchu wojny we Flocie Bałtyckiej służyły 4 okręty liniowe, 6 krążowników 

pancernych, 4 krążowniki, 70 kontrtorpedowców, 7 kanonierek, 6 stawiaczy min, 12 okrętów 

podwodnych oraz wiele jednostek pomocniczych i specjalnych. W działaniach na Bałtyku 

uczestniczyły (po stronie rosyjskiej) również angielskie okręty podwodne. 

W działaniach tych wykorzystywano: 

 Okręty wojenne   (od pancerników, OP, do małych jednostek pomocniczych) 

 Statki handlowe  (głownie do transportu zaopatrzenia i wojska) 

 Lotnictwo morskie (do rozpoznania sytuacji i ataków z powietrza) 

 Artyleria   (do niszczenia sił przeciwnika kalibry od 30 mm do 381 mm) 

 Miny morskie  (łącznie postawiono 310 000 min z czego 60 000 na Bałtyku) 

 Torpedy  morskie (kal. Od 400 do 600 mm, głowice od160 – 190 kg MW) 

 Torpedy lotnicze  (waga od 80 do 340 kg, głowice od 4 do 30 kg MW) 

 Bomby głębinowe (waga od 50 do 300 kg, zawierały od 15 do 135 kg MW  

zrzucane w dużych seriach) 

5.4.2 Działania wojenne i bitwy morskie 

I wojna światowa na wodach Bałtyku miała kilka faz, w których stosowano różnorodną taktykę  

i wykorzystywano różne rodzaje uzbrojenia. 

Główne działania minowe i większość bitew morskich (które nie miały takiego rozmiaru ani 

znaczenia jak bitwy prowadzone na Morzu Północnym czy Atlantyku). Rozegrały się w rejonie 

wschodnich brzegów Morza Bałtyckiego, a przede wszystkim w rejonie Zatoki Fińskiej, gdzie flota 

niemiecka blokowała siły rosyjskie w Kronsztadzie. 

Z punktu widzenia przedmiotowego opracowania najbardziej interesujące są działania 

obejmujące obszar południowego Bałtyku, w tym szczególnie rejonów Ławicy Słupskiej i obszaru 

między Ławicą a południowym (polskim) brzegiem morza. Ponieważ jednak część min mogła być 

przemieszczana (przez prądy morskie) w całym obszarze południowego Bałtyku, należy rozważyć też 

wszystkie działania minowe na wschód i zachód od tego obszaru. 

Tabela 1 Działania wojenne w I Wojnie Światowej na Południowym Bałtyku 

ROK 

Bitwy morskie, 

potyczki, 

działania z 

użyciem torped 

Operacje 

stawiania 

min 

Postawione miny 
Kto prowadził 

działania 

1914 1 17 1294 szt. Niemcy, Rosjanie 

1915 5 8 1698szt. Rosjanie 

1916 20 N/A 5000 szt. (nieznana ilość wzdłuż 

wybrzeża Polskiego) 25000 szt.(na 

północ od wód polskich) 

Niemcy 

 

Rosjanie 

1917 N/A  25000 szt. Zatoka Ryska Rosjanie 

1918 N/A  21000 szt. Zat. Fińska i Ryska Rosjanie 

1919 N/A N/A N/A N/A 

Łącznie Obszar Morza N/A 60 000 szt.  Z tego do 5 tys. w  
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w I WŚ Bałtyckiego obecnych Polskich Obszarach 

Morskich 

 

W 1917, 1918 i 1919 roku na Bałtyku południowym miały miejsce następujące działania: 

Główne działania bojowe i minowe trwały w rejonie Zatoki Fińskiej i Ryskiej. Rosjanie postawili 

tam kolejne 21 000 min morskich. Rewolucyjna sytuacja w armii i flocie rosyjskiej spowodowała,  

że zakres działań został znacząco ograniczony i do zakończenia działań wojennych na Bałtyku obszar 

okolic Ławicy Słupskiej pozostawał poza zainteresowaniem walczących flot Niemiec i Rosji. Mimo to 

przeprowadzono jeszcze kilka wielkich operacji, np. operacją desantową w Zatoce Taga, kilka bitew 

na Zatoce Ryskiej. Po zakończeniu I wojny światowej na Bałtyku prowadzone były jeszcze wobec Rosji 

działania floty interwencyjnej. Nie prowadzono jednak żadnych działań na obszarze Bałtyku 

południowego. Istnieje ogromna różnica w ocenie ilości postawionych min w różnych źródłach 

historycznych, ale dla celów analizy bazą powinna być oficjalna informacja pozyskana w Centrum 

Wojny Minowej MW, z sytuacją minową przedstawioną na zbiorczej mapie Rysunek 2. Po wejściu na 

miny zatonęło dziesiątki jednostek, których dokładną ilość trudno ustalić. Dla przykładu, w styczniu 

1915 roku, po wejściu na minę, blisko Helu zatonął niemiecki tankowiec Burgermeister Petersen. 

Prócz statków handlowych, na minach podrywały się również okręty wojenne w trakcie trałowania 

rosyjskich pól minowych, np. dwa trałowce przy Rowach, dwa inne koło Darłowa. 

5.5 Działania bojowe w obrębie Morza Bałtyckiego podczas II wojny światowej 

w latach 1939–1945 

5.5.1 Ogólna sytuacja militarna oraz siły i środki użyte w konflikcie 

Działania marynarek wojennych państw zaangażowanych w konflikt 

W obrębie Bałtyku działały floty 9 państw nadbałtyckich: Danii i Szwecji, które ogłosiły 

neutralność, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy oraz Polski, Niemiec i Rosji. Najsilniejsze były floty 

Niemiec i Rosji. 

W okresie II wojny światowej marynarki flot bałtyckich (niemieckiej i rosyjskiej) działały gównie 

na dwóch polach – działania miały polegać na pokonaniu przeciwnika i przejęciu inicjatywy oraz na 

działaniach blokadowych. Realizowano również inne formy działań na morzu, tj. działania desantowe, 

operacje transportowe na wielką skalę (operacja Hannibal), wsparcie działań lądowych przy użyciu 

artylerii okrętowej (obrona Prus Wschodnich w 1944/1945, wsparcie obrony Kołobrzegu 1945 i wiele 

innych). 

W działaniach tych wykorzystywano: 

 Okręty wojenne (od pancerników, dużej ilości OP, okrętów desantowych do małych 

jednostek pomocniczych), 

 Statki handlowe (głownie do transportu zaopatrzenia i wojska) 

 Statki szpitalne (pływające szpitale), 

 Lotnictwo morskie (przeżywało swój rozkwit, do rozpoznania sytuacji i ataków z 

powietrza, w rejonie M. Bałtyckiego zatopiły ok. 50% wszystkich zatopionych 

jednostek) duże bombowce zabierały nawet do 8000 kg bomb lub 2 torpedy lotnicze i 
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pewną liczbę bomb. Wyłoniła się też klasa samolotów szturmowych przeznaczonych 

do walki z silnie bronionymi okrętami i statkami, 

 Bomby lotnicze (burzące, przeciwpancerne używane również do niszczenia 

umocnień, zapalające, wagomiar od 50 do 5500 kg (Tallboy), 

 Artyleria (działa okrętowe do niszczenia sił przeciwnika na morzu i lądzie, kalibry od 
25 mm do 457 mm, działa przeciwlotnicze do 152 mm), 

 Miny morskie (łącznie postawiono 1 mln szt z czego znaczną część tych min 
postawiono na Bałtyku wschodnim i południowym, oraz w cieśninach duńskich) Prócz 
min kotwicznych stawiano miny z zapalnikami magnetycznymi i akustycznymi) Waga 
300 kg (miny kontaktowe), 300–1000 kg (miny niekontaktowe, denne), 

 Ochraniacze pól minowych (do niszczenia trałów kontaktowych), 

 Torpedy morskie (W II wojnie światowej nadal budowano torpedy napędzane 

mieszanką powietrzną, masowo stosowano torpedy o napędzie elektrycznym oraz 

torpedy napędzane turbinami zasilanymi dwutlenkiem węgla, a w końcu wojny z 

napędem rakietowym, kal. od 533 do 600 mm, głowice do 300 kg MW), 

 Torpedy lotnicze (kal. 400 mm, waga do 800 kg, głowice do 150 kg MW, zrzucano na 

spadochronie lub bez spadochronu – wprost do wody), 

 Bomby głębinowe (Miotane seriami do 24 szt. od 50 do 150 m na każdą z burt, ok. 

170 kg MW. Bomby rakietowe miotane 200–300 m około 15 kg MW). 

5.5.2 Działania wojenne i bitwy morskie 

Podczas II wojny światowej pierwsze miny postawiły polskie okręty podwodne typu Wilk, które 

wykonały tym samym plan o kryptonimie „Rurka”.  

We wrześniu 1939 roku główne działania bojowe skupiły się w obrębie Zatoki Gdańskiej, gdzie 

oprócz polskich okrętów podwodnych działały duże siły niemieckie. Wyznaczone 6 września 1939 

roku nowe sektory działania polskich okrętów podwodnych rozciągały się od Rozewia do Bornholmu  

i miałyby dla projektu znaczenie, gdyby działające tam okręty podwodne wykonywały planowane 

działania bojowe z użyciem uzbrojenia i min morskich lub gdyby niemieckie okręty poszukiwały  

i zwalczały polskie OP. Tak jednak się nie stało, zatem ta część działań nie pozostawiła po sobie 

żadnych niewybuchów w tym rejonie. Zadanie postawienia min przez polskie OP udało się wykonać 

jedynie miejscowo w obrębie szeroko pojętej Zatoki Gdańskiej. Wspomniane okręty w nocy z 1 na  

2 września wokół Helu ustawiły trzy zagrody złożone w sumie z 50 min. Na jednej z nich, postawionej 

przez ORP „Żbik”, zatonął trałowiec M-85. 

Do momentu wybuchu wojny pomiędzy Niemcami i Rosją, w rejonie Bałtyku Południowego 

żadne istotne działania nie były prowadzone. Po rozpoczęciu działań wojennych w tym rejonie 

Niemcy stosowali system konwojowy. Konwoje składały się z 3–4 statków handlowych i silnej eskorty 

4–5 okrętów bojowych. Rosyjskie okręty podwodne działały mało skutecznie, a w sierpniu 1941 roku 

na wodach Zatoki Gdańskiej Niemcy bombami głębinowymi zatopili rosyjski OP „S-10”. Brak jest 

informacji o takich akcjach w rejonie Środkowego Wybrzeża. Choć rosyjskie OP w 1941 roku 825 razy 

spotykały się z niemieckimi okrętami eskortowymi, tylko 18 razy były one atakowane, zrzucono 

wtedy około 400 bomb głębinowych. Niemieckie OP wystrzeliły tylko 8 torped, a samoloty zrzuciły (w 

atakach na rosyjskie OP) tylko 300 bomb – wszystkie te akcje bojowe odbyły się w innym rejonie niż 

południowy Bałtyk. Okręty niemieckie i fińskie postawiły w tym czasie 4655 min, w tym 100 

magnetycznych. 
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Dla Niemiec Bałtyk południowy był jednym wielkim poligonem okrętów podwodnych 

produkowanych w stoczniach Gdańska, Królewca, Gdyni (gdzie była też główna baza szkolenia 

niemieckich załóg OP). Tu również znajdowały się główne bazy remontowe niemieckiej Kriegsmarine. 

W 1942 roku niemieckie ON wykonały 90 ataków z użyciem bomb głębinowych – zużyto ich 

1259, samoloty wykonały 24 ataki, zrzucając 65 bomb, wystrzelono 7 torped – niestety źródła nie 

podają dokładnej lokalizacji tych ataków, choć głównie rosyjskie OP były atakowane na podejściach 

do własnych baz w Zatoce Fińskiej (Leningrad, Kronsztad). 

Rosyjskie okręty podwodne Szcz-304 i Szcz-406 operowały na Bałtyku południowym w jego 

północnej części (u brzegów Szwecji) i nie działały w okolicach Ławicy Słupskiej. Jednak okręt 

podwodny L-3 na wodach Zatoki Pomorskiej postawił miny, na których zatonęły 2 niemieckie 

transportowce. W tym czasie Niemcy wystawiali nowe zagrody minowe w rejonie podejścia i w samej 

Zatoce Fińskiej. Jedyne skuteczne działanie OP rosyjskich to S-12 na wodach zatoki Gdańskiej zatopił 

parowiec „Edith Bosselman,” a 30 listopada w okolicy Ławicy Słupskiej zatopił niewielki parowiec 

„Maggie”. Rosjanie w swoich działaniach wystrzelili 143 torpedy, brak danych o niewybuchach 

(zakłada się, że może być ich około 10% z wszystkich użytych). 

Od połowy 1943 roku rosyjskie samoloty torpedowo-bombowe rozpoczęły ataki na niemieckie 

linie komunikacyjne, wykonały 229 lotów bojowych i łącznie zatopiły aż 56 jednostek niemieckich. 

W 1944 roku zwiększyła się intensywność działań rosyjskich okrętów podwodnych, szczególnie 

na trasach komunikacyjnych łączących Lipawę i Windawę z portami niemieckimi. W operacji 

ewakuacji wojsk niemieckich z tego rejonu wywieziono drogą morską ponad ćwierć miliona żołnierzy 

i dużą ilość uzbrojenia. Okręty te działały od Lipawy aż po Bornholm, w tym na obszarach przyległych 

do Ławicy Słupskiej. W trakcie 24 rejsów bojowych rosyjskie OP 53 razy były atakowane bombami 

głębinowymi przez niemieckie okręty nawodne. Wiele ataków przeprowadzonych przez rosyjskie OP 

było skutecznych – Szcz-407 na obszarze Zatoki Gdańskiej zatopił duży niemiecki transportowiec 

„Seeburg”, S-4 zatopił na północ od Rozewia tankowiec „Terra”. Podwodne stawiacze min (Lembit i L-

3) stawiały miny na wschód od Arkony. Na minach tych zatonęło 5 statków, okręt podwodny U 479 

oraz torpedowiec T34. Łącznie (w 1944 roku) rosyjskie OP zatopiły 34 jednostki, z tego większość  

w rejonie Bałtyku Południowego.  

Przez cały rok 1944 lotnictwo rosyjskie, używając samolotów szturmowo-bombowych, 

atakowało statki i okręty niemieckie na trasach komunikacyjnych, w tym na obszarze Bałtyku 

południowego, zatapiając łącznie 73 transportowce, uszkadzając 54 duże statki i 56 małych statków. 

W atakach na okręty bojowe zatopiło 17 i uszkodziło 170 okrętów różnej wielkości (w tym pancernik 

„Admirał Scheer”). 

Część statków i okrętów została zatopiona na obszarze południowego i środkowego Bałtyku.  

30 października samoloty rosyjskie zatopiły na północ od Rozewia statek „Bremerhaven” wiozący 

3200 żołnierzy niemieckich (407 zostało zabitych w ataku) i wyposażenie wojskowe. W rejonie 

obecnych brzegów Polski (na zachód od Rozewia) w listopadzie i grudniu na minach zatonęły  

2 niemieckie jednostki handlowe. Jedna z tych jednostek leży przy samym brzegu na trasie przyłącza 

dla jednej z MFW planowanych do zbudowania w najbliższym czasie. Z pierwotnej bryły wraku 

pozostały 3 kotły i fragment rufy. Reszta, po wojnie została usunięta z użyciem materiałów 

wybuchowych i wywieziona do hut.  
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Ostatnia faza wojny, od stycznia do maja 1945 roku, obfitowała w wielkie operacje 

ewakuacyjne (operacja Hannibal), intensywne działania rosyjskich okrętów podwodnych oraz bitwy 

powietrzno-morskie w Zatokach Gdańskiej i Pomorskiej.  

Główną siłę uderzeniową stanowiły rosyjskie samoloty lotnictwa morskiego wchodzące w skład 

51 MTAP Floty Bałtyckiej składającej się z samolotów szturmowych IŁ II Szturmowik i amerykańskich 

samolotów typu Douglas A-20 Havoc (przysłanych do Rosji w ramach pomocy wojskowej). Ich zasięg 

był ograniczony, więc działania lotnictwa były uzupełniane przez samoloty dalekiego zasięgu używane 

głównie do stawiania zapór minowych na podejściach do portów niemieckich. 

Łącznie w trakcie działań bojowych w rejonie Bałtyku południowego, w polskiej strefie 

ekonomicznej, Rosjanie stracili około 30 samolotów typu Boston A-20 Havoc. Szacuje się, że około 25 

z tych samolotów zestrzelono w obecnej polskiej strefie ekonomicznej. Tylko o jednym z nich 

wiadomo, że wodował i nie uległ całkowitej dezintegracji. Został odnaleziony (na wysokości Rozewia) 

przez Instytut Morski w Gdańsku, a w 2015 roku podniesiony z dna i przekazany do Muzeum 

Lotnictwa w Krakowie. Trzeba jednak pamiętać, że samoloty te zaginęły w trakcie działań bojowych, 

były mocno uzbrojone, zatem w pobliżu ich szczątków mogą znajdować się torpedy lotnicze, bomby 

lotnicze i amunicja wielkokalibrowa do działek pokładowych. Bostony A-20 Havoc obok samolotów 

szturmowych IŁ były najskuteczniejszymi samolotami służącymi do zwalczania sił nawodnych. 

Liczebna przewaga Rosjan pozwalała im na skuteczne zatapianie statków z konwojów Niemieckich. 

Działania lotnictwa Floty Bałtyckiej były bardzo skuteczne, gdyż liczyła ona w 1945 roku  

55 samolotów torpedowych, 40 samolotów bombowych, do 140 samolotów szturmowych i do 275 

samolotów myśliwskich. W każdym ze zmasowanych ataków na okręty i statki niemieckie 

uczestniczyło nawet do 150 samolotów myśliwskich i od 20 do 70 samolotów bombowych  

i torpedowych. W mniejszych działaniach używano mniejszych zespołów liczących kilkanaście 

samolotów torpedowo-bombowych i myśliwskich (tak było w przypadku ataku kiedy 12 kwietnia 

1945 roku zatopiono statek Karslruhe (zginęło 960 uchodźców, żołnierzy i załogi, uratowano 120 

osób).  

Liczba zużytych torped, bomb lotniczych, przeciwpancernych i bomb głębinowych jest trudna  

do oszacowania. Wiadomo, że w całym pasie południowego Bałtyku rosyjskie lotnictwo atakowało 

wszystko, co pływało, niszcząc statki, okręty, porty i umocnienia brzegowe. Atakowano porty 

załadunkowe, takie jak Gdynia, Gdańsk, Królewiec, w marcu Kołobrzeg i jego okolice, a w kwietniu 

1945 roku Świnoujście (zatapiając pancernik „Gneisenau”). Tylko w atakach na jeden port – Pilawę – 

 od 1 marca do 25 kwietnia 1945 roku zatopiono 26 statków transportowych, pływający dok,  

2 niemieckie okręty podwodne i 76 małych jednostek pływających. 
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Rysunek 1 Oficjalna mapa pól minowych i zagród minowych na obszarze Zatoki Gdańskiej 

Źródło: Centrum Wojny Minowej MW luty 2018 

 

Niemieckie samoloty myśliwskie nie były w stanie zapewnić ochrony niemieckim jednostkom  

na morzu. W marcu i kwietniu w rejonie Bałtyku południowego doszło do kilku bitew powietrzno-

morskich. Tylko w jednej z nich – 6 marca – samoloty zatopiły 9 jednostek niemieckich. 12 marca na 

Zatoce Pomorskiej 192 samoloty rosyjskie wykonały zmasowane uderzenie na niemiecką flotę, 

zatapiając 8 statków, a w samym Świnoujściu 23 małe jednostki. 26 marca w rejonie Gdańska i Helu 

zatopiono 5 jednostek, w dniu 8 kwietnia w tym samym rejonie – tankowiec „Franken”, 2 okręty 

lotnicze, a następnego dnia kolejne 8 jednostek. W następnych dniach zatopiono w okolicach Helu 

jeszcze 11 jednostek niemieckich. Walki trwały aż do zakończenia działań bojowych na początku maja 

1945 roku, choć po wyzwoleniu rejonu Zatoki Gdańskiej działania lotnictwa przeniosły się  

w rejon Kołobrzegu i Świnoujścia, a potem portów na Rugii i Zatoki Kilońskiej. 

W 1945 roku rosyjskie OP aż 1444 razy wykrywały niemieckie okręty i statki handlowe. 

Samoloty niemieckie 11 razy atakowały rosyjskie OP, 288 razy zrzuciły one bomby głębinowe bądź 

ostrzeliwały z broni pokładowej. 

Niemieckie okręty nawodne 70 razy atakowały rosyjskie OP, zrzucając 1594 bomby głębinowe. 

Średnio na każdy rosyjski OP na patrolu wypadały 2–4 ataki i 72 użyte bomby głębinowe. Skuteczność 

ataków rosyjskich OP wykonywanych w nocy wynosiła 63%, co daje obraz, jak niebezpieczne były to 

działania.  

Największym „sukcesem” było zatopienie torpedami przez rosyjski OP „S-13” 30 stycznia 1945 

roku statku „Wilhelm Gustloff” (na północ od Łeby). Zginęło na nim od 6000 do 10 000 osób. Jest to 

największa znana katastrofa morska. Innym sukcesem tego okrętu było zatopienie innego statku 

pasażerskiego, „Steuben” (na północ od Ławicy Słupskiej), na którym zginęło 4500 osób, a na 

zatopionym przez rosyjski OP „L-3” statku „Goya” zginęło 3500 osób, „Karlsruhe 960 osób). 
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Rysunek 2 Oficjalna mapa pól minowych i zagród minowych pochodzących z I i II wojny światowej 
postawionych przez okręty wojenne oraz  samoloty  

Źródło: Centrum Wojny Minowej MW luty 2018 

 

W rejonie Helu odbyła się też bitwa lądowo-morska z udziałem rosyjskich kutrów 

torpedowych, które zaatakowały niemieckie okręty tam zgromadzone. Wystrzelono kilkadziesiąt 

torped, a niemiecka artyleria lądowa wystrzeliła kilkadziesiąt tysięcy pocisków średniego i małego 

kalibru. 

Należy podkreślić, że działania rosyjskie nie były jedynymi działaniami w tym rejonie. 

Wojenne bombardowania Gdyni były prowadzone przez lotnictwo alianckie, bombardujące  

i minujące niemieckie porty na Zatoce Gdańskiej.  

W czasie wojny Gdynię bombardowały floty powietrzne Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii  

i USA, przez cały okres II wojny światowej od września 1939 roku do stycznia 1945 roku odbyło się 17 

ciężkich bombardowań portu, stoczni miast Gdynia, Gdańsk oraz minowania awanportów i Zatoki 

Gdańskiej.  Zatopiono 13 statków, zginęło około 1000 osób. Postawiono kilkaset min dennych. W 

końcowej fazie wojny (do końca marca) Gdynia i jej infrastruktura portowa była bombardowana 

prawie codziennie przez Rosjan. 

Wynikiem tych ataków były pola i zagrody minowe głownie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przy 

połączeniu z zagrodami minowymi wystawionymi przez rosyjskie i niemieckie okręty obszar Zatoki był 

najbardziej niebezpiecznym obszarem żeglugi na Bałtyku Południowym co pokazuje Rysunek 1. 
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6 Wraki statków morskich oraz statków latających zalegających na Polskich 

Obszarach Morskich.  

Środowisko morskie to niezwykle skomplikowany system wzajemnych powiązań pomiędzy wodą, 

osadami morskimi i organizmami wodnymi. Powiązania te są tak ścisłe, że nie sposób rozważać 

każdego z tych czynników odrębnie. W praktyce oznacza to, że jeśli ekosystem ten funkcjonuje  

w sposób prawidłowy, to równowaga pomiędzy jego składowymi jest zachowana. Jednakże, zasada 

ta działa także w drugą stronę jeden negatywny element tej układanki może bezpośrednio wpłynąć 

na pozostałe. 

Jednym z największych zagrożeń dla środowiska morskiego są rozlewy paliwa i innych 

niebezpiecznych substancji chemicznych, wydobywające się z wraków statków znajdujących się na 

dnie zbiorników wodnych. W rejonie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej są to głównie jednostki 

zatopione w czasie I i II wojny światowej lub później. Mówi się tu o „potencjalnym” zagrożeniu 

jedynie dlatego, że jest ono odroczone w czasie, niejako „uśpione”. Nie znaczy to jednak, że nie jest 

realne. Istnieje bowiem duże ryzyko, że takie wylewy będą następować na skutek postępującej 

korozji wraków. Trudno jest określić, kiedy się to stanie, ale wiadomym jest, że w przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji nastąpi skażenie środowiska, osadów dennych, wód i plaż, oraz że ucierpią 

wszystkie organizmy zamieszkujące skażony rejon, ze szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia 

olejowe ptakami. 

  Do grup poszkodowanych należy zaliczyć także ludzi. Po pierwsze, ze względu na koszty 

związane z oczyszczeniem takiego rejonu i próbami minimalizowania strat dla środowiska. W 

przypadku wraków z okresu I i II wojny światowej oraz wraków powojennych z okresu sprzed 

wprowadzenia regulacji prawnych w ramach konwencji z Nairobi (Nairobi WRC, 2007) oraz przepisów 

MARPOL, nie jest jednoznacznie określone, kto jest odpowiedzialny za oczyszczenie wraków. 

Większość interpretacji istniejących przepisów wskazuje, że w takich przypadkach (tj. wraków 

zatopionych przed 2007 rokiem) odpowiedzialność za szkody ponosi państwo, na którego obszarze 

doszło do zdarzenia. Według polskiego systemu prawnego, koszty takiej operacji poniosłaby 

Administracja Morska. Natomiast na mocy postanowień przyjętych w 2007 roku, koszty ponosi 

strona, która je spowodowała (Polluter pays principle). Niestety nie dotyczy to wraków z okresu I i II 

wojny światowej. 

Obecnie oficjalna Baza Obiektów (BDOP) zalegających na dnie, prowadzona przez Biuro 

Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, zawiera kilka tysięcy rekordów opisujących znane już obiekty 

(w tym wszystkie dotychczas znalezione wraki). Ilość wraków opisanych w BDOP na dzień 30.06.2021 

wynosi 532 (raport NIK z 07.02.2020 podaje liczbę wraków 415 w tym ok. 100 na obszarze Zatoki 

Gdańskiej). Liczba ta zmienia się z każdym dniem, co jest związane z dużą ilością odkryć nieznanych 

dotychczas wraków podczas intensywnego badania dna morskiego, szczególnie w obszarach takich 

inwestycji jak Morskie Farmy Wiatrowe, kable i rurociągi podmorskie, a także bardzo intensywnej 

działalności poszukiwawczej prowadzonej przez entuzjastów amatorskiego nurkowania, którzy 

dysponują nowoczesnym sprzętem do poszukiwań.  

Szacuje się, że na dnie POM znajduje się od 1500 do 3000 wraków, w tym wraków statków 

mechanicznych napędzanych paliwami płynnymi jest około 500. Większość wraków stanowią wraki  

z okresu przedindustrialnego i nie stanowią one żadnego zagrożenia dla środowiska morskiego, niosą 

ze sobą jednak wielką wartość historyczna i jako takie powinny podlegać ochronie.  
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Większość zatopień statków i okrętów napędzanych paliwami ciekłymi miała miejsce w 

okresie obu wojen światowych, pewna ilość jednostek zatonęła też w okresie między I i II wojną 

światową oraz współcześnie, już po II wojnie światowej. Najlepiej udokumentowane są zatonięcia w 

okresie powojennym, kiedy wymiana informacji oraz dostępne środki łączności radiowej pozwalały 

na aktywny udział służb ratowniczych w ratowaniu ludzi i mienia na morzu. 

Przykładem największej operacji morskiej II wojny światowej w rejonie Południowego 

Bałtyku, w której zatopiono ponad 100 jednostek, jest operacja Hannibal. 

Operacja ewakuacji ludzi z terenu Prus Wschodnich oraz Pomorza została rozpoczęta  

z rozkazu głównodowodzącego Kriegsmarine grossadmirała Karla Denitza 21 stycznia 1945 roku. 

Nadano jej nazwę Hannibal. Głównym celem było uratowania jak największej części ludności cywilnej 

oraz rannych żołnierzy poprzez ewakuację drogą morską na terytorium Niemiec i Zachodniej Europy. 

Głównymi portami, z których prowadzono ewakuację były Gdańsk, Gdynia i Hel. Łącznie 

ewakuowano ponad 2 miliony ludzi z użyciem około tysiąca jednostek pływających. Nawet okręty 

podwodne użyte w tej operacji przewiozły ok. 1500 lotników. Była to największa w historii operacja 

ewakuacji morskiej w dziejach wojen morskich. W trakcie tej operacji zginęło na lądzie i na 

zatopionych statkach około 36 000 osób. 

Tabela 2 Przebieg operacji Hannibal (21.01 – 09.05.1945) (Źródło: „Route of death” T.Stachura, 2020) 

Miesiąc Użyte statki Statki utracone Ewakuowane osoby 

2 połowa stycznia 117 8 223 882 

1 połowa lutego 90 7 232 962 

2 połowa lutego 70 5 210 828 

1 połowa marca 95 14 294 684 

2 połowa marca 75 15 258 846 

1 połowa kwietnia 73 20 300 199 

2 połowa kwietnia 76 18 240 355 

Do 9 maja 61 25 188 652 

Sumarycznie 112 1 950 408 

 

Uwzględniając fakt, że faktyczna operacja ewakuacji drogą morską trwała już od lata 1944 
roku (również z portów takich jak Windawa, Lipawa, Kłajpeda, Pilawa i Królewiec) można uznać, że  
w ten sposób przerzucono na zachód około 2,5 miliona osób tracąc około 1,8% przewożonych ludzi, 
co należy uznać za bardzo dobry wynik. Z danych historycznych wynika, że w okresie tym Niemcy 
utracili na Bałtyku 247 jednostek (112 od stycznia do maja) (część na wschód i na zachód od MOP)  
w tym tak znane jak: Wilhelm Gustloff, Steuben, Goya i Karlsruhe. 

Nie wszystkie wraki zalegające na dnie morza stanowią zagrożenie dla środowiska. Podczas 

kategoryzacji wraków pod względem skali stwarzanego przez nie zagrożenia szczególną uwagę 

zwraca się na wraki statków napędzanych (lub transportujących) paliwo płynne, ciecze węglowe 

powstałe w wyniku uwodornienia węgla, oleje napędowe oraz inne płynne lub półpłynne 

niebezpieczne substancje chemiczne różnego rodzaju. 
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Rysunek 3 Mapa wraków leżących w polskich obszarach morskich wydana przez BH MW w 2012 roku  

 

Pod pojęciem wraku niebezpiecznego należy rozumieć taki wrak, który zawiera w swoich 

zbiornikach lub innych przestrzeniach zamkniętych paliwo lub/oraz inne substancje niebezpieczne dla 

środowiska w ilości większej niż 10 m3. Wrak taki musi również zalegać na dnie w odległości mniejszej 

niż 10 mil morskich od brzegu, który jest piaszczystą lub kamienistą plażą albo klifem. W zależności 

od tych paramentów wprowadza się pojęcie wielkości zagrożenia. Wrak, który zawiera od 10 do 500 

m3 paliwa, leży w odległości 1 do 10 mil morskich od piaszczystych, klifowych lub kamienisto-

żwirowych plaż klasyfikowany jest jako stwarzający umiarkowane lub duże zagrożenie (wrak 

FRANKEN). Wrak zawierający powyżej 500 m3 paliwa i leżący w odległości do 1 mili morskiej od 

brzegu powinien zostać sklasyfikowany jako bardzo niebezpieczny (wrak STUTTGART). Podczas 

dokonywania klasyfikacji wraków, prócz tego formalnego rozgraniczenia, należy uwzględnić również 

inne parametry, takie jak wyjątkowość miejsca, w którym leży obiekt, np. bliskość rezerwatów 

przyrody lub obszarów chronionych o niepowtarzalnych walorach środowiskowych, występowanie  

w okolicy wraku zwierząt morskich zagrożonych wyginięciem, lub gatunków endemicznych itp. 
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Rysunek 4 Mapa wraków leżących w obszarze Zatoki Gdańskiej wydana przez BH MW w 2012 rok 

 

6.1 Działania zmierzające do oczyszczenia wraków z paliw w innych krajach 

Świadomość zagrożeń środowiskowych i szkód jakie generują wycieki z wraków powoduje, że 

wiele krajów podjęło już instytucjonalne działanie w celu ich badania i oczyszczania. Przykładowo 

USA posiada stały budżet przeznaczony na ten cel. Oczyszczane są tam rocznie 2-3 wraki wybrane  

z 573 znanych wraków zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. W Wielkiej Brytanii, pod nadzorem 

Ministerstwa Obrony, funkcjonuje departament SALMO (Salvage and Marine Operations) wdrażający 

przystosowany do warunków brytyjskich Program Zarządzania Wrakami (ang. Wreck Management 

Programme), umożliwiający zbadanie i oczyszczenie od 2 do 5 wraków rocznie wybranych z ponad 

500 wraków uważanych za potencjalnie niebezpiecznie. Norwegia także wdraża Program Zarządzania 

Wrakami i w latach 1993-2013 oczyściła 8 niebezpiecznych wraków, z 30 zaklasyfikowanych jako 

bardzo niebezpieczne. W krajach nadbałtyckich takie działania są już prowadzone w Szwecji oraz w 

Finlandii. W Szwecji, Uniwersytet Chalmers w Goeteborgu zbudował system wspierania przy 

podejmowaniu decyzji VRAKA, umożliwiający Szwedzkiej Agencji ds. Gospodarki Morskiej  

i Gospodarki Wodnej (ang. Swedish Agency for Marine and Water Mamagement) klasyfikowanie 
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wraków, zarządzanie ryzykiem i gromadzenie danych, co w rezultacie przyczynia się do oczyszczenia 

2-3 wraków rocznie (z 316 w tym 30 bardzo niebezpiecznych). Fiński Instytut Środowiska (SYKE) 

prowadzi szeroko zakrojony program badania i oczyszczania wraków, także oczyszczając 2-3 wraki 

rocznie z pośród 420 niebezpiecznych, w tym 46 bardzo niebezpiecznych. W samym 2021 roku, od 

stycznia do końca lipca, statek Aranda uczestniczył w badaniu 8 wraków i oczyszczeniu z paliwa  

3 wraków w Fińskiej EEZ.  

Tabela 3 Działania zmierzające do oczyszczenia wraków z paliwa w wybranych krajach. (Źródło własne) 

 

W Polsce, w latach 1999-2016 Instytut Morski w Gdańsku prowadził rozpoznanie zagrożenia 

ze strony wraków w ramach Fińskiej Weryfikacji Wraków (rekomendowanych przez HELCOM). 

Projekt ten nie doprowadził jednak do oczyszczenia żadnego z badanych wraków, mimo 

udokumentowania zagrożeń ze strony co najmniej 4 wraków położonych w polskiej EEZ w tym  

2 zagrożeń na wysokim i najwyższym poziomie (wraki Franken i Stuttgart zaliczane do kat. A które są 

zaliczane do najgroźniejszych na Bałtyku Południowym). Jak dotąd nie powstał również żaden system 

mający na celu rozwiązanie tego problemu. W 2016 roku finasowanie projektu zostało całkowicie 

wstrzymane, a w roku 2019 Instytut Morski stał się częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kończąc 

tym samym jakiekolwiek działania w tym temacie. 

Wokół tego problemu ogniskuje się zainteresowanie wielu instytucji rządowych, naukowych  

i pozarządowych. Należy do nich zaliczyć, przede wszystkim:  

 administrację morską, np. Urzędy Morskie administrujące w imieniu Państwa 

obszarami wzdłuż wybrzeża kraju i odpowiadające za stan środowiska morskiego,  

 Ministerstwo Środowiska, odpowiadające za utrzymanie właściwego stanu 

środowiska morskiego,  

 uczelnie i instytuty naukowe (Uniwersytet Gdański, Akademia Morska w Szczecinie, 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Morski Instytut Rybacki i inne) 

prowadzące różnorodne projekty badawcze w celu określenia jakości środowiska 

morskiego, w tym jego czystości i potencjalnych zagrożeń (wraki, broń 

konwencjonalna, chemiczna, przełowienie),  
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 organizacje pozarządowe takie jak m.in. Fundacja MARE i WWF Polska realizujące 

projekty z zakresu ochrony przyrody i edukacji społecznej w zakresie ochrony 

ekosystemów morskich oraz wspierające działania rządowe w zakresie polepszenia 

stanu polskich wód morskich. 

 

Rysunek 5 Program badania wraków pod kątem dotychczasowych wydatków pokazuje poniższy diagram 

Źródło; Prezentacja dla NIK dot. niebezpiecznych wraków na M. Bałtyckim, własna, 2019 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat na badanie wraków przez Instytut Morski w Gdańsku wydano 

508,5 tys. zł czyli równowartość 115 tys. euro. Dla porównania Szwedzka Agencja ds. Gospodarki 

Morskiej i Gospodarki Wodnej (ang. Swedish Agency for Marine and Water Mamagement) otrzymuje 

w tym samym celu 25 mln SEK (2,4 mln EURO) rocznie przydzielone na 10 lat z góry. Co wyraźnie 

wskazuje na ogromną różnicę cywilizacyjną i różnice poziomu świadomości w obu krajach,  

w obszarze zagrożeń dla środowiska morskiego jakie niosą wraki, oraz ich skutków przeniesionych na 

lokalne społeczności mieszkające i żyjące z morza. 

6.2 Strategia oceny polskich wraków  

Niniejszy dokument przedstawia przegląd dostępnych strategii oceny polskich wraków  

i zarządzania nimi oraz proponuje indywidualny model przystosowany do wdrożenia w Polsce. Celem 

przytoczonego we fragmentach opracowania jest wskazanie wielkości zagrożeń oraz sposobów 

właściwego postępowania przez zainteresowane służby lub jednostki badawcze podczas badania 

nowoodkrytych lub znanych już wraków pod kątem ich negatywnego wpływu na środowisko morskie. 

Zaprezentowano tu sposób szacowania ryzyka rozlewów olejowych z wraków, metody badań 

geofizycznych, geologicznych, chemicznych, biologicznych i ekotoksykologicznych. Wskazano 

dostępne metody i technologie usuwania paliwa z wraków, dna morskiego oraz remediacji skażonego 

osadu. Wiele z zaproponowanych rozwiązań mogłoby posłużyć do skutecznego zarządzania ryzykiem 

w przypadku wraków Franken i Stuttgart, stwarzających obecnie ogromne zagrożenie dla środowiska 
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morskiego w obrębie Zatoki Gdańskiej. Pełna wersja opracowania i metodyki dostępna jest na stronie 

internetowej Fundacji MARE (www.fundacjamare.pl). 

6.3 Metody badania wraków do określenia stopnia stwarzanego zagrożenia 

Procedura oczyszczania wraków z paliwa jest złożona i wielostopniowa. Jeden  

z najważniejszych jej etapów to badania studyjne i gromadzenie informacji o danym obiekcie. 

Zgromadzona wiedza jest niezbędna do ustalenia metodyki kolejnych badań, opracowania strategii 

oczyszczenia jednostki oraz oszacowania kosztów takiego przedsięwzięcia oraz ryzyka 

niekontrolowanego wylewu paliwa.  

Kluczowe jest określenie rodzaju jednostki, która ma zostać oczyszczona, gdyż od tego w dużej 

mierze zależy strategia podjętych działań. Rozpoznanie, jakiego rodzaju wrak jest celem operacji 

dostarcza wiedzy o względnej ilości i rozmieszczeniu zbiorników paliwa. Statki transportowe mają 

znacznie prostszą konstrukcję systemu paliwowego niż okręty wojenne. Najczęściej, na własne 

potrzeby, posiadają one od 4 do 6 dużych zbiorników paliwowych. Zbiorniki te są chronione przed 

wnikaniem wody do środka, jednak nie przed wypływem paliwa na zewnątrz. Zawory zwrotne  

w głowicach odpowietrzających zbiornik oraz skorodowane rurociągi paliwowe stanowią główne 

miejsca wycieków. W przypadku jednostek wojennych, służących do przewozu paliwa, a także 

uzbrojenia i środków bojowych, mamy z reguły do czynienia ze znacznie bardziej rozbudowanym 

systemem paliwowym. Składa się na niego wiele mniejszych zbiorników rozmieszczonych wzdłuż 

całej długości kadłuba. Takie rozlokowanie sprawia, że służą one także balastowaniu jednostki. 

Istotny jest także system odpowietrzania zbiorników paliwowych przez inne zbiorniki i centralę 

paliwową. Taka technologia umożliwia okrętowi niezakłócone funkcjonowanie, nawet gdy jeden ze 

zbiorników ulegnie uszkodzeniu oraz prowadzenia działań z otwartym ogniem (strzelanie z armat) 

bez ryzyka zapłonu gazów ulatniających się ze zbiorników. Jednak w przypadku wraku oznacza to, że 

paliwo może znajdować się w każdej części kadłuba. Jest to znaczące utrudnienie przy planowaniu 

operacji oczyszczania. W przypadku wraku jednostki pomocniczej posiadającej zarówno cechy 

jednostki handlowej służącej do przewozu m.in. paliwa, jak i okrętu wojennego, system paliwowy 

może posiadać cechy charakterystyczne dla obu typów statków. Przykładem może tu być wrak 

Franken, umiejscowiony w Zatoce Gdańskiej, który posiada 19 zbiorników ładunkowych na różnego 

rodzaje węglowodory i 10 mniejszych zbiorników na własne potrzeby. W przypadku jednostek 

pomocniczych system odpowietrzania zbiorników funkcjonuje podobnie jak na okrętach. 

Określenie rodzaju wraku jest jednak jedynie punktem wyjścia do kolejnych etapów gromadzenia 

danych w sposób metodyczny i systemowy. Rozpoznanie rzeczywistych i aktualnych warunków 

panujących na wraku i w jego otoczeniu musi być prowadzone w sposób przemyślany, powtarzalny  

i rzetelny. Tylko tak uzyskane dane są jakościowe i mogą służyć zaplanowaniu akcji oczyszczania  

i oszacowaniu ryzyka. 

Na określenie wszystkich istotnych cech dla oceny wraku i stwarzanego przez niego zagrożenia 

składają się: 

1. badania historyczne dane techniczne jednostki, opisy eksploatacji, opis i zdjęcia 

momentu zatonięcia, dokumenty przewozowe, w tym dokumenty przewozu materiałów 

wybuchowych i substancji niebezpiecznych, obserwacje świadków zatonięcia itp.; 

2. pozyskanie danych hydrograficznych i nawigacyjnych; 
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3. badania geofizyczne badania batymetryczne, pomiary z użyciem sonaru 

bocznego/dookólnego/kamery akustycznej lub z wykorzystaniem akustycznego 

profilomierza dna (SBP), określenie rozkładu materiałów metalowych na dnie z użyciem 

magnetometrów; 

4. geologiczne badania dna pobieranie próbek powierzchniowych osadów dennych, 

pobieranie próbek rdzeniowych (zazwyczaj ok. 3-metrowych), analiza rodzajów osadów 

dennych; 

5. chemiczne badania osadów dennych i wody przydennej chemiczna analiza próbek, przy 

których pobieraniu należy wziąć pod uwagę sposób zalegania wraku ewentualne 

zagłębienia, ukształtowanie dna, kierunki prądów przydennych, gdyż czynniki te 

wpływają na ilość i miejsce pobierania próbek; 

6. analizy biologiczne najczęściej wykonywane z wykorzystaniem próbek osadów dennych 

pobranych do analiz geologicznych, co jest istotne przy opracowywaniu strategii ich 

pobierania; dobrze oddają stan środowiska, gdyż obecność lub brak określonych grup 

organizmów świadczy o poziomie zanieczyszczenia danego obszaru; 

7. analizy ekotoksykologiczne dobry wskaźnik poziomu i zasięgu skażenia, jednak ze 

względu na wysokie koszty, powinien być stosowany tylko w uzasadnionych przypadkach, 

takich jak potwierdzone wcześniejszymi badaniami skażenie; 

8. inspekcja przeprowadzona na wraku z użyciem zdalnie sterowanych pojazdów 

podwodnych (ROV) pozwala na ustalenie aktualnego stanu wraku, stopnia pokrycia go 

osadami dennymi, ewentualnej obecności i ilości sieci widm, obecności amunicji  

i środków wybuchowych, dokładne monitorowanie obszaru wokół wraku oraz wykonanie 

dokumentacji fotograficznej; 

9. zebranie informacji o otoczeniu wraku, tj. o natężeniu ruchu małych i dużych jednostek, 

odległości wraku od torów wodnych i tras żeglugowych, aktywności militarnej w okolicy 

wraku, występowaniu silnych sztormów, prowadzeniu połowów z użyciem sieci 

trałowych, itp. 

Metody te pozwalają w sposób pewny i powtarzalny opisać aktualny stan wraku i jego 

najbliższego otoczenia. Oczywiście ważne jest odpowiednie zaplanowanie działań i metodyki 

pomiarów, gdyż część z wymienionych badań może okazać się zbędna w przypadku konkretnego 

obiektu. Dobór metod zależy od wielu czynników, więc badania powinny być prowadzone w 

kolejności od tych ogólnych po coraz bardziej szczegółowe, zależnie od konieczności poszerzenia 

wiedzy na temat danych aspektów wraku. Konieczne jest także ustalenie czy na badanej jednostce 

znajdują się niewybuchy, amunicja, miny, bomby głębinowe, materiały wybuchowe szczególnie 

często występujące na okrętach wojennych, itp. Jeśli tak, operacja oczyszczania wraku musi być 

poprzedzona usunięciem niebezpiecznych materiałów.  

6.4 Metody szacowania ryzyka rozlewów olejowych w innych krajach 

Na zagrożenie stwarzane przez wraki zalegające na dnie mórz składa się prawdopodobieństwo 

wystąpienia wycieku paliwa oraz skala wpływu takiego zdarzenia na środowisko. Oszacowanie ryzyka 

nastąpienia wycieku powinno opierać się na danych historycznych dotyczących wraku, uzupełnionych 

badaniami dotyczącymi fizycznej integralności danego obiektu, a szczególnie jego zbiorników 

paliwowych. Określenie skali ryzyka dla środowiska szacuje się natomiast za pomocą modeli 

rozlewów oleju przy uwzględnieniu czynników hydrologicznych na danym obszarze. Brane pod uwagę 
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są także wskaźniki środowiskowe, a czasem również socjoekonomiczne, o różnej wrażliwości. Ryzyko 

może być określone integralnie dla całego ekosystemu lub dla poszczególnych jego składowych, np. 

plaż, kolumny wody, powierzchni wody i osadów dennych. 

  Proces ten składa się z kilku etapów. Przede wszystkim ważne jest ustalenie kontekstu 

działań, dzięki czemu można zawęzić zakres prac i sprecyzować ich cel. Następnie przeprowadza się 

dokładną analizę ryzyka, w ramach której dokonuje się identyfikacji wszystkich czynników ryzyka. 

Konieczna jest więc identyfikacja obszarów, na które wrak już oddziałuje lub będzie oddziaływał  

 przyszłości, a także źródeł ryzyka, tj. czynników chemicznych i biologicznych. W ten sposób możliwe 

jest prześledzenie całego ciągu przyczynowo skutkowego, prowadzącego ostatecznie do 

potencjalnego wycieku. Kompleksowa analiza powinna zawierać możliwe scenariusze alternatywne 

oraz rozwiązania pozwalające na minimalizację negatywnych skutków oddziaływania. 

Międzynarodowa konwencja o usuwaniu wraków z Nairobi (IMO, 2007) nie określa ram 

systemowych szacowania ryzyka dla potencjalnie niebezpiecznych wraków. Powstało jednak wiele 

opracowań naukowych poświęconych temu zagadnieniu. Oto niektóre metody oceny zagrożeń dla 

środowiska powodowanych przez wraki: 

 Program usuwania wraków olejowych (ang. The Wreck Oil Removal Program) wdrożony  

w Stanach Zjednoczonych przez National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),  

ma na celu wykorzystanie naukowo uzasadnionego podejścia do usuwania ropy naftowej  

i minimalizowania kosztów i ryzyka zanieczyszczenia zatopionych statków handlowych 

(NOAA, 2009); 

 Wraki potencjalnie zanieczyszczające wody morskie (ang. Potentially polluting wrecks in 

marine waters) autorstwa Michel i in. (2005), wydane w ramach konferencji IOCS 

(International Oil Spill Conference) to opracowanie mające na celu ustalenie zasad 

obiektywnej analizy wraków statków za pomocą metodyki opisującej potencjalne zagrożenie 

związane z wyciekiem ropy naftowej i dalsze zapewnienie środków umożliwiających 

rozwiązanie tego problemu; 

 Projekt DEEPP (ang. DEvelopment of European guidelines for Potentially Polluting 

shipwrecks) to opracowanie europejskich wytycznych dla wraków statków potencjalnie 

zanieczyszczających środowisko (Alcaro i in., 2007); 

 Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń (ang. Norwegian Pollution Control Authority NPCA) 

uznał temat wraków statków za priorytetowy. Projekt budowy bazy wraków został 

nakreślony w trzech fazach: rejestracja, klasyfikacja priorytetowa i wymagane działanie  

w celu uzyskania pełnego obrazu wraków statków wzdłuż wybrzeża Norwegii; 

 Regionalny Program Ochrony Środowiska Regionu Południowego Pacyfiku (ang. The South 

Pacific Regional Environment Program) w jego ramach realizowany jest Program Zwalczania 

Zanieczyszczenia Oceanu Spokojnego (PACPOL), którego celem jest określenie 

zanieczyszczenia morza przez wycieki z wraków okrętów i zminimalizowanie szkód 

spowodowanych przez wraki z czasów II wojny światowej; 

 Szwedzki model VRAKA (ang. Probabilistic risk assessment of shipwrecks) (2016) opracowany 

przez zespół naukowy z Uniwersytetu Technicznego Chalmers w Göteborgu pod 

kierownictwem Hanny Landquist, złożony z dwóch modułów: 

o narzędzia do szacowania prawdopodobieństwa uwolnienia substancji niebezpie-

cznych z wraków statków, 

o metody szacowania potencjalnych konsekwencji takiego zdarzenia. 
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 Brytyjski system szacowania ryzyka „Protokół oceny oddziaływania wraków na środowisko 

w oparciu o analizę dostępnych danych środowiskowych” (ang. Wreck assessment protocol 

Environmental Desk Based Assessment, E-DBA) (2016), opracowany przez zespół naukowców 

z Centre for Environment Fisheries & Agriculture Science (CEFAS) oraz wdrażany przez 

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii - celem tego systemu jest wykorzystywanie już 

istniejących danych środowiskowych do dokonania oceny ryzyka.  

Ostatnia z wymienionych metod wydaje się być najbardziej odpowiednia do zastosowania  

w rejonie południowego Bałtyku. Jest ona także stosunkowo prosta, a równocześnie wysoce 

skuteczna. Stosuje się w niej trzystopniową skalę do określenia poziomu zagrożenia oraz do 

określenia poziomu zaufania do oszacowanych wyników. Metoda ta bierze pod uwagę dwa 

podstawowe scenariusze: gwałtowny wyciek i jego natychmiastowe skutki dla środowiska oraz 

powolny wyciek i skutki długotrwałe. Pozwala stosunkowo szybko określić poziom ryzyka wystąpienia 

rozlewu dla poszczególnych wraków i ich kategoryzację, lecz nie umożliwia określenia czasowej 

zmiany zagrożeń. Do tworzenia predykcji zastosować można szwedzką metodę VRAKA. 

6.5 Prawdopodobieństwo nastąpienia wycieku paliwa 

Na prawdopodobieństwo wystąpienia wycieku paliwa składa się wiele czynników. Ich wpływ 

na ryzyko takiego zdarzenia nie jest jednakowy, dlatego zgodnie z założeniami E-DBA przypisuje się 

im odpowiednią wagę. Po określeniu stopnia każdego z czynników, prawdopodobieństwo 

wystąpienia wycieku określa się jako niskie, średnie lub wysokie. Punktacja obliczana jest zgodnie  

z danymi zawartymi w tabeli 1. 

Tabela 4. Kryteria oceny prawdopodobieństwa uwolnienia ropy naftowej przez wraki, ocena obejmująca 
zastosowane wagi i kategorie ryzyka. (źródło: CEFAS Assessment Protocol Environmental Desk Based 
Assessment C6107) 

Kryteria oceny 
ryzyka 

Ustalenie 
kryterium wagi  

Niskie 
(waga =1) 

Średnie 
(waga = 2) 

Wysokie 
(waga = 3) 

Głębokość 
zalegania wraku 

2 Niskie > 200 m 30 100 m Wysokie < 30 m 

Historia 
wycieków 

3 Brak informacji 
Nieznane lub 

niepotwierdzone 
dowody 

Historia wycieków 
została 

udokumentowana 

Integralność 
wraku 

2 
Połamany na 

więcej niż trzy 
kawałki 

Połamany na dwa 
lub trzy kawałki 

W całości, w jednym 
kawałku lub nieznane 

Wiek statku w 
czasie, kiedy 
tonął 

1 < 10 lat 10 30 lat  30 lat 

Czas jaki upłynął 
od zatonięcia 

2 < 50 lat 50-90 lat  90 lat 

Sposób przewozu 
ładunku 

2 
Rodzaj ładowni - 

zbiornik 
Ładownia 

Na pokładzie, w 
beczkach, 

kontenerach, 
skrzyniach 

Powód zatonięcia 1 

Wybuch wielu 
torped, wybuch 
wielu min, silna 

eksplozja 

Pojedyncza 
torpeda, ostrzał 

artyleryjski, 
pojedyncza mina, 

pęknięcie kadłuba, 
złamanie na pół, 

Sztormowa pogoda, 
wejście na mielizną 

(dno miękkie), kolizja 
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wyrzucenie na 
skalisty brzeg lub 

nieznane 

Rodzaj dna 2 
Znane jako stabilne 

dno morskie 

Stosunkowo 
stabilne lub 

nieznane 

Niestabilne i/lub 
wysoki stopień 

przemieszczania się 

 

Stopniowaniu podlega także poziom zaufania do informacji, w oparciu, o które dokonuje się 

oceny stanu wraku: 

 Wysokie: rzetelne i aktualne dane, wyniki poparte dowodami, większość ekspertów jest 

zgodna co do wyników; 

 Średnie: dane i informacje opierają się na ograniczonych dowodach, wśród ekspertów 

zdarzają się sprzeczne opinie; 

 Niskie: dane nie są dostatecznie dobrze poparte dowodami, bark wyraźnego 

porozumienia między ekspertami. 

Przedziały punktowe dla najważniejszych kryteriów oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 

wycieku przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 5. Przedziały punktowe dla najważniejszych kryteriów oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
wycieku. (źródło: CEFAS Assessment Protocol Environmental Desk Based Assessment C6107) 

Ryzyko wycieku oleju Ocena Zaufanie do danych Ocena 

Niskie <22 Niskie 8-12 

Średnie 22 24 Średnie 13-19 

Wysokie >32 Wysokie 20-24 

 

6.6 Modelowanie przebiegu uwalniania się oleju 

 Kluczowym aspektem dla określenia wpływu wycieku paliwa na środowisko morskie jest 

scenariusz jego przebiegu. Wyróżnia się trzy podstawowe scenariusze: 

 wolne i ciągłe uwalnianie się paliwa, do ok. 50 kg dziennie; 

 gwałtowne uwolnienie się zawartości największego zbiornika w ciągu 24 h (jest to najbardziej 

prawdopodobny przebieg); 

 uwolnienie się całej objętości paliwa z wraku w ciągu 24 h (scenariusz najbardziej negatywny 

w skutkach. Występujące w przypadku przełamania się wraku vide: Franken). 

Modelowanie wycieku paliwa daje możliwość prześledzenia z wyprzedzeniem, w jaki sposób 

paliwo będzie rozpływało się w toni wodnej, na dnie oraz na powierzchni, a w konsekwencji 

oszacować przewidywane skutki. W Polsce, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa korzysta ze 

szwedzkiego modelu SeaTrack Web, jednak wybór modeli używanych na świecie jest bardzo duży  

i wynika z dużej różnorodności środowisk morskich. 

Niezależnie od stosowanego modelu, konieczne jest wprowadzenie do niego danych 

wejściowych. Im są one bardziej precyzyjne, tym uzyskany model będzie lepiej oddawał hipotetyczną 

sytuację kryzysową. Podstawowe dane potrzebne do opracowania modelu to: 
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 wielkość obszaru modelowania; 

 pozycja wycieku, znana pozycja wraku lub pozycja zatonięcia statku; 

 rodzaj paliwa; 

 prądy w danym rejonie, ich prędkość i kierunki; 

 wiatry; 

 czas trwania zarówno dla powolnego wycieku ciągłego, jak i dla gwałtownego ustawiany 

jest na 30 dni (dla większości wraków 30 dni zapewnia wystarczająco dużo czasu, aby 

przebieg wycieku uległ ustabilizowaniu po fazie wycieku gwałtownego); 

 inne, tj. osad zawieszony, prędkość osiadania, zawartość tlenu w wodzie, profil 

temperatury i zasolenia. 

CEFAS opiera swoje obliczenia na bazie dwóch modeli: 

1. Modelu wolnego, ale długotrwałego wycieku paliwa DREAM:  

 wykorzystuje dane dotyczące wiatru i prądów wodnych opisane przestrzennie (3D) do 

modelowania sposobu rozpraszania paliwa w toni lub rozlewu w słupie wody; 

 wykorzystuje wiedzę o fizykochemicznych właściwościach paliwa, jego biodegradowalności;  

 pozwala na wyliczenie stężenia paliwa w wodzie;  

 pozwala na ocenę wysokości ryzyka w odniesieniu do wybranych gatunków zwierząt 

morskich. 

2. Modelu gwałtownego uwolnienia się paliwa z wraku MEMW wraz z modułem reagowania na 

wyciek OSCAR  

 modele te pozwalają na określenie sposobu i zmian w trakcie trwającego wycieku, 

uwzględniając ruch wody i warunki hydrometeorologiczne;  

 procesy te są bardzo gwałtowne i trudno przewidywalne, więc wprowadza się do nich 

modelowanie procesów losowych uwzględniających szereg dodatkowych czynników, które 

mają istotny wpływ na sposób zachowania paliwa w trakcie gwałtownego wycieku. 

Oba te modela pozwalają na oszacowanie ryzyka zanieczyszczenia, ale także generują informację 

o ryzyku dla poszczególnych składowych ekosystemu, tj. linia brzegowa, powierzchnia morza, czy 

kolumna wody. W systemie E-BDA możliwe jest dodatkowo modelowanie skażenia gruntu wokół 

wraku. 

Finalnym produktem modelowania są mapy umożliwiające wizualizację 1) potencjalnego obszaru 

zagrożonego wyciekiem na powierzchni morza, 2) potencjalnego obszaru skażenia w kolumnie wody, 

3) potencjalnej długości zagrożonego brzegu oraz 4) potencjalnego obszaru akumulacji oleju 

cięższego od wody w osadach morskich wokół wraku. 

6.6.1 Ocena wielkości ryzyka dla obszarów wrażliwych i receptorów wybitnych  

Kolejnym krokiem jest oszacowanie skali oddziaływania wylewu paliwowego na szczególnie 

wrażliwe wskaźniki i infrastrukturę morską. Brane są więc pod uwagę dwie grupy skutków - 

ekologiczne i socjoekonomiczne. 

1. Wrażliwe ekologicznie receptory morskie: 

 przybrzeżne i morskie obszary chronione, 

 ssaki morskie (morświny, foki), 
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 ptaki, 

 ryby (szkółki, tarliska), 

 zbiorowiska bentosowe. 

2. Wrażliwe socjoekonomiczne receptory morskie: 

 infrastruktura przemysłowa na morzu (farmy wiatrowe, instalacje wydobywcze, ujęcia 

wody dla przemysłu np. elektrowni jądrowych, akwakultura, porty, przystanie, itd.); 

 turystyka na obszarach rekreacyjnych wzdłuż brzegu, obszary uprawiania sportów 

wodnych; 

 rybołówstwo denne i pelagiczne; 

 żegluga; 

 pozostałe np. chronione wraki. 

CEFAS stosuje trzystopniową skalę wrażliwości poszczególnych receptorów: wrażliwe na niskie, 

średnie i wysokie ryzyko. Przy czym dla każdego rodzaju receptorów mogą zostać wyznaczone inne 

wartości poziomów stosunku PEC/PNEC (PEC - przewidywane stężenie w środowisku / PNEC - 

przewidywane stężenie niepowodujące żadnych skutków). Stąd powstaje możliwość 

usystematyzowania wyników cząstkowych w celu wyliczenia ryzyka końcowego. 

6.6.2 Końcowa ocena ryzyka 

Wyliczenie wartości kwalifikującej wrak jako bezpieczny lub stanowiący zagrożenie dla 

środowiska odbywa się poprzez wyliczenie wyniku w oparciu o prawdopodobieństwo wycieku paliwa 

oraz poziom ryzyka dla wrażliwych receptorów morskich. Po przypisaniu każdemu z kryteriów 

prawdopodobieństwa i ryzyka wartości liczbowej od 1 do 3 (wysokie - 3, średnie - 2, niskie - 1) mnoży 

się je przez siebie w następujący sposób: 

Końcowy wynik oceny ryzyka ekologicznego 
= 

prawdopodobieństwo wycieku paliwa x ryzyko ekologiczne 

 

Końcowy wynik oceny ryzyka socjoekonomicznego 
= 

prawdopodobieństwo wycieku paliwa x ryzyko socjoekonomiczne 

 

Uzyskane przedziały wartości przy szacowaniu ryzyka przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Przedziały wartości przy szacowaniu ryzyka. 

Końcowy wynik oceny ryzyka ekologicznego Końcowy wynik oceny ryzyka społeczno-
gospodarczego 

Wartość min = 90 
Wartość max= 810 

Niskie ryzyko <240 Wartość min = 60 
Wartość max= 540 

Niskie ryzyko <160 

Średnie ryzyko 240-360 Średnie ryzyko 160-240 

Wysokie ryzyko >360 Wysokie ryzyko >240 

 

Zaufanie do uzyskanych wyników również można sklasyfikować na trzech poziomach: 

 wysokie > 80%, 

 średnie 50-80 %, 
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 niskie <50%. 

Głównym celem dotychczas scharakteryzowanych działań jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

„czy badany wrak jest niebezpieczny?” i „czy konieczne jest podjęcie działań zmierzających do 

minimalizacji ryzyka rozlewu?”. W tym celu dobrze jest wprowadzić uszczegółowioną  

i precyzyjniejszą klasyfikację kryteriów ogólnej oceny ryzyka. 

Tabela 7. Uszczegółowiona klasyfikacja kryteriów ogólnej oceny ryzyka. 

Kryteria ogólnej oceny ryzyka 

Ryzyko wysokie Ryzyko średnie Ryzyko niskie 

Istnieje wysoki potencjał 

uwalniania ropy naftowej i 

wysoki potencjał uwalniania 

ropy wpływający na wrażliwe 

receptory morskie.  

Ryzyko uwolnienia ropy 

naftowej jest umiarkowane i 

istnieje umiarkowany potencjał 

oddziaływania oleju na 

wrażliwe receptory morskie. 

Ryzyko uwolnienia ropy 

naftowej i zagrożenia dla 

wrażliwych morskich 

receptorów jest minimalne.  

Zalecane działania 

Ocena wykazała, że istnieje 

znaczne zagrożenie dla 

wrażliwych morskich 

przedmiotów oddziaływania, 

należy zatem rozważyć 

niezbędne działania w zakresie 

zarządzania. 

Ocena wykazała, że istnieje 

zagrożenie dla wrażliwych 

morskich receptorów, 

monitorowanie i że może być 

wymagane zarządzanie.  

Jeżeli stan wraku ulegnie 

zmianie, zaleca się 

przeprowadzenie ponownej 

oceny w celu potwierdzenia 

ryzyka. Może być wymagane 

monitorowanie. 

 

6.6.3 Metodyka szacowania ryzyka dla polskich wraków 

Protokół E-DBA stworzony przez CEFAS wydaje się najbardziej odpowiedni do zaadaptowania 

w celu oceny wraków w polskich wodach Bałtyku. Nie ocenia on jak zmienia się ryzyko w czasie, co 

jest możliwe przy zastosowaniu metody VRAKA, ale ma przejrzystą i prostą strukturę. Polska wersja 

E-BDA zapewniłaby bezstronną ocenę ryzyka i określiłaby najbardziej odpowiednią strategię 

zarządzania, minimalizując w ten sposób konflikt interesów z administracją morską, z którą 

prowadzonoby konsultacje w trakcie całego procesu oceny. 

Przedstawiona metodyka postępowania z niebezpiecznymi wrakami opiera się na następu- 

jących założeniach: 

1. Wszystkie wraki powinny być poddane ocenie na podstawie szacowania potencjalnego 

ryzyka zanieczyszczenia środowiska oraz obecności materiałów wybuchowych, amunicji lub 

innych niebezpiecznych materiałów; ocena ryzyka powinna być oparta na informacjach 

zawartych w bazie danych wraków i uzupełniona o wszelkie inne informacje pochodzące  

z wiarygodnych źródeł; 

2. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka wraki powinny być przydzielane do jednej  

z czterech grup: 
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 wraki niebezpieczne, dla których ryzyko nie może być tolerowane i konieczne jest 

przeprowadzenie badania miejsca zalegania wraku, aby zebrać dodatkowe dane 

umożliwiające bardziej szczegółową ocenę; 

 wraki prawdopodobnie niebezpieczne, dla których ryzyko może być tolerowane, ale 

wymagany jest plan zarządzania nimi; 

 wraki prawdopodobnie mało niebezpieczne, dla których ryzyko może być tolerowane, 

ale "ryzyko musi być tak niskie, jak to tylko możliwe"; 

 wraki prawdopodobnie bezpieczne, dla których ryzyko może być tolerowane, nie ma 

wymogu wykazania statusu zagrożenia. 

Jeśli nie ma wystarczających informacji, aby uznać, że przeprowadzone studium wraku jest 

wiarygodne, to wrak taki należy uznać za niebezpieczny lub prawdopodobnie niebezpieczny i należy 

podjąć odpowiednie działania. 

Natomiast jeżeli badanie na miejscu zalegania wraku i ponowna ocena ryzyka wykaże, że ryzyko 

jest niedopuszczalnie wysokie i najprawdopodobniej nie ma możliwości zarządzania tym ryzykiem, 

konieczna jest interwencja na wraku. Celem interwencji jest zminimalizowanie ryzyka nie kontrolo-

wanego wycieku paliwa. W tym celu konieczne jest stworzenie metodologii postępowania w takiej 

sytuacji. Usunięcie potencjalnego zagrożenia jest jednak preferowaną metodą minimalizowania 

ryzyka. Po interwencji na wraku należy dokonać ponownego przeglądu oceny ryzyka, co oznacza, że 

we wszystkich przypadkach, w których interwencja miała miejsce, plan zarządzania ryzykiem musi 

być ponownie sporządzony. Należy to zrobić nawet w przypadku zminimalizowania ryzyka do 

poziomu akceptowalnego. 

6.7 Badania geofizyczne, geologiczne oraz biologiczne wraków  

Punktem wyjściowym do wykonania jakichkolwiek pomiarów w obrębie badanego wraku jest 

dokładne pozycjonowanie zarówno jednostki, jak i wszystkich przyrządów pomiarowych. 

Podstawowym elementem systemu dokładnego określenia pozycji jednostki są satelitarne systemy 

pozycjonowania, pracujące w układzie RTK GPS (ang. Real Time Kinematic). Wiele systemów  

i urządzeń, jak np. echosondy wielowiązkowe, wymaga jednak dodatkowej stabilizacji pozycji, dlatego 

wykorzystuje się do tego celu urządzenia określające z dużą dokładnością chwilowe wartości 

odchylenia płaszczyzny urządzenia pomiarowego od płaszczyzny odniesienia we wszystkich 

kierunkach. Znacząco podnosi to dokładność określenia pozycji mierzonych obiektów. Są to 

urządzenia wykorzystujące światło lasera i systemy bezwładnościowe (inercyjne), np. Hydrins, czy 

WaveMaster. Do pozycjonowania obiektów w wodzie (sonaru holowanego, pojazdów zdalnie 

kierowanych jak i autonomicznych) wykorzystuje się natomiast systemy pozycjonowania 

akustycznego, najczęściej używane są te z tzw. ultrakrótką bazą (USBL Ultra Short Base Line). 

Pobieranie próbek osadów powierzchniowych za pomocą próbników, np. czerpacza Van Veena 

dostarcza materiału do badań chemicznych, geologicznych i biologicznych. Ich pobieranie powinno 

odbywać się w miejscach charakterystycznych dla rejonu, w którym zalega wrak. Wielkość urządzenia 

do pobierania prób ma istotne znaczenie i zależy od ilości i specyfiki analiz, do których dana próbka 

ma posłużyć. Próbki należy pobierać czerpaczem posiadającym pokrywy uniemożliwiające ucieczkę 

zwierzętom żyjącym w gruncie. Do pobierania próbek jedynie do badań geologicznych i chemicznych 

czerpacz może być całkowicie otwarty od góry, natomiast do próbek biologicznych musi mieć 

zabezpieczenia w postaci siatek.  
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Zwykle dla określenia czy w gruncie wokół wraku znajdują się warstwy skażonego gruntu 

wystarczą krótkie rdzenie. Do pobierania próbek rdzeniowych o długości do 3 m wykorzystuje się 

sondę wibracyjną. Pobrane rdzenie zostają poddane analizie geologicznej i chemicznej. Dokonuje się 

opisu makroskopowego rdzeni (rozpoznanie frakcji z uwzględnieniem dodatkowych składników np. 

fragmentów muszli, fragmentów drewna itp., sposobu ułożenia składników, określeniu stopnia 

wysortowania materiału, wilgotności, barwy, zawartości węglanów, opisuje się również zwięzłość lub 

plastyczność osadu w zależności od jego rodzaju). Następnie rdzenie poddaje się badaniom mającym 

na celu określenie zawartości metali (w tym ciężkich), niepolarnych węglowodorów alifatycznych, 

węglowodorów aromatycznych (WWA), oraz polichlorowanych bifenyli (PCB). 

Jedną z nowoczesnych metod pozyskiwania informacji przestrzennej służącej do budowania 

przestrzennych modeli wraków i obiektów leżących na dnie jest użycie kamer fotograficznych 

wykonujących setki lub tysiące zdjęć wraku, według z góry założonego schematu ich wykonywania.  

Modele 3D wykonane tą techniką dorównują jakością skanom laserowym, a często nawet je 

przewyższają, gdyż oddają rzeczywiste kolory i teksturę badanych obiektów. Dodatkowo, są znacznie 

tańsze do wykonania, gdyż nie wymagają zakupu specjalistycznych, holowanych skanerów 

laserowych. Jest jednak szereg trudności, które trzeba pokonać wykonując takie działania, zwłaszcza, 

gdy tego typu pracę wykonują nurkowie. Czynnik ludzki powoduje konieczność wkalkulowania  

w działanie odpowiedniego czasu, jaki nurek może spędzić pod wodą, jego zmęczenia i trudności 

jakie napotka przy wykonywaniu pracy, np. zaplątywanie się w liny i sieci. Wykorzystanie do tego 

typu zadania robotów podwodnych wydaje się więc lepszym pomysłem, jednak może zwiększyć 

koszty takiej operacji. 

Ważnym źródłem informacji są także zdjęcia i filmy wykonane kamerami umieszczonymi nad 

powierzchnią wody. Często obecność wraków manifestowana jest poprzez wycieki paliwa widoczne 

dla kamer sztucznych satelitów Ziemi, samolotów, dronów czy członków załóg jednostek pływających 

w rejonie wraku. Wszelkie tego typu sygnały wskazują na niedawne lub trwające zdarzenie i stanowią 

cenny materiał przy monitorowaniu wycieku. 

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie dokładnego rozpoznania stanu dna wokół 

badanego wraku, należy wykonać laboratoryjne badania gruntu, wody przydennej i analizę 

organizmów morskich. Parametry te pozwalają na obiektywną i aktualną ocenę stanu środowiska  

w rejonie wraku. Konieczne jest również przeprowadzenie analogicznych analiz w punkcie 

odniesienia (referencyjnym). Warunki środowiskowe w Morzu Bałtyckim są dość zmienne  

i specyficzne dla konkretnej lokalizacji, dlatego korzystanie z danych literaturowych (które mogą nie 

być aktualne) lub uśrednionych dla większego obszaru, może prowadzić do wyciągnięcia błędnych 

wniosków o stanie środowiska. Punkt referencyjny (lub punkty) musi być więc odpowiednio dobrany. 

6.8 Wybrane wraki stanowiące zagrożenie dla środowiska 

6.8.1 Informacje archiwalne na temat wraku s/s „Stuttgart” 

Statek pasażerski s/s „Stuttgart” został zbudowany w 1923 roku, na zlecenie armatora 
niemieckiego „Norddeutscher Lloyd” z Bremen, w stoczni Vulcan - Werke Hamburg und Stettin AG  
w Szczecinie. Od roku 1930 statek s/s „Stuttgart” pływał na liniach dalekowschodnich.  

Tabela 8 Podstawowe parametry statku s/s „Stuttgart” 

Tonaż rejestrowy 13387 BRT 
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7796 NRT 

Długość maksymalna 171,6 m 

Długość między pionami 160,7 m 

Szerokość 19,8 m 

 

W 1938 roku statek s/s „Stuttgart” został zakupiony przez organizację Kraft durch Freude („Siła 
przez Radość”) działającą w ramach założonego w 1933 roku Niemieckiego Frontu Pracy. „Siła przez 
Radość” miała za zadanie organizowanie wolnego czasu robotnikom oraz członkom NSDAP m.in. 
urządzając tanie rejsy turystyczne. 

W obliczu zbliżającej się wojny statek został wcielony do niemieckiej marynarki wojennej  
i przebudowany na okręt szpitalny znany pod nazwą  Lazaretschiff „C” .  

Los okrętu dopełnił się w 1943 roku podczas nalotu na Gdynię (niem. Gotenhafen).  

Przekształcenie Gdyni w bazę Kriegsmarine oraz rozbudowa od 1940 roku Stoczni Gdyńskiej pod 
patronatem stoczni „Deutsche Werke Kiel A.G.” z Kilonii spowodowało, iż Gdynia stała się bardzo 
silnym ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego oraz zapleczem do prowadzenia morskich działań 
militarnych na Bałtyku. W związku z powyższym, port jak i stocznia stały się celem nalotów lotnictwa 
alianckiego. Pierwszy duży nalot aliancki nastąpił dnia 9 października 1943 roku, kiedy to 
zbombardowany został m.in. okręt szpitalny „Stuttgart”, ścigacz „UJ 1210”, duży holownik „Atlantic” 
oraz transportowiec „Wilhelm Huth”. Ponadto uszkodzony został węglowiec „Cuxhafen” oraz statek 
bandery szwedzkiej „Aka Forstrimi”. 

 

 

Rysunek 6 Widok statku s/s „Stuttgart”  już jako Lazaretschiff „C”  

Nalot spowodował poważne zniszczenia stoczni przy basenie II, hali kadłubowej, torów 
kolejowych oraz Dworca Morskiego.  

Statek miał na swoim pokładzie wielką liczbę rannych żołnierzy z frontu wschodniego. Jak wielką, 
tego do dziś nie ustalono. Niemal wszyscy zginęli w płomieniach. Pełniąc funkcję okrętu szpitalnego 
przeznaczony był dla 485 pacjentów, 138 osób stanowiło personel medyczny, zaś załoga to około 290 
ludzi. Płonący „Stuttgart” stanowił tak poważne niebezpieczeństwo dla innych jednostek w porcie, że 
został wyprowadzony na redę Gdyni i tam zatopiony razem z ciałami ofiar. Operacji tej dokonały 
dozorowce 3 Sicherungsflottille, zużywając 25 pocisków kalibru 88 mm 
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Pierwsze informacje dotyczące wraku statku „Stuttgart” pojawiają się w dokumentach z 1949 
roku. Wrak został znaleziony i zidentyfikowany oraz oznaczony numerem 132. Z dokumentów PRO 
wynika, iż wrak znajduje w odległości 2,3 mili morskiej od wejścia do portu gdyńskiego na pozycji 

szer. 5433’32’’ i dł. 1837’18”. Statek zatonął na głębokości 22 m i leżał na lewej burcie. Górne 
pokłady śródokręcia, pomiędzy kotłownią i maszynownią oraz górny pokład na wysokości dwóch 
rufowych luków ładowni zostały całkowicie zniszczone. Kominy zwalone, a kadłub wypalony. Stan 
lewej burty, na której leżał wrak był nieznany. 

 

 
Rysunek 7 Fotografia lotnicza pokazuje fragment bazy Kriegsmarine w porcie gdyńskim tuż po nalocie 
samolotów amerykańskich.  
Źródło: Arhiwum - Zdjęcie zostało wykonane przez samolot aliancki. Po prawej stronie, u dołu widać palący się gwałtownie 
okręt szpitalny „Stuttgart). 

 
W 1955 roku Komisja Kasacyjno-Wrakowa PLO, opierając się na oświadczeniu nurków, którzy  

w 1952 i 1953 roku przeprowadzili badania wraku, wydała ostateczne orzeczenie odnośnie 
zatopionego wraku. Komisja stwierdziła, iż kadłub został zniszczony w 80%, natomiast zużycie maszyn 
ze względu na ich wiek oraz 10-letnie przebywanie w wodzie określone zostało na 100%. Biorąc pod 
uwagę koszt wydobycia i odbudowy, przestarzały typ, małą szybkość i brak potrzeb eksploatacyjnych, 
komisja wydała orzeczenie o niecelowości wydobycia i odbudowy wraku.  Uznano, iż wrak statku  
s/s „Stuttgart” należy traktować jako przeszkodę nawigacyjną i usunąć go metodą demolicji przy 
użyciu materiałów wybuchowych. Metoda pirotechniczna była metodą stosowaną przy wrakach 
bardzo zniszczonych oraz przy usuwaniu przeszkód nawigacyjnych i polegała na rozrywaniu wraków 
na części materiałami wybuchowymi oraz wydobywaniu ich przy pomocy dźwigów. Operację 
usuwania wraku rozpoczęto w 1957 roku. Ze względu na to, iż statek był mogiłą rannych żołnierzy 
hitlerowskich prace wydobywcze zostały poprzedzone badaniami nurków po kątem odnalezienia 
szczątków ludzkich. Jednakże, z informacji zawartych w raportach PRO wynika, iż podczas 
przeprowadzonych w 1956 roku badań wraku nie natrafiono na żadne szczątki ludzkie.  

Należy zwrócić uwagę, iż nie przeprowadzono analizy zastosowania tej metody wydobywania 
wraku w aspekcie skutków dla środowiska. W zachowanych dokumentach PRO z tamtego okresu 
brak jest informacji dotyczących skażenia obszaru zalegania wraku paliwem. 

Najprawdopodobniej w trakcie rozbiórki ze zbiorników wraku wydostało się paliwo  
w nieokreślonej ilości. Badania w rejonie pobliskim miejscu zalegania wraku z 2009 roku pokazały 
znaczne rozrzucenie pozostałości statku na dnie. Sugeruje to, że „Stuttgart” został poddany bardzo 
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gwałtownym działaniom polegającym na rozsadzeniu kadłuba, nadbudówek i tej części podwodzia, 
która była dostępna po usunięciu wszelkich konstrukcji stalowych, które udało się oddzielić od wraku. 
Badania echosondą wielowiązkową z dnia 9 maja 2015 roku pokazały szczegółowy obraz pozostałości 
wraku na dnie.  

Od 1998 do 2016 roku była prowadzona w Polsce inwentaryzacja wraków w aspekcie ich 
zagrożenia dla środowiska. Do chwili obecnej pierwsze miejsce na liście wraków wymagających 
działań ograniczających skutki skażenia bezsprzecznie zajmuje zinwentaryzowany szczegółowo 
(Gajewski z zespołem – 1999 i 2001, Hac z zespołem 2009, 2012, 2014, 2015, 2016) wrak, a właściwie 
pozostałości po kadłubie statku „Stuttgart” zatopionego w pobliżu Gdyni w 1943 roku. Obowiązek 
wykonywania tych badań i prowadzenia działań zaradczych wynikał zarówno z potrzeb realizacji 
Konwencji Helsińskiej jak i zadań administracji morskiej określonych w ustawie o obszarach morskich 
(Art. 42, pkt 2., ust.5). 

 

 
Rysunek 8. Obraz wraku s/s „Stuttgart” z echosondy wielowiązkowej (stan na 9 maja 2015 r.). 
Źródło: Materiały własne 

 
 

Rysunek 9 Zdjęcie paliwa zalegającego na dnie morza w okolicy wraku Stuttgart . 

 Stan dna sfilmowany we wrześniu 2018 roku (Canal+ Discovery „Tajemnice wraków Bałtyku” – 02.2018) 
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Po pobraniu do badań 1250 prób dna i wody określono aktualny (na 2016 rok) obszar skażonego 
dna na 415 000 m2 dna. Miejscami skażenie gruntu sięga do 0,8 m w głąb, w niektórych obszarach na 
dnie znajduje się płynne paliwo ciężkie (ciecz węglowa uzyskana metodą uwodornienia węgla metodą 
syntezy Fischera-Tropscha). Prawdopodobna ilość paliwa, która skaża dno to około 600 – 800 ton. 
Przekroczenia dla wielu toksycznych substancji podane w tabeli przekraczają normy od kilkudziesięciu 
do 30 tys. razy 

• Na podstawie analiz osadów zebranych na obszarze zalegania STUTTGARTA – wrak 
może być zakwalifikowany jako wrak stanowiący duże zagrożenie dla środowiska 
morskiego (kategoria A) – to jest jeden z dwóch znanych tak niebezpiecznych wraków na 
obszarze Zatoki Gdańskiej  

• Zidentyfikowano bezpośrednie negatywne oddziaływanie wraku na skupiska fauny 
bentonicznej – obecny stan środowiska na obszarze wraku Stuttgarta odpowiada statusowi 
lokalnej katastrofy ekologicznej.  

• Badania – powtórzone po 10 latach – wskazują znaczące pogorszenie stanu 
środowiska 

• Niezwłocznie należałoby rozpocząć prace polegającą na rozwoju metody 
uprzątnięcia i remediacji dna morskiego w rejonie wraku s/s Stuttgart.  

 

 
 

Rysunek 10 Próby makrozoobentosu pobrane do badań (materiały autora) 

Tabela 9 Ocena stanu chemicznego osadów i wody w pobliżu monitorowanego wraku (badania 
przeprowadzone w Instytucie Morskim w Gdańsku) 

No. Survey type 

 

Unit 

Sample number 

 1938 1939 1940 1941 

 Client code 

 
PKT-1 

PKT-
3 

PKT-4 PKT-6 

              II.Metals 

1 Arsenic  mg As/kg 5.77 5.95 2.61 5.66 

2 Chromium  mg Cr/kg 15.14 14.0 12.83 41.24 
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8 

3 Zinc 
 

mg Zn/kg 333.2 
430.

4 
37.75 85.53 

4 Cadmium  mg Cd/kg 0.69 0.62 0.09 b. 0.05 

5 Copper 
 

mg Cu/kg. 56.28 
26.3

4 
5.51 23.60 

6 Nickel 
 

mg Ni/kg  12.03 
10.4

6 
8.67 33.53 

7 Lead 
 

mg Pb/kg. 419.5 
200.

6 
16.36 22.60 

8 Vanadium 
*)

 
 

mg  V/kg 15.59 
13.7

2 
14.18 45.89 

9 Molybdenum 
*)

  mg  Mo/kg b.0.25 0.41 b. 0.25 0.51 

10 Mercury 
*)

  mg Hg/kg 1.03 0.19 0.06 0.09 

              III. Nonpolar aliphatic hydrocarbons 

1 
Mineral oil (C12 – C35) 

*)
 

 
mg/kg d. m. 2972.96 1659.27 1126.16 37.64 

              IV. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 

1 Naphthalene  mg/kg d. m. 9.199 5.136 7.118 0.070 

2 Acenaphthylene  mg/kg d. m. 0.838 0.525 0.425 0.004 

3 Acenaphthen  mg/kg d. m. 35.846 23.460 22.524 0.106 

4 Fluorene  mg/kg d. m. 38.801 20.819 19.545 0.094 

5 Phenanthrene  mg/kg d. m. 3.016 36.445 3.393 0.187 

6 Anthracene  mg/kg d. m. 13.300 9.422 8.132 0.039 

7 Fluoranthene  mg/kg d. m. 27.533 17.823 16.129 0.078 

8 Pyrene  mg/kg d. m. 18.205 11.727 10.777 0.048 

9 Benzo(a)anthracene  mg/kg d. m. 10.450 6.401 5.263 0.012 

10 Chrysene   mg/kg d. m. 9.686 5.299 4.161 0.012 

11 Benzo(b)fluoranthene  mg/kg d. m. 5.880 4.151 2.544 0.005 

12 Benzo(k)fluoranthene  mg/kg d. m. 3.425 1.828 1.454 0.006 

13 Benzo(a)pirene  mg/kg d. m. 6.989 4.013 2.873 0.006 

14 Indeno(1,2,3-cd)pirene  mg/kg d. m. 6.606 3.821 0.240 0.001 

15 Dibenzo(a,h)anthracene  mg/kg d. m. 0.944 0.455 0.127 b.0.001 

16 Benzo(g,h,i)perylene  mg/kg d. m. 3.516 2.092 1.411 0.001 

        

  Przekroczenie normy      

  - od 0 do 10      

  -od 10 do 100 razy     

  -od 100 do 1000 razy     

 
 - od 1000 do 10 000 razy i 

więcej 
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Rysunek 11 Zasięg skażenia dna paliwem ciężkim wypływającym z wraku Stuttgart w latach 1999 – 2016) 
Opracowanie autora w oparciu o Raporty z badania wraku  

6.8.2 Badania wraku statku Franken. 

W dniach 23-28 kwietnia 2018 roku pod kierownictwem dr inż. Haca przez Fundacja MARE 
przeprowadzona została ekspedycja na niemiecki tankowiec FRANKEN, znajdujący się w centralnej 
części Zatoki Gdańskiej. Celem tej ekspedycji było zebranie jak największej ilości zdjęć, filmów  
i informacji, które po przetworzeniu mogłyby posłużyć do stworzenia spójnego, technicznego opisu 
wraku. 

Analiza przeprowadzonych działań oraz wyniki badań mają przyczynić się do osiągnięcia dwóch 
głównych celów projektu: 

 zmniejszenie możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej w Zatoce Gdańskiej poprzez 
opracowanie i przygotowanie najlepszego pod względem technicznym i bezpiecznego dla 
środowiska planu odzysku ropy naftowej pozostałej we wraku statku Franken oraz, 

 zmobilizowanie woli politycznej administracji morskiej w regionie, w którym znajduje się 
wrak oraz decydentów politycznych do przejęcia odpowiedzialności za zabezpieczenie wraku 
i podjęcia działań zmniejszających ryzyko dużego wycieku ropy naftowej w Zatoce Gdańskiej.  

Przygotowanie planu działań na rzecz oczyszczenia wraku pozwoli uzmysłowić decydentom skalę 
tego przedsięwzięcia. 

Wrak Franken został zidentyfikowany przez Instytut Morski w Gdańsku w ramach programu 
badania negatywnego wpływu wraków statków motorowych na środowisko i ekosystemy 
południowego Bałtyku jako wrak stwarzający potencjalne poważne zagrożenie dla środowiska 
morskiego. Dokumenty historyczne, takie jak plany załadunku (plany zbiorników ładunkowych), kopie 
rozkazów Kriegsmarine związanych z zadaniami Franken w kwietniu 1945 roku, zeznania świadków 
oraz historyczne zdjęcia okrętu wykonane podczas ataku, a także zdjęcia wykonane przez nurków, 
którzy często odwiedzają wrak, posłużyły do zbadania aktualnego stanu wraku i ewentualnych 
zagrożeń, jakie może stwarzać. 
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Rysunek 12 Położenie wraku statku Franken w Zatoce Gdańskiej (źródło: BHMW Nawigacyjna Mapa Wraków 
ESC_OP-W001 ak1ed4) 

Rysunek 13 T/S FRANKEN - widok na Długi Targ w Gdańsku, rzut pokładów (poniżej T/S FRANKEN na placu 
przy Długim Targu w Gdańsku (B. Hac/Google Earth) 

Na podstawie zgromadzonych dokumentów przyjęto, że w chwili zatonięcia zbiorniki Frankena 
wypełnione były około 2700 tonami oleju, nie licząc oleju do własnego silnika okrętowego (ok. 300 
ton). Dziesięć dni przed zatonięciem okręt Franken dostarczał zaopatrzenie dla grupy bojowej Thiele 
w Zatoce Gdańskiej. Brytyjski wywiad przechwycił niemieckie depesze radiowe, z których wynikało, 
że na statek dostarczono 2066 m3 ropy z tankowca Thalatta. W dniu 29 marca 1945 roku całkowity 
ładunek paliw płynnych na okręcie Franken wynosił 3136 m3, co stanowiło równowartość około 2700 
– 3000 ton, w zależności od rodzaju ropy. 

Na planach załadunku zaznaczono miejsca, w których statek przełamał się na dwie części. Po 
podsumowaniu pojemności pozostałych 7 zbiorników, które (potencjalnie) wykazały niewielkie lub 
żadne uszkodzenia, wynosi aż 5772 tony. Oznacza to, że w nieuszkodzonych zbiornikach jest bardzo 
dużo wolnej przestrzeni i po uwzględnieniu zasad balastowania paliwem na tankowcach ilość 
potencjalnej ropy można było oszacować na ok. 2000 ton. Szacunki te zostały dokonane przed 
rozpoczęciem ekspedycji w kwietniu 2018 roku i bez uwzględnienia wiedzy, którą uzyskano później. 

Obecny stan załadowania wraku Franken jest nieznany. Podczas ekspedycji nie udało się 
jednoznacznie określić, które zbiorniki są wypełnione ropą, natomiast udało się ustalić, które są puste 
z powodu rozszczelnienia.  

Z dokumentacji zebranej podczas wyprawy (zdjęcia, filmy, pomiary) wynika, że w 5 zbiornikach, 
które wyglądają na szczelne, mogłoby znajdować się 4608 ton różnych olejów, a w zbiornikach 
uszkodzonych nieznacznie – jeszcze ponad 1000 ton. Wiemy, że w chwili zatonięcia statek przewoził 
duży ładunek, w tym olej w ilości 2,7 do 3 tys. ton (3136 m3), nie licząc oleju do silnika okrętowego. 
Na zdjęciach wykonanych w trakcie i po ataku widać istotne wycieki oleju ze zniszczonych zbiorników 
(również palący się olej) pozostający długo na powierzchni wody. Nie ustalono rodzaju oleju 
znajdującego się w poszczególnych zbiornikach. 
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Rysunek 14  T/S FRANKEN - nieuszkodzone zbiorniki mogą pomieścić ok. 4 tys. ton ropy. Na podstawie 
danych z raportów ilość paliwa na statku oszacowano na maksymalnie 3 tys. ton, a we wraku 
najprawdopodobniej znacznie mniej, bo 2 tys. ton  (źródło: plany historyczne, opis własny) 

Mogło to być paliwo lotnicze w zbiornikach (które były na pokładzie, przed nadbudówką 
dziobową, obecnie tych zbiorników nie ma), lekkie oleje okrętowe typu diesel (MDO), średnie oleje 
okrętowe typu diesel (DMB), ciężkie oleje okrętowe typu diesel, czy najcięższe oleje opałowe 
używane do zasilania turbin. Nie istnieje żadna dokumentacja, na podstawie której można by 
przeprowadzić taką ocenę. Zgodnie z ogólnymi zasadami, podczas transportu każdy rodzaj oleju musi 
być przechowywany w oddzielnych zbiornikach. Oznacza to, że z całą pewnością olej był przewożony 
w kilku zbiornikach. Prawie połowa zbiorników jest nadal zamknięta (5 z 13), bez dostępu, a więc 
nadal może znajdować się w nich olej. Szczelnie zamknięte zbiorniki mają pojemność od 573 ton do 
1221 ton. Ropa z nawet jednego rozszczelnionego zbiornika mogłaby skazić wodę i brzegi Zatoki 
Gdańskiej na długim odcinku. Ciężki olej ze zbiorników mógłby spowodować jedynie lokalne 
zanieczyszczenie dna morskiego. 

 
Nie znamy wszystkich scenariuszy takiego rozlewu, choć na podstawie zidentyfikowanych 

schematów przepływu prądów powierzchniowych możemy dokładnie modelować zasięg i rozmiesz-
czenie zanieczyszczeń.  
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Rysunek 15  Teoretyczny rozkład paliwa w toni i na powierzchni przy wycieku punktowym  (rysunek własny) 

 

  

 
Rysunek 16 Rozkład prądów powierzchniowych w rejonie wraku Franken, wywołanych wiatrami z różnych 
kierunków, wraz z ilustracją kierunku wydobywania się ropy z wraku (źródło: IMG)  

Rysunek 17 Rozkład morskich prądów powierzchniowych w miejscu zalegania wraku statku Franken (dane  
z modelu, opracowanie własne) 

 
Ponieważ wrak znajduje się w rejonie szczególnie wrażliwym na skażenie, a prądy w tym rejonie 

spowodują rozproszenie rozlewu w kierunku brzegów oddalonych od 10 do 25 km od pozycji wraku, 
straty środowiskowe będą ogromne. Można się spodziewać bardzo intensywnego skażenia całego 
obszaru Zatoki Gdańskiej, a w szczególności brzegu (plaż) od Piasków do portu w Helu. Na szczęście 
przeprowadzana corocznie analiza kierunków i prędkości prądów powierzchniowych wokół wraku 
wskazuje, że kierunki i prędkości prądów są korzystne przez 40% roku, natomiast przez kolejne 40% 
roku prądy przemieszczałyby paliwo na Mierzeję Wiślaną (w tym obszar chroniony w stożku Wisły)  
i do rosyjskiej części Zatoki Gdańskiej. Przez 20% roku cała ropa przemieszczałaby się do środkowej 
części Zatoki Gdańskiej, stwarzając realne zagrożenie dla obszarów chronionych i plaż Trójmiasta  
i Helu.  

W szacunkach ilości produktów naftowych należy uwzględnić inne produkty (oleje, smary, oleje 
opałowe, wody zęzowe) w ilości ok. tysiąca ton, które znajdowały się w nieuszkodzonej części wraku. 
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Kontakt stali, z której zbudowany jest wrak, ze słoną wodą powoduje jej szybką degradację, co 
bardzo poważnie wpływa na wytrzymałość konstrukcji. Z powodu korozji kadłuba statku co roku 
ubywa ok. 0,1 milimetra poszycia (wartość typowa dla tego rejonu Bałtyku) co oznacza, że po 70 
latach od zatonięcia całkowity ubytek korozyjny wynosi ok. 7 mm. Oznacza to, że wrak statku jest na 
skraju zawalenia się pod własnym ciężarem (na zdjęciach widać poważne ubytki w konstrukcji 
statku). Spowoduje to w niedługim czasie gwałtowne zapadnięcie się wraku, a co za tym idzie nie 
kontrolowany wyciek paliwa, olejów i innych substancji, które zanieczyszczą środowisko. 

Analiza sonogramów wraku wskazuje, że jego obecny stan jest zły. Rufa jest mocno zniszczona  
i powoli zagłębia się w dno, w wyniku zasypywania jej podwodnymi wydmami tworzonymi przez 
prądy morskie wokół obiektów znajdujących się na dnie morza w tej części Zatoki Gdańskiej. Wraki 
najczęściej ulegają zniszczeniu na skutek długotrwałego przebywania na dnie morskim w strefie 
silnych prądów dennych, które powodują bardzo silne ruchy osadów dennych, składających się  
z piasku i drobnego żwiru, wymywanych wokół kadłuba. W konsekwencji dochodzi do naturalnego 
rozkładu wraku poprzez jego zapadanie się i zasypywanie piaskiem. Proces naturalnego rozkładu 
wraków na dnie morskim pokazano na obrazach poniżej 

Osady wymyte z części dziobowej o znacznej masie (masa Frankena może wynosić ok. 8 tys. ton) 
wywołują bardzo silne naprężenia powodujące pęknięcie kadłuba. Dalsze wymywanie dna poniżej 
części rufowej powoduje powstawanie naprężeń prowadzących do kolejnych pęknięć kadłuba  
i całkowitego zawalenia się wraku. 

 

  

 
Rysunek18 Przykład zniszczenia wraku przez silne prądy wypłukujące kadłub (źródło: opracowanie własne) 
Rysunek19 Rozkład głębokości wokół wraku Franken, wizualizacja danych uzyskanych przez MBES ( źródło: 

informacje własne) 

 
Wyniki badań wskazują na zanieczyszczenie próbek osadów zebranych wokół wraku Franken 

olejem z zatopionego statku. Świadczą o tym bardzo wysokie wartości olejów mineralnych, WWA, 
substancji ekstrahowanych eterem naftowym oraz fenoli, a także wysoka wartość węgla 
organicznego.  

W celu określenia stopnia skażenia osadów dennych wokół wraku, a także zagrożenia dla 
środowiska morskiego, należy zwiększyć gęstość miejsc poboru próbek osadów powierzchniowych. 
Ponadto w miejscach najbardziej zanieczyszczonych należy pobrać próbki rdzeniowe, aby 
przeprowadzić analizę różnych warstw i określić głębokość, do jakiej osady mogą być zanieczyszczone 
wyciekami ropy. 

Wartości zanieczyszczeń w próbkach pobranych w bliskim sąsiedztwie wraku drastycznie 
przekraczają wartości dopuszczalne. Poziom WWA w depresji dennej wyniósł 1780 mg/kg s.m., co 
oznacza, że wartości dopuszczalne zostały przekroczone ponad 200 razy, a wartość próbki pobranej 
na podwyższonym dnie morskim (near field) wyniosła 899 mg/kg s.m., co oznacza, że wartość 
dopuszczalna została przekroczona 120 razy. 
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Poziom olejów mineralnych w każdym kilogramie suchej masy przekracza wartość graniczną 500-
1000 razy. W składzie wykrytych substancji stwierdzono dużą ilość fenoli, ekstraktów eterowych oraz 
bardzo dużą ilość węgla organicznego. Obecność tak dużej ilości węgla organicznego wskazuje, że 
wokół wraku zachodzi szybka sedymentacja substancji organicznych (poza zanieczyszczeniami). 

Nie jest to zaskakujące, gdyż wrak leży w zasięgu wód płynących z Wisły (znajduje się tuż przed 
ujściem Wisły) oraz na skraju Głębi Gdańskiej, gdzie warunki dla życia biologicznego są skrajnie 
niekorzystne ze względu na płytkie warstwy siarkowodoru. 
 Wbrew obiegowym opiniom i oficjalnym opiniom administracji morskiej, że wrak Franken jest 
zupełnie pusty i nie stanowi zagrożenia uważam, że w zbiornikach tego wraku znajduje się jeszcze 
spora ilość paliwa. Nad wrakiem od kilku lat nieustannie pojawiają się niewielkie plamy 
węglowodorów o średnicy około 10 metrów dobrze widoczne na zdjęciach z drona. Poniżej kilka 
przykładów takich plam. 
 

  
 

 
Rysunek 20 U góry Plamy oleju na powierzchni wody nad wrakiem T/S Franken - wrzesień 2019 rok), poniżej 
plamy oleju nad wrakiem „Georg Buchner” wrzesień 2019 rok. 
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6.9 Wraki zawierające BST leżące w obrębie Głębi Bornholmskiej, Polskiej EEZ  

i Zatoki Gdańskiej 

W wyniku badań przeprowadzonych na obszarze "głównego wysypiska" przeznaczonego do 

zatapiania Bojowych Środków Trujących pod kontrolą radzieckiej administracji wojskowej w latach 

1999-2006 wykryto cztery metalowe, silnie uszkodzone wraki statków. Ze względu na charakter dna  

w tym rejonie wraki są głęboko zanurzone w osadach dennych (mule). 

Na pokładach wraków lub w bezpośrednim sąsiedztwie niektórych wraków odnaleziono 

obiekty o kształcie amunicji. Do chwili obecnej nie udało się ustalić pochodzenia i ich zawartości 

(chemiczne lub konwencjonalne materiały bojowe bądź inne ładunki). 

 

Rysunek 21 Rozmieszczenie amunicji konwencjonalnej i wraków z amunicją oraz miejsca skażenia bojowymi 
środkami trującymi w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku BHMW 1993 

 

Rysunek 22 Obraz sonaru bocznego wraku (długość 55 m, szerokość 10 m, wysokość nad dnem < 4m) na 
składowisku pierwotnym, w Basenie Bornholmskim na 55° 18.58' N, 15° 38.27' E.  Trzy inne wraki znaleziono 
w 55° 19.03' N, 15° 37.56' E; 55° 19.00' N, 15° 37.67' E i 55° 18.10' N, 15° 35.48' E 

Źródło:  (MERCW 2006; komunikacja osobista, V. Paka). 
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6.10 Wraki potencjalnie niebezpieczne zawierające paliwa płynne 

W polskiej strefie ekonomicznej, na wodach terytorialnych i wewnętrznych zalega około 530 

znanych wraków. Tylko 35 zostało gruntownie przebadanych i w 3 z nich odnaleziono znaczące lub 

duże ilości paliw płynnych różnego rodzaju. Głównie są to paliwa ciężkie wytworzone z węgla oraz 

mazuty wytworzone z ropy naftowej. Część niezbadanych wraków mogących zawierać pewne ilości 

paliw może mieć w zbiornikach paliwa lekkie. Oceny zagrożenia występowania paliwa we wrakach 

dokonano na podstawie analizy wielkości, rodzaju, wieku oraz rodzaju napędu zatopionych 

jednostek. W oparciu o aktualnie dostępną wiedzę można założyć, że prócz wskazanych 3 jednostek 

jeszcze 14 -18 innych może posiadać znaczne ilości paliw w swoich zbiornikach, przy czym jest to 

wartość ustalona dla znanych już wraków, co może się znacząco zmienić w momencie, kiedy 

wszystkie wraki zalegające w polskiej EEZ zostaną odnalezione. 

Tabela 10 Wykaz wraków, które prawdopodobnie mogą zawierać paliwo lub amunicje 

Lp. TYP_NAZ NAZWA_WL1 SZER_WGS° DL_WGS GL_MIN GL_OT 
DLUG

_m 
SZER
_m 

WYSOK
_m 

1 zbiornikowiec TERRA 55°08'09,600 017°46'41,400 34,80 m 42,00 m NN NN NN 

2 
statek 
pasażerski 

WILHELM 
GUSTLOFF 55°07'28,300 017°42'09,200 23,00 m 44,00 m 204 30 21 

3 
transportowi
ec STEUBEN 55°13'25,392 016°40'48,942 49,20 m 72,00 m 160 26 22,8 

4 
Okręt 
szpitalny STUTTGARDT 54°33'33,250 018°37'00,570 16,80 m 20,00 m 140 20 3,73 

5 
transportowi
ec GOYA 55°12'01,380 018°18'36,300 41,90 m 73,0 m 137 20,5 22 

6 tankowiec FRANKEN 54°32'19,452 018°57'57,024 47,20 m 128,0 m 130 22 20 

7 
statek 
handlowy BRK 54°49'06,900 019°12'57,500 92,90 m 100,00 m 130 30 9 

8 
statek 
transportowy BREMERHAVEN 55°03'37,891 018°25'08,813 55,00 m 67,00 m 127 NN NN 

9 
transportowi
ec Transportowiec 54°16'12,381 015°30'04,287 11,00 m 18,00 m 100 NN NN 

10 drobnicowiec BREMER WESTERN 55°11'11,340 017°29'48,840 49,00 m 58,00 m 100 25 10 

11 NN SYCYLIA 54°18'02,000 015°44'34,000 12,70 m 22,00 m 90 15 4,4 

12 NN 

F34.1, kosz2, 
TORPEDOWIEC_F3
4.1, T-3 
Torpedowiec 54°36'55,686 018°54'35,766 64,70 m 74,50 m 82,8 10,4 11,2 

13 
statek 
handlowy BRK 55°07'10,880 018°22'00,300 65,50 m 77,00 m 82 12 NN 

14 
okręt 
podwodny BRK 54°46'10,357 018°45'55,576 72,00 m 79,10 m 67,9 9 7,1 

15 
okręt 
podwodny 

OP-1, U-boot, OP, 
Przełamany, OP-
przełamany, 
OP/złamany 54°34'00,028 018°52'49,599 60,90 m 67,40 m 67 NN NN 

16 
okręt 
podwodny U-786 54°25'22,224 019°14'16,385 43,90 m 51,30 m 64 7 7,4 

17 
okręt 
podwodny U-346 54°37'29,730 018°50'27,370 43,30 m 47,70 m 63,2 5,1 4,4 

18 NN BRK 54°45'21,331 019°10'17,153 96,40 m 101,00 m 53,5 16,7 4,6 

19 tankowiec FRANKEN (dziób) 54°32'28,734 018°58'18,484 49,38 m 68 51 18 NN 

20 NN Memel 54°09'27,550 014°20'28,800 7,20 m 13,10 m 47 11,5 5,9 
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Rysunek 23 Mapa rozmieszczenia wraków mogących lub zawierających paliwo w zbiornikach lub innych 
przestrzeniach zamkniętych. (opracowania autora). 
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7 Analiza dostępnych metod i technologii usuwania paliwa z wraków oraz 

remediacji skażonego osadu dennego możliwe do wykorzystania na 

Polskich Obszarach Morskich 

7.1 Remediacja 

Pojęcie „utylizacja” w wyniku nowelizacji Prawa ochrony środowiska (przepis dodany został 

przez regulacje noweli z dnia 11 lipca 2014 r., Dz. U. z 2014, poz. 1101) zostało zastąpione pojęciem 

„remediacji”. Używane jest ono w odniesieniu do procesów polegających na poddaniu osadów 

dennych i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych, kontrolowanie oraz ograniczenie ich rozprzestrzeniania. Celem remediacji jest, by 

teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,  

z uwzględnieniem obecnego i planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. Ustawa 

przewiduje również, że w uzasadnionych przypadkach remediacja może polegać na 

samooczyszczaniu, jeżeli przynosi ono największe korzyści dla środowiska. W praktyce istnieją dwa 

podstawowe warianty oczyszczania skażonego dna morskiego: in situ i ex situ. 

W wariancie in situ przeprowadza się remediację skażonego osadu poprzez 

unieszkodliwianie, powstrzymanie lub przykrywanie zanieczyszczonych osadów w miejscu skażenia. 

Natomiast w wariancie ex situ osad jest usuwany, transportowany oraz poddany utylizacji poza 

obszarem występowania zanieczyszczeń. Przykłady działań dla obu tych wariantów to: 

1. in situ: 

 monitorowane naturalne oczyszczanie, 

 ograniczenie skażonego obszaru ścianką, 

 solidyfikacja i stabilizacja skażonego osadu z zastosowaniem pyłu lotnego lub innych 

substancji wiążących, 

 przykrywanie skażonego obszaru (ang. capping), 

 bioremediacja, 

2. ex situ: 

 usuwanie skażonego osadu poprzez pogłębianie,  

 hot-tapping i pompowanie pozostałości paliwa z wraku z użyciem ROV i nurków. 

Przy wyborze operacji pogłębiania i pompowania dodatkowo należy zastosować technologie 

wspomagających oczyszczanie dna oraz zabezpieczające przed wtórnym skażeniem, wśród których 

można wymienić: zapory pływające (ang. booms), zbieracze (ang. skimmers), separatory oleju, wody  

i osadu, zbiorniki mobilne i pływające, spalanie paliwa na powierzchni wody. 

Poniżej dokładniej opisano wymienione metody, a ich porównanie stanowi tabela nr 6. 

7.2 Monitorowane naturalne oczyszczanie 

Definiowane jest przez National Research Council jako praktyka remediacji mająca na celu 

ochronę środowiska przed niedopuszczalnym narażeniem na zanieczyszczenia, w oparciu o naturalne 

procesy występujące w środowisku (ITRC, 2014); naturalne (samoistne) oczyszczanie osadów. 
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Praktyka ta polega na pozostawieniu zanieczyszczonego osadu w miejscu skażenia i wykorzystaniu 

następujących naturalnych procesów: 

 przekształcanie zanieczyszczenia do mniej toksycznych form (np. biodegradacja), 

 wiązanie zanieczyszczenia mocniej w osadzie (np. sorpcja), 

 zakopanie zanieczyszczonych osadów pod czystym osadem (np. sedymentacja) (U.S. EPA, 

2004). 

7.3 Ogrodzenie skażonego obszaru 

Istnieje możliwość powstrzymania rozprzestrzeniającego się paliwa na dnie poprzez 

umieszczenie konstrukcji ogrodzenia wokół skażonego obszaru. Ogrodzenie takie może być 

wykonane z łączonych elementów ścianki szczelnej wykonanej z żelaza lub stali, tzw. grodzic 

Larssena. Najczęściej wykonuje się grodzenie w postaci koferdamu, w celu izolacji od otoczenia 

samego źródła zanieczyszczeń. Innym rozwiązaniem jest obwałowanie obszaru nasypem. Utrzymanie 

takiego obwałowania może być trudne w bardziej dynamicznym środowisku, istnieje ryzyko 

uszkodzenia podczas sztormu. Metoda ta może być stosowana tylko na płytkich wodach. 

 

Rysunek 24 Budowa koferdamu ze ścianki stalowej wokół wraku La Belle (www.texasbeyondhistory.net) 

7.4 Solidyfikacja i stabilizacja skażonego obszaru, zastosowanie płyłu lotnego 

Metoda ta opiera się na dwóch procesach stabilizacji i solidyfikacji (utwardzania) osadów. 

Stabilizacja jest procesem chemicznym, który prowadzi do unieszkodliwienia substancji 

zanieczyszczających poprzez przekształcenie ich w mniej rozpuszczalne, mniej mobilne lub mniej 

toksyczne formy. Ma zastosowanie w odniesieniu do składników, które mają zdolność do 

chemicznego wiązania się lub reakcji ze środkiem stabilizującym. Proces solidyfikacji natomiast, jest 

procesem fizycznym, prowadzącym do związania zanieczyszczeń za pomocą substancji wiążącej, tzw. 

spoiwa. Zabieg ten wiąże zanieczyszczone osady oraz poddaje je detoksykacji poprzez fizyczną 

izolację do postaci stałej. Zestalenie osadów zapobiega erozji i uwolnieniu zanieczyszczeń.  

Wśród spoiw stosuje się takie składniki jak cement portlandzki, wapno i popiół lotny ze 

spalania węgla oraz mieszaniny tych składników w różnych proporcjach. Najbardziej korzystnym 

rozwiązaniem jest wykorzystanie popiołu lotnego, produktu spalania węgla z elektrowni. Popiół 

wychwytywany na filtrach elektrostatycznych jest rozmiaru pyłu, w postaci bardzo rozdrobnionej. Ma 

on zdolność do pęcznienia i twardnienia pod wpływem wody, którą łatwo absorbuje. Takie 
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właściwości pozwalają mu łatwo wnikać do szczelin i rumoszu oraz wytworzyć stabilną, nieosiadającą 

powierzchnię uszczelniającą. 

Metoda stabilizacji i solidyfikacji wymaga zmieszania zanieczyszczonego osadu z substancją 

wiążącą. Ważnym czynnikiem są warunki mieszania i temperatura utwardzania, które wpływają na 

wytrzymałość zestalonych osadów. Warunkami sprawiającymi trudność dla tego procesu może być 

zbyt duża niejednorodność unieszkodliwianego osadu oraz nierównomierne rozproszenie materiału 

w mieszaninie. Aplikacja substancji powinna zapewnić dobre wymieszanie spoiwa z osadem. 

Jednocześnie podczas mieszania osadu ze spoiwem następuje rozproszenie zanieczyszczeń w toni  

i do przyległych obszarów. Rozwiązaniem redukującym resuspensję jest wstrzykiwanie substancji przy 

pomocy specjalistycznego sprzętu - injection bar (Renholds, 1998). Popiół może być również 

wstrzykiwany pneumatycznie do dowolnej powierzchni poprzez ciąg rur. 

7.5 Przykrywanie skażonego obszaru (ang. capping) 

Capping polega na pokryciu warstwą czystego materiału zanieczyszczonych osadów, które 

pozostają w miejscu, w celu odizolowania ich od środowiska. Można wyróżnić trzy rodzaje pokryw: 

 konwencjonalna - piasek lub inne naturalne materiały bezpośrednio na zanieczyszczonej 

powierzchni osadów,  

 uzbrojona - z dodatkową warstwą kamienia lub narzutu kamiennego aby zapewnić 

dodatkową ochronę przed prądami o wysokich prędkościach, 

 kompozytowa - składająca się z kilku warstw piasku, kamienia i geowłókniny, zapewniających 

dokładniejsze izolowanie go. 

Pokrywy mogą także zawierać dodatek substancji aktywnej, w postaci węgla organicznego lub 

inne miejscowe modyfikacje w celu spowolnienia przepływu zanieczyszczeń w pokrywie. 

 

Rysunek 25 Zasypywanie wraku z zastosowaniem pojazdu ROV (Alcaro i in., 2007). 
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7.6 Bioremediacja 

Bioremediacja polega na wykorzystaniu mikroorganizmów lub ich enzymów do rozkładu 

zanieczyszczeń organicznych, takich jak: ropa naftowa i produkty przerobu ropy, węglowodory 

aromatyczne benzen, toluen i ksylen, PCB, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), 

chlorowane fenole i wiele pestycydów. Niektóre mikroorganizmy występujące naturalnie w miejscu 

skażenia mogą okazać się nieskuteczne w degradacji konkretnego rodzaju zanieczyszczeń olejowych 

lub rozkładać je zbyt wolno. W takiej sytuacji stosuje się następujące zabiegi pomagające zainicjować 

lub przyspieszyć szybkość rozkładu zanieczyszczeń:  

 biostymulacja polega na dostarczeniu składników odżywczych (zwykle azotu i fosforu) w celu 

stymulowania wzrostu drobnoustrojów,  

 bioaugumentacja polega na wprowadzeniu dodatkowych mikroorganizmów degradujących 

węglowodory oraz pożywki dla nich. 

 

Rysunek 26 Schemat aplikacji substancji w porcie Hamilton w Kanadzie. 

7.7 Usuwanie skażonego osadu poprzez pogłębianie 

Usuwanie paliwa i skażonego nim osadu poprzez pogłębianie jest najczęściej stosowanym 

rozwiązaniem spośród metod ex situ. Metoda ta różni się od konwencjonalnego pogłębiania 

stosowanego na potrzeby nawigacji i określana jest jako environmental dredging. Przy zastosowaniu 

specjalnych pogłębiarek zanieczyszczony osad jest usuwany, a następnie transportowany  

i przetwarzany ex situ, ponownie wykorzystywany lub deponowany. Operacja usuwania zazwyczaj 

wymaga zastosowania pomocniczych technologii. Pogłębiarki usuwają wraz z osadem pewną ilość 

wody, w związku z czym osady odwadnia się na lądzie, a odzyskana woda jest zwykle odprowadzana  

z powrotem do morza. Silnie zanieczyszczone osady wymagają dodatkowo przetworzenia przed 

składowaniem i najczęściej są one poddane zabiegowi stabilizacji. W niektórych przypadkach paliwo 

można odzyskać poprzez oddzielenie od wody i osadu w procesie dekantacji. Wykorzystywane są  

2 główne typy pogłębiarek: mechaniczne i hydrauliczne, ale istnieją również pogłębiarki hybrydowe  

i pneumatyczne. 
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Rysunek 27. Pogłębiarka pneumatyczna (IMO, 2011) 

 

Tabela 11. Zestawienie metod remediacji. 

ZALECENIA KOSZTY ZALETY OGRANICZENIA 

Monitorowane naturalne oczyszczanie 

wrażliwe, unikalne 

ekosystemy, osady denne 

dość stabilne, 

zanieczyszczenia łatwo 

ulegają biodegradacji lub 

przekształcaniu do niższych 

form toksyczności, lub ich 

stężenia są niskie; w 

głębokich zbiornikach  

stosunkowo 

niskie, obejmują 

głównie 

monitoring (ok. 

1,3 $/m
3
) 

brak zakłócenia środowiska 

naturalnego, brak ryzyka 

zaburzenia struktury 

skażonych osadów i ich 

rozprzestrzenienia, niskie 

koszty, brak odpadów 

czas biodegradacji to 5-30 

lat, istnieje możliwość 

wtórnego zanieczyszczenia, 

możliwe długoterminowe 

wyłączenie obszaru z 

połowów, produkty 

biodegradacji mogą być 

szkodliwe, brak aktywnych 

działań łączy się z 

sceptyczną oceną społeczną, 

brak wieloletnich danych i 

jednoznacznych badań 

stwierdzających 

długofalową skuteczność 

metody  

Ogrodzenie skażonego obszaru 

małe i płytkie obszary metoda należy do 

najbardziej 

kosztownych: 

drogi materiał, 

transport, sprzęt 

do montażu 

zatrzymanie horyzontalnego 

rozprzestrzeniania się oleju 

po dnie oraz pozostawienie 

obszaru biodegradacji, 

możliwe odseparowanie 

zanieczyszczeń od toni 

wodnej, w szczególnych 

warunkach możliwość 

osuszenia obszaru i 

oczyszczenia go 

koszt, brak możliwości 

zatrzymania przenikania 

zanieczyszczeń w głąb 

osadów, podczas sztormu 

istnieje ryzyko uwolnienia 

zanieczyszczeń do toni 

wodnej, duże ograniczenia 

co do rejonu zastosowania 

Solidyfikacja i stabilizacja skażonego osadu, zastosowanie płynu lotnego 

technologia cena popiołu może prowadzić do metoda nie usuwa 
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wykorzystywana głównie na 

lądzie nie stosowano jej w 

środowisku morskim in situ, 

jest testowana 

laboratoryjnie 

lotnego ze 

spalania węgla: 

15 $ - 40 $/t, 

wysokie koszty 

transportu i 

przetwarzania 

przekształcenia 

zanieczyszczeń w mniej 

toksyczne formy, 

rozwiązane przyjazne 

środowisku wykorzystuje 

odpad jako surowiec 

zanieczyszczeń, a spowalnia 

lub zapobiega ich migracji, 

duże wyzwanie 

technologiczne, zwłaszcza w 

przypadku środowiska 

morskiego, brak danych na 

temat skutków 

biologicznych, ilość danych 

niewystarczająca do 

implementacji metody i 

oszacowania kosztów 

Przykrywanie skażonego obszaru (ang. capping) 

tam, gdzie usunięcie 

zanieczyszczenia byłoby 

zbyt kosztowne lub 

mogłoby spowodować jego 

dalsze rozprzestrzenianie 

się, także jako środek 

tymczasowy oraz gdy 

naturalne oczyszczanie 

przebiega zbyt wolno, do 

zatrzymania lotnych i 

półlotnych związków 

organicznych, pestycydów i 

metali ciężkich, istnieje 

możliwość pokrycia 

betonem obszaru 

zanieczyszczeń wraz z 

wrakiem 

na koszt wpływa 

głównie 

dostępność 

surowca i cena 

jego transportu, 

koszt 

umiarkowany, 

rośnie w miarę 

wprowadzania 

modyfikacji 

izoluje fizycznie 

zanieczyszczony osad, 

redukuje jego bezpośredni 

kontakt z organizmami 

zakopującymi się w dnie i 

bioturbatorami, stabilizuje 

zanieczyszczone osady, 

zapobiega rozproszeniu i 

przemieszczeniu się do 

innych obszarów oraz 

chemicznie izoluje, aby 

zredukować strumień 

rozpuszczonych 

zanieczyszczeń do toni 

wodnej, metoda 

stosunkowo mało 

skomplikowana  

 

 

 

wymaga długoterminowego 

monitorowania, istnieje 

ryzyko, że umieszczenie 

pierwszej warstwy materiału 

przykrywającego może 

wznieść osady do toni 

wodnej, w niektórych 

warunkach umieszczenie 

pokrywy może być trudne 

bez zakłócenia 

zanieczyszczeń, w pewnym 

stopniu zaburza i zmienia 

środowisko organizmów 

bentosowych 

Bioremediacja 

zalecana do stosowania w 

połączeniu z innymi 

metodami 

koszt trudny do 

oszacowania, ze 

względu na 

niewielkie 

doświadczenie z 

jej stosowaniem 

w środowisku 

morskim 

przyjazna dla środowiska, 

jedna z najmniej 

szkodliwych i inwazyjnych 

metod, potencjalnie niskie 

koszty, wymaga 

niewielkiego nakładu 

sprzętu, skażony osad 

oczyszczany in situ brak 

konieczności transportu i 

utylizacji 

długi czas potrzebny do 

przeprowadzeniu procesu 

degradacji biologicznej, 

mało danych dla 

zastosowania metody w 

środowisku morskim, 

introdukcja składników 

odżywczych i substancji 

utleniających może 

powodować uwolnienie 

zanieczyszczeń, konieczny 

jest wcześniejszy monitoring 

i analiza składu 
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bakteryjnego w miejscu 

skażenia 

Usuwanie skażonego osadu poprzez pogłębianie 

usuwanie skażenia 

występującego w postaci 

hot spotów i zabezpieczanie 

obszaru przed 

rozprzestrzenieniem się 

zabezpieczeń, przy 

usuwaniu wtórnych 

zanieczyszczeń resztkowych 

zależne od typu 

pogłębiarki: 

mechaniczna 2,10 

$/m
2
, 

hydrauliczna 1,95 

$/m
2
, 

pneumatyczna 

1,40 4,00 $/m
2
 + 

koszty transportu, 

przechowywania, 

przetwarzania, 

składowania i 

technologii 

pomocniczych 

najszybsza i najbardziej 

efektywna metoda, 

sprawdza się przy rozległych 

obszarach skażenia, również 

w przypadku oleju 

niezdatnego do 

odpompowania, może być 

stosowana w dynamicznym 

środowisku 

ryzyko znacznej resuspensji 

zanieczyszczeń oraz straty 

zanieczyszczeń podczas 

transportu wymagany 

monitoring, bardzo 

inwazyjna dla środowiska, 

pogłębiarki usuwają do 20 

cm miąższości osadu, 

kosztowna i stosunkowo 

skomplikowana logistycznie, 

przez złożoność procesu 

 

7.8 Hot-tapping i pompowanie paliwa ze zbiorników wraku z użyciem ROV 

W sytuacji, gdy w zbiornikach wraku znajduje się uwięzione paliwo, najskuteczniejszą  

i najnowocześniejszą metodą wypompowania paliwa jest zastosowanie metody z wykorzystaniem 

pojazdu ROV i technologię hot-tapping. Technologia ta była początkowo obsługiwana przez nurków, 

jednak ze względu na duże zagrożenie dla ich zdrowia, zaczęto wykorzystywać specjalistyczne 

pojazdy ROV do usuwania paliwa z większych głębokości. Technologia oparta na ROV obsługującym 

narzędzie hot-tapping została pierwszy raz zastosowana w przypadku wycieku ze statku Prestige, na 

głębokości 3500 m. Zastosowano wtedy zdalnie sterowany pojazd do opróżniania zbiorników 

zatopionych jednostek - ROLS (Remote Offloading System) firmy FRAMO i Hot Tapping Machine 

zaprojektowaną przez Repsol. ROLS był stosowany z sukcesem również w przypadkach statków: 

Estonia, Ievoli Sun, Yuil No. 1 i Osung No 3., Bow Marine. 

Metodę pompowania paliwa z wraku z użyciem ROV i narzędzia hot-tapping stosowano 

wielokrotnie. Przykładem są operacje przeprowadzone przez fińską firmę Alfons Håkans w rejonie 

Morza Bałtyckiego na wrakach Park Victory i M/S Estonia, Brita Dan i Coolaroo.  

 

Koszty całkowite wydobycia paliwa ze zbiorników zależą od wielu czynników, takich jak: ilość 

oleju i jego lepkość, liczba zbiorników, głębokość, warunki wodne i pogodowe, konstrukcja wraku  

i jego stan oraz koszt oczyszczania dostępu do zbiorników. Istotne są również czynniki logistyczne, 

takie jak: dostępność zaopatrzenia i sprzętu do przeprowadzenia operacji, zakres niezbędnego zapasu 

gotowości, czas pracy i przestoju, koszty mobilizacji i demobilizacji, koszt utylizacji usuniętego paliwa. 

Metoda ta pozwala na bardziej dokładne wydobycie paliwa ze zbiorników wraku niż sprzęt do 

pompowania starszej generacji, m.in. dzięki lepszemu dostępowi wizualnemu. Zastosowanie systemu 

ROV do pompowania paliwa umożliwia szybsze prowadzenie operacji, również na większych 

głębokościach, bez przestojów potrzebnych na zmianę personelu, jak w przypadku pomp 
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obsługiwanych przez nurków. Pozwala również na pracę w trudniejszych warunkach pogodowych. 

Metoda znacznie redukuje ryzyko uwolnienia i rozproszenia paliwa podczas pompowania i pozwala 

na całkowite opróżnienie zbiorników z paliwa.  

Należy jednak wziąć pod uwagę czynniki ograniczające. Proces wydobywania paliwa jest 

powolny, a cała operacja bardzo kosztowna i skomplikowana pod względem logistycznym. Wymaga 

doświadczonego personelu i zastosowania zaawansowanej technologii oraz dużej platformy 

wspierającej sprzęt. Wydobyte paliwo musi zostać przetransportowane, poddane utylizacji albo 

procesowi przetwarzania w celu odzysku, co generuje kolejne koszty. 

 

Rysunek 28. ROV z narzędziem Hot Tapping firmy Alfons Håkans (Estonia and Park Victory cases info 2015-
12-08 KR.pdf) 

7.9  Technologie dodatkowe wspomagające usuwanie paliwa  

1. Zapory pływające (ang. booms) 

Elastyczne bariery zbudowane z pływaków, fartucha i balastu. Gromadzą rozlane paliwo na 

powierzchni wody lub odwracają jego strumień. Mogą być holowane pomiędzy dwoma statkami na 

otwartym morzu lub umieszczone przed brzegiem, w celu ochrony określonych obszarów przed 

zanieczyszczeniem. Istnieją różne typy zapór, różniące się budową i zastosowaniem: elastyczne 

płaszczowe, elastyczne pneumatyczne, sorpcyjne.  

 

2. Zbieracze (ang. skimmers) 

Służą do zbierania paliwa rozlanego na powierzchni wody poprzez odpompowanie 

pływającego paliwa lub oddzielanie paliwa od wody. Logistyka operacji zależy od grubości warstwy 

paliwa, lepkości i warunków panujących na morzu. Paliwo zbierane jest do zbiornika, a następnie 

odprowadzane za pośrednictwem węża do kolektora. Zbieracze są najbardziej efektywne  

w połączeniu z zaporami pływającymi. Istnieją różne typy zbieraczy: przelewowo-pompowy, 

sorpcyjny, adhezyjny i śrubowy.  
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3. Inne pompy 

 Pompa EDDY - pompa pogłębiająca, stosowana także do paliw o dużej lepkości, 

wyspecjalizowana do wydobywania substancji stałych w zawiesinie, piasku i grubszych 

osadów; traktuje paliwo o wysokiej lepkości jak ciało stałe; 

 OSBORS (ang. Oil Stop Bottom Oil Recovery System) firmy American Pollution Control 

Corporation (AMPOL) - zdalnie sterowana gąsienicowa pogłębiarka zaprojektowana w celu 

odzyskania paliwa zalegającego na dnie, posiadająca pompę wirową oraz kontrolowaną 

ruchomą głowicę ssącą; 

 Pompy ręczne - pompy sterowane przez nurków, pozwalające usunąć paliwo pływające na 

powierzchni wody lub zanurzone w toni wodnej; zakończone głowicą ssącą i połączone ze 

statkiem długim przewodem, którym transportowane jest usuwane paliwo. 

4. Separatory oleju, wody i osadu 

Paliwo zebrane z powierzchni wody może wymagać oddzielenia od wody. W tym celu 

przeprowadza się sorpcję oleju i wody oraz grawitacyjne oddzielenie osadu w specjalnym systemie 

dekantacji zainstalowanym na barce. Wodę odprowadza się z powrotem do morza, a oddzielony olej 

spalany jest na miejscu lub wywożony. 

5. Pozostałe technologie 

 środki dyspergujące (rozpraszające olej rozlany na powierzchni na wody), 

 sorbenty - substancje lub materiały pochłaniające olej, mogą być również naturalne 

pochodzenia organicznego (np. torf) lub nieorganicznego (np. popiół wulkaniczny, glina), 

 substancje żelujące i inne substancje zmieniające stan fizyczny oleju, ułatwiające jego 

wydobycie, 

 zbiorniki mobilne i pływające, oraz zbiorniki holowane i zbiorniki zainstalowane na statku lub 

barce (pozwalające na tymczasowe przechowanie zanieczyszczenia). 

7.10 Koszty operacji usuwania rozlewu paliwowego 

Każda katastrofa morska, w wyniku której należy usunąć pozostałości toksycznego ładunku 

lub paliwa ze zbiorników statku jest inna i przed realizacją projektu usuwania skażenia trudno jest 

precyzyjnie określić koszt takiej operacji. Zarówno przebieg, jak i koszt może być zupełnie różny od 

wstępnie planowanego. Niedoszacowanie skali zdarza się szczególnie wtedy, gdy usuwane jest paliwo 

z wraku, który zatonął dawno i brak jest informacji o ilości paliwa w zbiornikach, ich rozmieszczeniu 

we wraku i dostępie do zbiorników. Im starszy wrak, tym większy koszt usunięcia paliwa. 

W przewodniku amerykańskiej agencji EPA omówiono szczegółowo jakie elementy należy 

brać pod uwagę podczas szacowania kosztów planowanej operacji oczyszczania w opracowaniu 

studium wykonalności (U.S. EPA, 2000). Jako główne elementy kosztorysu wymieniono: mobilizację  

i demobilizację, monitoring wraz z analizami i pobieraniem próbek, gromadzenie i oddzielanie wody, 

usuwanie osadu i jego gromadzenie, konstrukcję materiału pokrywającego, zabiegi prowadzone in 

situ, zabiegi ex situ, wywóz i składowanie osadu oraz elementy zawiązane z profesjonalnymi usługami 

technicznymi, projektowanie, zarządzanie konstrukcją i kontrole instytucjonalne. Oszacowanie 

czynników wpływających na koszty operacji przedstawiono również w tabeli 7. W publikacji NOAA 

(2013) dotyczącej oceny ryzyka potencjalnie zanieczyszczających wraków, wymieniono czynniki 

wpływające na planowanie operacji oszacowania i usunięcia paliwa. Należą do nich: 
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 typ paliwa i jego właściwości (zwłaszcza lepkość), 

 objętość paliwa, 

 głębokość, 

 prądy denne, 

 stan morza (np.: wody osłonięte, morze otwarte), 

 pogoda, 

 narażone zasoby środowiska (wrażliwe siedliska), 

 odległość od brzegu, odległość do miejsca mobilizacji, wsparcie logistyczne, 

 rozplanowanie statku (np.: rozmieszczenie zbiorników, system wentylacyjny, przebieg 

rurowania, ułożenie przegród zbiorników, ułożenie konstrukcji), 

 konstrukcja statku (np.: grubość blach, nitowanie, spawanie), 

 wiek statku (data konstrukcji, modernizacje, zatonięcie), 

 stan wraku (np.: złamane sekcje, korozja), 

 ułożenie wraku (np.: wrak zalega prosto lub do góry dnem), 

 czynniki bezpieczeństwa (np.: obecność amunicji, materiały niebezpieczne, porzucony sprzęt 

rybacki), 

 inny ładunek (może blokować dostęp do zbiorników i zajmować przestrzeń), 

 zagadnienia historyczne/kulturowe (znaczenie historyczne, np. cmentarzysko wojennej 

Tabela 12. Oszacowanie czynników wpływających na koszty operacji usunięcia paliwa (stan na rok 2012). 

 

7.11 Podsumowanie 

Ustalenie ścieżki postepowania, którą należy przyjąć przy badaniu wpływu wraków  

i znajdującego się w nich paliwa na środowisko morskie, oceny zagrożeń jakie wraki wnoszą do tego 

środowiska oraz minimalizacji ich skutków jest obecnie jednym z istotnych wyzwań w ochronie 

południowego Bałtyku. Powinno być więc ważnym elementem działania zarówno instytucji 
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naukowych zajmujących się środowiskiem morskim, jak i instytucji zarządzających obszarami 

morskimi, tj. administracji morskiej wszystkich szczebli.  

 

Nie ma wątpliwości, że sytuacja, gdy mimo sklasyfikowania wraków jako niebezpieczne, 

odpowiednie działania mające zapobiec katastrofie ekologicznej nie są podejmowane - nie może 

mieć miejsca. Skala konsekwencji wylewu paliwa z wraku jest na tyle duża, że powinna sama w sobie 

działać jako mobilizacja dla odpowiednich służb do podjęcia jak najszybszych działań. Dostępne 

obecnie technologie pozwalają uniknąć niszczących skutków ekologicznych i socjoekonomicznych 

jakie spowodowałoby takie zdarzenie. Przedstawione w niniejszej ekspertyzie informacje wskazują co 

i w jaki sposób można zrobić, aby oszacować ryzyko wycieku paliwa i innych substancji 

niebezpiecznych z wraków leżących na dnie morza. Zaprezentowany schemat działania pozwala na 

zaplanowanie kolejnych kroków metodyki badania wraków oraz procesu remediacji, a także podjęcie 

decyzji o ewentualnej konieczności oczyszczenia wraków.  

Pełna wersja proponowanej metodyki wraz z opisem działań prowadzonych w poszczególnych 

krajach (autorstwa dr inż. Benedykta Haca we współpracy z Olgą Sarną) dostępna jest na stronie 

internetowej Fundacji MARE (fundacjamare.pl). 
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8 Przykłady działań, jakie mogą zostać podjęte w celu zapobieżenia 

wylewom oraz usunięcia skutków już zaistniałego skażenia gruntu  

w odniesieniu do wraków w Polskich Obszarach Morskich. 

 
Działania jakie należy podjąć w sprawie wraku Stuttgart w świetle Raportu NIK LGD.430.001.2020 pt. 
„PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM WYNIKAJĄCYM Z ZALEGANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 
NA DNIE MORZA BAŁTYCKIEGO” 

 

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z dnia 07.02.2020 wskazała, że: 

„Główne powody zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego stanowią: zagrożenia generowane podczas 
normalnej eksploatacji jednostek pływających oraz rozlewy substancji niebezpiecznych powstałych  
w wyniku ich awarii i katastrof, zanieczyszczenia spowodowane przez rolnictwo, zanieczyszczenia 
komunalne i przemysłowe, a także celowe (nielegalne) zrzuty ścieków i zatapianie odpadów (w tym 
toksycznych) oraz broni i amunicji chemicznej (zatopionej po II wojnie światowej). Najgroźniejsze są 
rozlewy ropy naftowej i substancji ropopochodnych oraz uwalnianie się niebezpiecznych substancji 
chemicznych, w tym bojowych środków trujących, bowiem ich skutki często wykraczają zasięgiem 
poza granice jednego państwa i niosą następstwa ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i ekologiczne. 

W raporcie 51 razy powołano się na przykład wraku jednostki Stuttgart wskazując, że jest to 
najlepiej udokumentowany przykład rozległego wypływu paliwa ze zbiorników wraku. Instytut Morski 
w Gdańsku w latach 2001 – 2016 dokonał szczegółowej inwentaryzacji dna wokół Stuttgarta, 
pobierając łącznie 1250 prób dna różnego typu, które zostały poddane szczegółowym badaniom 
chemicznym oraz ocenie gruntu pod kątem jego zanieczyszczenia węglowodorami pochodzącymi  
z wraku. Wykazano, że skażenie obejmuje co najmniej 415 000 m² powierzchni dna, głębokość 
skażenia grunty wynosi od ok. 80 cm do ok. 5 cm, a wyciek jest aktywny, co oznacza dalsze jego 
zwiększanie. Oszacowano, że w grunt wsączyło się od 600 do 800 ton ciężkiej cieczy węglowej 
uzyskanej w procesie Fischera-Tropscha. 

W latach 2015 i 2016 prowadzono bardzo rozległe, wieloaspektowe badania nie tylko gruntu, 
ale również prądów morskich w okolicy wraku, badania geologiczne, geotechniczne, chemiczne  
i ekotoksykologiczne, które wykazały przekroczenie (w odniesieniu do obowiązujących norm) 
czynników kancerogennych ok. 30 000 razy, zawartości węglowodorów aromatycznych od 1000 do 
ok. 25 000 razy, zawartość metali ciężkich ok. 100 razy. 

 Raport Instytutu Morskiego w Gdańsku, prócz udokumentowania i analizy wykonanych 
badań, zawierał opis metod stosowanych podczas oczyszczania wraków zawierających paliwo, oraz 
znanych i stosowanych metod remediacji gruntu wokół wraków. 

 W raporcie dokonano porównania znanych metod postepowania z wrakami wraz ze wstępną 
analizą kosztów prowadzenia takich działań. Wskazano, że najtańszą metodą „zabezpieczenia” 
środowiska przed wpływem substancji chemicznych i przenikaniem substancji szkodliwych (takich jak 
fenole, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) do wody morskiej, będzie fizyczne 
odseparowanie skażonego gruntu od otoczenia poprzez zasypanie skażonego obszaru dna grubą na 
2-3 metry warstwą piasku pozyskiwanego w trakcie pogłębiania pobliskich torów wodnych, a obecnie 
pochodzących z planowanej inwestycji rozbudowy portu w Gdyni. Do wykonania tej operacji 
potrzeba około 1,5 mln m3 gruntu. W trakcie budowy portu zewnętrznego planowane jest usunięcie 
od 4,5 mln m3 do 7,6 mln m3 co stwarza okazję taniego pozyskania piasku dla wykonania tej operacji. 
Metoda ta, źle wykonana, może jednak przyczynić się do nieumyślnego skażenia zasypywanym 
paliwem nie tylko okolicy wraku, ale również ogromnego obszaru wewnętrznej Zatoki Puckiej  
i znajdujących się tam obszarów chronionych.  
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W pkt. 4 raportu NIK - WNIOSKI  

Znalazł się zapis:  

 Pkt 2) Usunięcie bezpośredniego zagrożenia wynikającego z zalegania na dnie Morza Bałtyckiego 
wraków statków Franken i Stuttgart – uwagę skierowano do Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. 

Oraz 

Pkt 1) Uwzględnienie w programie monitoringu wód morskich oraz w zadaniu zarządzania 
kryzysowego polegającym na badaniu i ocenie jakości środowiska morskiego zagrożeń wynikających  
z występowania substancji niebezpiecznych pochodzących z: 

– paliwa i produktów ropopochodnych z wraków zatopionych statków, w tym w szczególności  
w obszarze zalegania wraku statku Stuttgart. Uwagę skierowano do Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska 

W raporcie Instytutu Morskiego w Gdańsku z 2016 r. koszty likwidacji zagrożenia dotyczącego 
wraku statku Stuttgart oszacowano na kwotę min. 66.750 tys. zł. (około 16 mln euro, z założeniem, że 
rzeczywista cena może zawierać się w przedziale 15–50 mln euro). 

Od 2016 roku zaszło szereg zdarzeń, które pozwalają sądzić, że można to zrobić skuteczniej, 
choć nie szybciej, za mniejsze pieniądze, z użyciem rodzimej technologii, polskiego sprzętu, rozwijając 
polską technologię, która w przypadku powodzenia mogłaby podlegać opatentowaniu i stanowić 
naszą ofertę na rynku światowym. 

Do Instytutu Morskiego w Gdańsku zgłosił się polski przedsiębiorca, właściciel kilku patentów 
na technologie oczyszczania wód i gruntów z propozycją rozważania jednej z technologii, która  
z wielkim powodzeniem jest stosowana przez niego w dużej oczyszczalni ścieków. Technologia ta ma 
ogromny potencjał, jest tania i może być zastosowana praktycznie natychmiast, ze względu na 
zmianę środowiska wymaga jednak potwierdzenia skuteczności w skali przed przemysłowej, czyli na 
obszarze równym ok. 0,5% skażonego obszaru. Koszt przeprowadzenia całej operacji oczyszczania 
wraku nie przekroczyłby sumy ok. 4 - 5 mln euro. Są to dopiero wstępne wyliczenia (choć w naszej 
opinii bardzo zbliżone do rzeczywistych) kosztu wykonania badań pilotażowych, zakupu aktywnych 
składników substancji koniecznych do użycia, koszt statków i ludzi oraz przeprowadzenie głównej 
operacji oczyszczania. Niższe koszty całej operacji wynikają ze znacznie niższych kosztów niż w innych 
znanych technologiach wykonania prac wobec braku konieczności użycia specjalistycznych jednostek, 
dużej ilości nurków oraz użycia własnych narzędzi do prac podmorskich aktualnie budowanych  
w ramach przedsięwzięcia Mooltitool. 

Proponowana technologia opiera się na wykorzystaniu mieszaniny piasku i odpowiedniej 
kombinacji powszechnie znanych i stosowanych w różnych formach naturalnych substancji 
pochodzenia wulkanicznego. Jej największą zaletą jest to, że w warunkach laboratoryjnych działa 
szybko i skutecznie. Próby w laboratorium prowadzone na skażonym gruncie pobranym na wraku 
Stuttgarta wskazują, że naturalny proces remediacji następujący w środowisku został przyspieszony 
ponad 100 razy co pozwala sadzić, że gdyby badania prowadzone w skali makro, w rzeczywistym 
terenie potwierdziły skuteczność tej metody uporalibyśmy się z problemem w kilka lat. 

Największą zaletą proponowanego procesu jest wykorzystanie naturalnych zasobów 
środowiskowych, tj. lokalnych bakterii żyjących w tym rejonie na dnie morza, które prowadzą 
systematyczny, ale powolny proces remediacji gruntu poprzez „spożywanie” produktów 
ropopochodnych. Niestety aktualnie posiadają one skromne możliwości budowy wzrostu swojej 
populacji na dnie ze względu na skład i budowę geologiczną tegoż dna. Technologia bardzo dobrze 
sprawdza się w wielkich oczyszczalniach ścieków. Nie zawiera żadnej chemii organicznej czy też 
nieorganicznej. Żadnych obcych bakterii czy organizmów wprowadzanych do środowiska. Wszystkie 
składniki użyte do skomponowania mieszanki są dostępne i tanie. Zasypanie dna około 5 cm warstwą 
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przygotowanej mieszanki piasku i substancji aktywującej spowoduje bardzo gwałtowny wzrost 
lokalnych (nieobcych dla tego środowiska bakterii pożerających paliwo), zatem cały proces jest 
bezpieczny dla środowiska. Po usunięciu plamy paliwa środowisko w naturalny sposób wróci do 
pierwotnego (już oczyszczonego) stanu. Rola aktywatora polega na działaniu wspomagającym 
istniejące już w rejonie wraku mikroorganizmy, czyli siły natury działając jak katalizator reakcji 
biologicznych – stwarza bardzo dobre warunki do kilkusetkrotnego zwiększenia ilości bakterii 
obecnych w tym miejscu, pozostając obojętna dla otaczającego środowiska.  

Proponowany proces oczyszczenia wraku Stuttgart zająłby około 2 lat (faza badań i aplikacji) 
oraz ok 5 lat (faza remediacji). W pierwszym roku należałoby wytypować 2-3 pola testowe w których 
w pierwszej kolejności pobrano by odpowiednią (np. 10) ilość prób do badań referencyjnych  
z pomocą aktualnie budowanych (w innym celu) urządzeń. Następnie należałoby ułożyć na 
powierzchni dna - około 1000 m² (każde z pól) 5 centymetrowej grubości mieszanki piasku  
i aktywatora. Po 6 i po 12 miesiącach należałoby pobrać w tych miejscach próby do badań 
porównawczych. Po stwierdzeniu, że aktywator działa, należałoby dokonać operacji planowego  
i kontrolowanego przykrycia całego obszaru ok. 800 tonami aktywatora wraz z 800 tonami piasku.  
W kolejnych 2-3 latach należałoby prowadzić monitoring postępów remediacji. Już po pierwszym 
roku badań testowych i potwierdzeniu skuteczności metody w naturalnym środowisku można by 
przystąpić do procesu patentowania polskiej technologii usuwania skażeń dna. Technologia ta ma 
również ogromną zaletę, gdyż pozwala na trwałe związanie związków trujących leżących na dnie 
morza w formy na stałe związane z dnem. Głownie pozwala na związanie metali ciężkich i arsenu. 
Gdyby okazało się, że technologia sprawdziła się na Stuttgarcie, możliwe było by testowanie jej 
skuteczności trwałego deaktywowania substancji niebezpiecznych na dnie morza pochodzących  
z rozpadu broni chemicznej, której NIK poświęcił przytoczony na początku raport z zaleceniami dla 
służb państwowych i administracji morskiej. 

 

9 Występowanie potencjalnych zagrożeń związanych z pozostałościami 

militarnymi  

Niewybuchy i niewypały wszystkich rodzajów broni używanych w trakcie konfliktów zbrojnych, 

które miały miejsce na Bałtyku, stanowią realne zagrożenie dla prowadzenia prac hydrotechnicznych 

na morzu, oraz ze względu na toksyczną zawartość w postaci materiałów wybuchowych, stanowią 

realne zagrożenie dla środowiska morskiego. 

9.1 Miny morskie 

Po raz pierwszy na Morzu Bałtyckim proste miny morskie zostały użyte już ok. 1853–1855 roku 

w rejonie Kronsztadu i w 1855 r. w rejonie Helsinek, jednak dopiero konstruowane na przełomie XIX  

i XX wieku metalowe miny z galwanicznymi zapalnikami stanowiły realne, masowe zagrożenie dla 

jednostek pływających. Kolejne konstrukcje min kotwicznych, dennych i innych zawierały różnego 

rodzaju zapalniki (kontaktowe, zbliżeniowe, elektromagnetyczne, ciśnieniowe, akustyczne).  

W zależności od sytuacji taktycznej były one ustawiane w: 

 zagrody minowe liczące od jednej do kilku równoległych linii min mające na celu obronę 

podejść do portów morskich, uniemożliwienie lub utrudnienie uprawiania żeglugi na 

zwyczajowych szlakach żeglugowych; 

 pola minowe liczące od kilku do kilkudziesięciu równoległych linii min liczących po 

kilkadziesiąt min w linii. Miały one na celu zamknięcie dużych obszarów morskich  

i skierowanie ruchu statków i okrętów w ściśle określone rejony, co ułatwiało ich 

zwalczanie; 
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 miny stawiane w skryty sposób przez okręty podwodne lub zrzucane przez samoloty  

w rejonach podejściowych do portów, np. na redach portów wojennych. Łącznie  

w trakcie I wojny światowej na obszarze Morza Bałtyckiego postawiono około 60 000 min 

różnego typu. 

 

Rysunek 29. Morze Bałtyckie – na czerwono zaznaczono przybliżone pozycje wystawienia pól i zagród 

minowych w II wojnie światowej 

Źrodło: Map indicating subsea minefields in the Baltic  

Po wojnie podjęto próby ich usunięcia metodą trałowania. Znaczna liczba min została 

zniszczona przez siły przeciwminowe. W latach 1919–1923 każdego roku 40 okrętów usuwało 

(trałowało) i niszczyło miny w obszarze M. Bałtyckiego, ponosząc przy tym dotkliwe straty. Usunięto 

około 10 000 min. Pozostałe utonęły lub uległy samodestrukcji, nieznana liczba min pozostawała  

w toni przez wiele lat, stanowiąc niebezpieczeństwo dla statków handlowych. Zatem należy liczyć się 

z tym, że z 60 000 min postawionych w I wojnie światowej na Bałtyku około 10 000 min wybuchło, 

zatapiając okręty i statki, lub zostało wytrałowanych i zniszczonych przez trałowce rosyjskie lub 

niemieckie w trakcie oczyszczania szlaków transportowych jeszcze w trakcie wojny. Około 10 000 min 

zostało zlikwidowanych po wojnie przez trałowce, ale około 40 000 min pozostało na dnie (i w toni) 

Bałtyku. Do momentu ich przerdzewienia (i rozszczelnienia) korpusów miny stały w toni, stanowiąc 

wielkie zagrożenie dla żeglugi – obecnie korpusy tych min zalegają na dnie morza.  W ich wnętrzu 

nadal znajdują się materiały wybuchowe z najgroźniejszym, bo trującym TNT, który rozpuszczony  

w wodzie ma właściwości kancerogenne. Po odpadnięciu na dno stanowiły duże zagrożenie dla 

rybołówstwa, szczególnie trałowego. Hydrografie państw nadbałtyckich publikowały mapy 

zalecanych tras żeglugowych, które zostały oczyszczone z min, i obszary nadal niebezpieczne.  

W trakcie II wojny światowej cały obszar Morza Bałtyckiego ponownie pokryły zagrody i pola 

minowe wystawiane przez siły Niemiec i Rosji. Również Finowie i Szwedzi wystawiali własne pola 

minowe stanowiące bierną formę obrony portów. W późniejszym okresie na obszarach podejść  
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i w redach portów Bałtyku południowego samoloty angielskie i amerykańskie zrzuciły około 1000 min 

dennych o dużych gabarytach (masa ładunku wybuchowego dochodziła do 1000 kg). 

Ze względu na strategiczne położenie szczególnie dużo min morskich ulokowanych zostało  

w dwóch obszarach: w Skagerraku, na trasach wejścia na Bałtyk oraz w Zatoce Fińskiej i Zatoce 

Ryskiej.  

W obszarze tym stosowano miny, aż 46 typów. Po wojnie, w latach 1945–1950, aż 9276 min  

i niszczycieli trałów (tzw. ochraniaczy pól minowych) zostało zniszczonych przez siły trałowe Rosji. 

Odbyło się to przy użyciu 200 okrętów każdego roku, a oczyszczenie Zatoki Fińskiej dokonało się przy 

stracie 10 okrętów, 28 ludzi zabitych i 37 rannych. W latach powojennych w tym rejonie miało 

miejsce jeszcze ponad 400 wypadków z udziałem min morskich. Były to przede wszystkim spotkania 

statków handlowych z minami dryfującymi. Jeszcze w latach 80. XX wieku na mapach morskich tego 

rejonu znajdowały się obszary zamknięte dla żeglugi ze względu na możliwość występowania min 

morskich (Janik, 1982). 

W 2009 roku dowództwo sił minowych NATO uznało, że na obszarze Morza Północnego oraz 

Bałtyku nadal na dnie zalega około 80 000 min z I i II wojny światowej.  

Dane dotyczące liczby min postawionych w trakcie II wojny światowej na obszarze Morza 

Bałtyckiego różnią się od siebie bardzo znacznie. Oficjalne dokumenty, takie jak protokół nr 11 

Strefowego Kolegium ds. rozminowania mórz Barentsa, Bałtyckiego i Czarnego (BBCzZ) z 1947 roku, 

podają, że na Bałtyku postawiono łącznie 69 123 miny morskie oraz 15 836 ochraniaczy pola 

minowego. Tylko w polskiej strefie odpowiedzialności postawiono 2282 miny, z tego 1627 dennych 

min nie kontaktowych, 637 kotwicznych min kontaktowych oraz 19 ochraniaczy pola minowego. 

Szczególne nasilenie minowania wystąpiło na ważnych akwenach operacyjnych w pobliżu baz, dużych 

portów i na torach podejściowych do portów. Ich wykaz zawiera tabela prezentująca dane  

o zagrodach minowych oraz o rejonach zagrożonych minami.  

Na podstawie dostępnych źródeł historycznych zestawiono rejony rozmieszczone wzdłuż 

polskiego wybrzeża, co do których źródła historyczne podają informacje o wystawieniu min 

kotwicznych i niekontaktowych. 

Tabela 13  Wykaz rejonów zaminowanych w polskich obszarach morskich 

Nr ZM Rejon zagrody Typ i wzór postawionych min 
Liczba min 
[szt.] 

Powierzchnia akwenu 
zagrożonego minami 
[Mm²] 

1 Podejście do portu KOŁOBRZEG Kotwiczne wz. UMA 150 65,0 

2 Podejście do portu KOŁOBRZEG Kotwiczne 300 84,0 

3 Port GDYNIA Niekontaktowe denne 64 15,0 

4 
Port GDAŃSK Niekontaktowe denne wz. CiD 

Niekontaktowe denne 
 

14 
10 

14,7 
 
 

5 Port WŁADYSŁAWOWO Niekontaktowe denne 12 26,5 

6 
Podejście do portu KOŁORZEG Niekontaktowe denne 

Wz. CiD 
33 14,1 

7 

Zatoka PUCKA I 
 
 
Zatoka PUCKA II 

Kotwiczne wz. UMA 
Ochraniacz pola minowego 
Kotwiczne wz. UMA 
Ochraniacz pola minowego 

15 
5 

35 
8 

28,0 

8 Na północ od portu GDYNIA Kotwiczne wz. UMA 24 20,9 

9 Port GDAŃSK Niekontaktowe denne 11 3,0 

10 Podejście do przekopu Wisły Kotwiczne wz. UMA 16 35,0 
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Nr ZM Rejon zagrody Typ i wzór postawionych min 
Liczba min 
[szt.] 

Powierzchnia akwenu 
zagrożonego minami 
[Mm²] 

Ochraniacz pola minowego 6 

11 Port WŁADYSŁAWOWO Niekontaktowe denne 11 12,3 

12 Zalew SZCZECIŃSKI i kanały Niekontaktowe denne 24 15,0 

13 
Północny wschód od portu 
KOŁOBRZEG 

Kotwiczne 20 40,0 

14 
Północny zachód od latarni 
STILO 

Kotwiczne wz. PŁ/T 
17 33,0 

15 Cypel HEL Kotwiczne 20 40,8 

16 Na północ od cypla HEL Kotwiczne wz. PŁ/T 20 57,4 

17 Na północ od ROZEWIA Kotwiczne wz. PŁ/T 20 25,8 

18 Przekop WISŁY Niekontaktowe denne 4 1,0 

19 
Zatoka GDAŃSKA Niekontaktowe denne wz. A-

IV 
700 880,0 

20 
Zatoka POMORSKA Niekontaktowe denne wz. A-

IV 
744 444,0 

55 Podejście do portu USTKA - - 19,6 

56 Podejście do portu DARŁOWO - - 10,0 

ALLAN 
Na północ od miasta 
NIECHORZE 

Niekontaktowe denne wz. A-
IV 

- 65,0 

RAZEM 2283 1950 

Źródło: Opracowanie własne Szczerkowskiego (1965) i Szajny (1973) 

 

Rysunek 30. Obraz miny dennej zarejestrowany echosondą wielowiązkową. Prawy dolny obraz pokazuje 

obiekt o kształcie pełnej kuli na „fundamencie”. Obiekt leży na dnie piaszczystym na łagodnym skłonie dna, 

głębokości zwiększają się w kierunku wschodnim. Średnica obiektu około 1,0 m z elementem z lewej strony 

ok. 1,3 m, wysokość całego obiektu 1,2 m, głębokość około 20 m 

Źródło: materiały własne 

Działania związane z rozminowaniem obszarów polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej 

prowadzone były przez siły trałowe MW od 1946 do 1954 roku. Przez wiele lat zdarzały się jednak 

incydenty związane z wykryciem min pływających na powierzchni morza i min dennych, szczególnie 

często znajdowanych na dnie w portach i na torach wodnych, kiedy prowadzone są prace 

pogłębiarskie. Ostatnie takie incydenty miały miejsce w 2014 roku podczas pogłębiania basenu 

gazoportu w Świnoujściu oraz w latach 2015, 2016,2019,2020 w portach Gdynia i Gdańsk. Ostatnie 
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dwie miny GMB (denne, akustyczne) w Rynnie Słupskiej odkryte zostały w trakcie pomiarów 

wykonywanych przez firmę MEWO S.A. w czerwcu 2021 roku. 

  

Rysunek 31. Obrazy z sonaru bocznego typowe dla kulistych obiektów, takich jak miny kotwiczne 

Źródło: materiały własne 

  

A B 

 

 

C E  

Rysunek 32. Obrazy miny kotwicznej na wózku wykonane pojazdem ROV 600 DT Instytutu Morskiego 

w Gdańsku w sierpniu 2014 roku 

A. Dolna część miny w okolicy kotwicy, widoczne są duże obszary wysięków rdzy, co sugeruje, że obiekt jest 
wykonany z żelaza lub jego stopów;  
B. Górna część obiektu;  
C. Dolna część obiektu – prawdopodobnie widok od strony kotwicy. Przestrzeń między miną i kotwicą 
wypełnione muszlami małży; 
 D. Widok obiektu z odległości ok. 2 m – kulistość obiektu, jego średnica i wysokość sugerują, że może to być 
mina kotwiczna wz. 08/39 na wózku 

Źródło: materiały własne 
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O tym, że na dnie morza nadal tkwi wiele nieodkrytych min morskich, świadczy fakt, iż w lipcu 

2014 roku Instytut Morski w Gdańsku znalazł na dnie Zatoki Puckiej minę kotwiczną z czasów II wojny 

światowej wz. 09. Rysunki przedstawiają obrazy miny uzyskane metodami akustycznymi. Na zdjęciach 

pokazano obrazy z inspekcji wizyjnej potwierdzającej rodzaj obiektu.  

Jak trudne jest jednoznaczne określenie z materiałów akustycznych obiektów minopodobnych, 

pokazuje przykład z sondowania na polu MFW (Bałtyk Środkowy III) (Rysunek 33). Na obrazie 

sonarowym widać szereg kontaktów, które można by zakwalifikować jako obiekty niebezpieczne. Po 

wykonaniu inspekcji wizyjnej okazało się, że są to łódź ratunkowa leżąca na dnie, dwa duże kamienie, 

a obiekt w toni mógł być cieniem rzucanym na dno przez ławicę ryb. 

9.2 Torpedy bojowe 

W trakcie działań bojowych podczas I i II wojny światowej okręty sił morskich Niemiec, Polski, 

Rosji, Anglii i pozostałych uczestników działań bojowych na Bałtyku wykorzystywały do zwalczania 

statków i okrętów wroga torpedy bojowe różnych typów (parogazowe, elektryczne i inne) 

wyposażone w głowice bojowe o masie nawet do 450–500 kg ładunku wybuchowego. Torpedy 

strzelano w różnych warunkach, co powodowało błędy obsługi, nawigacji i w efekcie ich utratę, np. w 

sytuacji, kiedy torpeda nie trafiła w kadłub atakowanego statku, biegła aż do momentu zużycia całego 

paliwa. Następnie opadała na dno, gdzie nadal uzbrojona może leżeć dziesiątki lat, stanowiąc realne 

zagrożenie. 

 

Rysunek 33. Wrak nieznanego statku leżący w obrębie pola jednej z MFW. Widoczne obiekty nieznanego 

pochodzenia 

Źródło: materiały własne 

Innym powodem utraty torpedy jest ich niedoskonałość techniczna lub dywersja na etapie 

produkcji, co powodowało, iż torpeda wystrzelona wykonywała nieoczekiwane manewry i nie 
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trafiając w cel, z pełną prędkością uderzała w dno, gdzie się rozbijała lub biegła w złym kierunku, aż 

do momentu zużycia całego paliwa. Następnie opadała na dno. 

 

Rysunek 34. Niemiecka torpeda bojowa typu G7 znaleziona na głębokości około 17 m 

Źródło: materiały własne 

 

Rysunek 35. Niemiecka torpeda bojowa typu G7 znaleziona na głębokości około 12 m 

Źródło: materiały własne 

Brak jest danych dotyczących potencjalnej nawet liczby torped, które mogą zalegać na dnie 

morza w polskiej strefie odpowiedzialności. Trudno policzyć, ile torped zostało użytych na tym 

obszarze, gdyż informacja o liczbie torped wyprodukowanych przez Niemców, Rosjan, Anglików, 

Amerykanów i pozostałych producentów nie przenosi się wprost na działania na tym obszarze, 

szczególnie, że nie ma żadnych szacunków, jaka ilość (procentowo) torped użytych w działaniach nie 

wybuchła (w niektórych źródła podaje się wartość 30% wystrzelonych torped nie wybuchło).   

O tym, że jest ich sporo, świadczy fakt, iż od 2000 roku w rejonach otwartego morza w pobliżu 

Ławicy Słupskiej pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku znaleźli 5 torped lub pozostałości po 

nich. Były to znaleziska przypadkowe i zostały dokonane przy okazji innych prac pomiarowych.  
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W rejonie Zatoki Gdańskiej takich znalezisk jest znacznie więcej (Instytut Morski znalazł 12 torped, 

Urząd Morski w Gdyni około 80 szt.), gdyż w bezpośredniej bliskości portu Gdynia znajdował się 

ośrodek testujący torpedy (wykonujący strzelania techniczne). Jego reda i sam port również często 

były atakowane przez podwodne okręty rosyjskie i lotnictwo aliantów. Przykłady rejestracji 

akustycznej obrazu torpedy pokazują Rysunek 34 i Rysunek 35 Torpeda na rysunku 34 znajduje się 

częściowo na kamienisku i jej część jest mało widoczna na tle obrazu dna. Na rysunku 35 torpeda leży 

na piaszczystym dnie, co pozwala przy dokładnej rejestracji echosondą wielowiązkową, a czasem 

nawet sonarem, uzyskać dokładny obraz obiektu. 

9.3 Powojenne składowanie niewybuchów. Broń chemiczna, zatopiona amunicja 

konwencjonalna 

W roku 1995 na wybrzeżu Estonii znaleziono 12 min i 4 bomby gazowe (zawierające BST). Na 

rosyjski brzeg Zatoki Fińskiej w 2012 roku morze wyrzuciło 8 min, 3 bomby głębinowe  

i odkryło 420 gazowych pocisków do niemieckich haubic. Dzikich, przez nikogo nieoznakowanych na 

mapach wysypisk amunicji i pojemników z gazami bojowymi, jest bardzo dużo. Dodatkowo rybacy 

rozciągnęli swoimi sieciami dennymi ogromne ilości amunicji, beczek z chemikaliami, skrzyń  

z amunicją chemiczną w miejscach zupełnie nieznanych. Prowadzony niedawno projekt badania 

broni chemicznej w Bałtyku CHEMSEA pokazał, że liczba znalezionych pozostałości broni chemicznej 

jest znacząco większa, niż oczekiwano. Podczas realizacji projektu wykonano 15 rejsów badawczych,  

z czego polska strona wychodziła w morze 5 razy. Przebadano obszar o powierzchni 1760 km2  

i wykryto około 40 000 obiektów podwodnych, z czego ponad 17 000 wykazujących cechy amunicji 

chemicznej. Wykorzystując specjalnie przygotowany do celów projektu zdalnie sterowany pojazd 

podwodny (ROV), zweryfikowano ponad 250 obiektów, z których połowa okazała się amunicją 

chemiczną. Oznacza to, że, jak oszacowano, około 8000 obiektów w tym rejonie stanowi 

prawdopodobnie amunicja (w raporcie HELCOM mówi się o około 1000 obiektów).  

Znane powojenne składowiska amunicji bojowej (klasycznych bomb, pocisków artyleryjskich, 

min lądowych, zbędnych materiałów wybuchowych w skrzyniach) są ulokowane w odległych 

rejonach morza, głównie na Głębiach Gdańskiej, Bornholmskiej i Gotlandzkiej (Mazurek, 1998).  

Bałtyk to morze śródlądowe, które jedynie przez Morze Północne łączy się z Oceanem 

Atlantyckim przez wąskie Cieśniny Duńskie (połączenia naturalne). W związku z tym wymiana wody  

w Bałtyku następuje bardzo powoli, a co za tym idzie, Bałtyk jest szczególnie narażony na trwałe 

zanieczyszczenia. W wodach Bałtyku stwierdzono niebezpieczne stężenie detergentów i pestycydów, 

nadmierną koncentrację fosforu i azotu, związków ołowiu. Na dnie morskim wytworzyły się martwe 

obszary, tzw. strefy śmierci z tak wielką koncentracją zanieczyszczeń, że niemożliwe jest tam 

jakiekolwiek życie. Jednak najważniejszym problemem jest skażenie wód związkami chemicznymi  

z zatopionych arsenałów broni. Bałtyk to najbardziej zanieczyszczony akwen morski na świecie. 

Naukowcy z Fińskiego Instytutu Środowiska Naturalnego SYKE (Finlandia) pod auspicjami rządu 

zorganizowali w Helsinkach szczyt poświęcony ratowaniu Morza Bałtyckiego, na który zaproszono 

szefów państw i rządów krajów bałtyckich, gdzie podjęto decyzje dotyczące dalszego postępowania  

z zanieczyszczeniami w tym rejonie. 

Po II wojnie światowej na terytorium Niemiec przejęto w niemieckich fabrykach i składach 

broni około 300 tys. ton broni chemicznej. Największa część tej broni, bo około 170 tys. ton, została 

zatopiona w wodach Morza Bałtyckiego i cieśniny Skagerrak. Z tego we właściwym Bałtyku zatopiono 
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nie mniej niż 60 tys. ton. Była to broń chemiczna przeznaczona do użycia przez niemieckie wojska 

lądowe w II wojnie światowej (Wehrmacht). Rządy zwycięskich państw, chcąc szybko i tanio pozbyć 

się śmiercionośnego problemu, postanowiły hitlerowską broń zatopić. Operację zatapiania 

prowadzono pod nadzorem wojsk alianckich oraz radzieckich. 

Do bojowych środków chemicznych (BST) zalicza się substancje: paralityczno-drgawkowe  

(V-gazy, sarin, tabun, soman), parzące (iperyt, luizyt), ogólnotrujące (cyjanowodór, chlorocyjan, 

arsenowodór), duszące (np. fosgen), drażniące (sternity, lakrymatory). Stosuje się je w konfliktach 

zbrojnych do zatruwania oraz zabijania ludzi, zwierząt i roślin.  

Na obszarze Bałtyku Środkowego znane są trzy oficjalne rejony zatapiania: Mały Bełt, Głębia 

Bornholmska – na wschód od Bornholmu – oraz południowo-zachodnia część Głębi Gotlandzkiej.  

Z badań (m.in. w ramach europejskich projektów CHEMSEA i DAIMON) wynika, że spora ilość 

(nieznana) została zrzucona w takich obszarach, jak Rynna Słupska czy szlak od niemieckiego portu 

Wolgast w kierunku Bornholmu. Za burtę transportowców wyrzucono pojemniki zawierające iperyt 

siarkowy (gaz musztardowy), adamsyt, fosgen, tabun, clark I i clark II, sole cyjanowe, kwas pruski. 

Tylko na wschód od Bornholmu, na obszarze 2,8 tys. km2 wrzucono do wody około 40 tys. ton 

amunicji chemicznej (źródła podają różne informacje – od 30 tys. ton do 45 tys. ton), w tym od 12 tys. 

do 13 tys. ton BST. Możliwe, że liczby te są znacznie wyższe. Każdy z wymienionych miejsc zatapiania 

amunicji chemicznej został szczegółowo omówiony w dalszej części opracowania. 

 

Rysunek 36 Trasy przewozu broni i BST w rejony zrzutu (planowane i rzeczywiste) 

Źródło: Mapa z prezentacji z konferencji DAIMON 2017 (Helsinki)  

Przypuszcza się, że operację zatapiania bojowych środków chemicznych w Głębi Bornholmskiej 

prowadzono już w drodze do miejsca przeznaczenia. O ile alianci robili to dość precyzyjnie i w 

oznaczonych na mapach miejscach, to Rosjanie „utylizowali” broń chemiczną w miejscach 
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przypadkowych. Okręty, choćby z powodu sztormowej pogody, nie zawsze docierały na planowane 

miejsca zrzutu i pozbywały się ładunku po drodze. Wrzucane do wody bomby, pociski, miny, beczki  

i kontenery dryfowały. Dzisiejsze mapy, wskazujące miejsca zalegania broni chemicznej na dnie, 

pokazują tylko orientacyjnie, w jakich obszarach wyrzucano za burtę lub planowano zatopić amunicję 

zawierającą środki toksyczne. Z dostępnych raportów wynika, że łącznie ponad 45 tys. ton broni 

chemicznej spoczywa w okolicach Gotlandii i Bornholmu. Około 5 tys. ton bomb chemicznych  

z gazem musztardowym zostało zatopionych w odległości ok. 70 km od Libawy (Liepaja) na Łotwie.  

Jednak nie wszystkie informacje z zatapiania są w pełni dostępne i nie wszystkie są 

wiarygodne. Do dziś nie odtajniono archiwów byłego ZSRR. Nie udostępniono także materiałów na 

temat działalności w tym zakresie po 1947 roku. Stosunkowo niedawno Rosjanie przyznali się, że do 

celu składowania broni chemicznej użyli także Głębi Gdańskiej. Wszystko, co działo się później, 

pozostaje niewiadomą. Znane są jedynie relacje świadków zatapiania amunicji przez wojska Układu 

Warszawskiego, głównie przez żołnierzy Armii Radzieckiej i marynarzy niemieckich z armii NRD.  

Być może również dlatego w 1954 roku na plaży w Jastarni znalazła się wyrzucona na brzeg 

beczka z iperytem. Broń (w tym BST) znajdowano na plażach w Dziwnowie i Kołobrzegu. 

Niepotwierdzone źródła podają, że śmiercionośne ładunki topiono też w niewielkiej odległości  

od Darłowa i Helu. W latach 50. i 60. doszło do wielu wypadków oparzeń iperytem. W polskiej strefie 

udokumentowano 16 przypadków znalezienia amunicji chemicznej (głównie był to iperyt).  

Do największej tragedii doszło latem 1955 roku w Darłówku. Na plażę, na której bawiła się grupa 

kolonistów, fale wyrzuciły przeżarty rdzą pojemnik, z którego wylewała się brązowo-czarna ciecz. 

Poparzonych iperytem zostało 102 dzieci, czworo z nich straciło wzrok. Podobne wypadki zdarzały się 

w Niemczech, Danii i Szwecji. Według oficjalnych notowań niemieccy rybacy w latach 1957–1991 

kilkanaście razy wyłowili amunicję chemiczną, głównie z iperytem siarkowym. Duńczykom całkiem 

niedawno trafił się obfity w niebezpieczne połowy rok, gdy z sieci wydobyto ponad sto sztuk amunicji. 

W 1990 roku w okolicach Królewca zatruciu i poparzeniom III stopnia uległo kilkanaście osób, które 

wzięły znalezione na plaży bryłki iperytu za bursztyn. Ponieważ od miejsca składowania BST do 

miejsca znalezienia produktów „pochodnych” na plażach wschodniego Bałtyku jest ponad 400 km, 

należy założyć, że prądy morskie są w stanie przenieść bryłki zestalonego iperytu na duże odległości. 

W styczniu 1997 roku załoga kutra rybackiego WLA 206 wyłowiła blisko 5-kilogramową 

brunatną bryłę przypominającą glinę. Zaplątała się w sieci zaledwie 30 mil od Władysławowa. 

Nieświadomi zagrożenia rybacy doznali ciężkich, opornie gojących się oparzeń – trafili właśnie na 

iperyt z ostatniej wojny. 

Z najnowszego raportu organizacji HELCOM (która monitoruje środowisko naturalne Bałtyku) 

wynika, że od 1994 do 2011 roku odnotowano ponad sto przypadków wyrzucenia gazu (w postaci 

zbrylonej) na plażę lub wyłowienia go przez rybaków. 

Zatopiona amunicja chemiczna stanowi zagrożenie zarówno dla wrażliwego i kruchego 

ekosystemu Bałtyku, jak również dla zdrowia i życia mieszkańców wybrzeży tego morza. W sumie 

odkryto ok. 60 miejsc zatopienia broni chemicznej w bałtyckich wodach. Niestety nikt nie potrafi 

określić, gdzie jeszcze, poza Małym Bełtem, Głębią Bornholmską (na wschód od Bornholmu) i Głębią 

Gotlandzką (południowo-zachodnia część), spoczywa zdeponowana broń.  

Sprawa zatopionych środków chemicznych stała się niezwykle istotna po podjęciu decyzji  
o budowie gazociągu północnego. Jego trasa ma bowiem przechodzić właśnie przez składowisko 
zatopionej broni. W 2009 roku Polska objęła przewodnictwo nad unijnym projektem dotyczącym 
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sporządzenia solidnych map dna Morza Bałtyckiego. Wiąże się to także z zatopioną amunicją 
chemiczną. 

Tabela 14  Wykaz ilościowy wypadków wyłowienia BST przez rybaków (dane HELCOM) 
Rok 

znaleziska 
Waga 

Ilość aktywnego BŚT 
[kg] 

1
993 

3 N/A 

1
994 

3 N/A 

1
995 

6 40 

1
996 

10 210 

1
997 

9 184 

1
998 

5 290 

1
999 

3 185 

2
000 

11 512 

2
001 

11 514 

2
002 

10 345 

2
003 

25 1110 

2
004 

4 160 

2
005 

4 105 

2
006 

1 6 

2
007 

2 58 

2
008 

1 0 

2
009 

1 1.5 

2
010 

3 65 

2
011 

2 63 

2
012 

1 45 

Źródło: HELCOM CHEMU, 2013. Report on Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea. Report of the ad hoc 

Expert Group to Update and Review the Existing Information on Dumped Chemical Munitions in the Baltic Sea 

(HELCOM MUNI) 

Problem jest również widziany przez burmistrzów i wójtów miast i gmin nadmorskich oraz 
marszałków województw nadmorskich – przykładem może być apel z dnia 9 grudnia 2020 r. do 
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Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów Apel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot i Związku Miast i Gmin Morskich w sprawie działań zapewniających bezpieczeństwo 
ekologiczne gminom i powiatom przed zagrożeniem wynikającym z broni chemicznej i wraków 
statków zatopionych w obrębie polskich obszarów morskich podczas drugiej wojny światowej. 

  Ostatnio Unia Europejska bardzo mocno kładzie nacisk na problem zanieczyszczenia dna 
Bałtyku - P9_TA(2021)0123 Pozostałości substancji chemicznych w Morzu Bałtyckim na podstawie 
petycji nr 1328/2019 i 0406/2020 na mocy art. 227 ust. 2 Regulaminu Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie pozostałości chemicznych w Morzu Bałtyckim  
w oparciu o petycje nr 1328/2019 i 0406/2020 druk (2021/2567(RSP)) 

W trakcie prac przygotowawczych do budowy Gazociągu Północnego na dnie Zatoki Fińskiej 
znaleziono co najmniej 10 min morskich i kilkadziesiąt „nierozpoznanych obiektów wybuchowych”. 
Jedna mina zwykle zawiera od 250 do 500 kg materiału wybuchowego. Przedstawiciele fińskiego 
ministerstwa na podstawie badań dna twierdzą, że w tym rejonie leżą jeszcze tysiące min. Należy się 
spodziewać, że na trasie Nord Stream oprócz klasycznej broni morskiej znajdują się nieoznaczone 
zrzuty bomb i pojemników z BST. 

Zwiększa się zatem koszt przygotowywanych inwestycji. Z takim problemem mieli do czynienia 

np. budowniczowie gazociągu Nord Stream, którzy z konieczności zdecydowali się skorygować jego 

lokalizację, aby ominąć składy toksycznej amunicji. Obecnie mają ten problem firmy z sektora 

energetycznego budujący Morskie Farmy Wiatrowe na północ od Ławicy Słupskiej. 

Po 1945 roku nie znano jeszcze technologii, która pozwalałaby na skuteczną i bezpieczną 

likwidację zasobów niepotrzebnej broni chemicznej. Obecnie najprawdopodobniej zastosowano by 

technologię pyrolizy beztlenowej w specjalnych wysokotemperaturowych piecach plazmowych.  

Środki chemiczne spoczywające na dnie Bałtyku nie będą stanowić zagrożenia do czasu, kiedy 

zacznie się je przenosić, usuwać. Większość z tych środków jest oleistymi cieczami lub substancjami 

stałymi powstałymi w wyniku przemian zachodzących w trakcie długotrwałego zalegania na dnie 

morza i ew. kontaktu z wodą morską. Są to substancje trudno lub nawet wcale nierozpuszczające się 

w wodzie. Temperatura Morza Bałtyckiego (5–7°C, a przy dnie około 4°C) sprawia, że większość BST 

zestala się i nie przedostają się one do środowiska, co znacząco ogranicza ich rozprzestrzenianie się 

na dnie i w wodzie.  

Pozostają również inne niebezpieczeństwa – środki zapalające użyte przez lotnictwo alianckie 

atakujące niemieckie porty, miasta i centra przemysłowe. Biały fosfor znajdował się w bombach 

zapalających, którymi alianci zbombardowali ośrodek w Peenemunde, część z bomb zapalających 

wpadła do morza. 

Do najważniejszego postępowania w stosunku do zatopionych w Bałtyku środków chemicznych 

należy identyfikacja i możliwie precyzyjna ewidencja miejsc składowania amunicji. Odnalezienie 

niezidentyfikowanych do tej pory innych miejsc zatopienia broni chemicznej jest bardzo drogim 

przedsięwzięciem. Trzeba także opracować czytelne i jednoznaczne instrukcje postępowania dla 

rybaków, jeśli wydobyliby oni środki chemiczne z dna Bałtyku. Innym ważnym działaniem byłoby 

ustalenie zasad udzielania pomocy tym, którzy mieliby bezpośredni kontakt z chemikaliami. Należy 

wskazać szpitale, które zajęłyby się osobami skażonymi, i podmiotu (państwa), który poniósłby tego 

koszty.  

Proponuje się różne warianty neutralizacji znajdującej się na dnie Bałtyku broni chemicznej: 

 fizyczne (pokrycie miejsc z amunicją warstwą tworzywa sztucznego lub betonu);  
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 chemiczne (reakcje rozkładu z odkażalnikami); 

 fizykochemiczne (spalenie chemikaliów w łuku plazmowym). 

Szacuje się, iż w przypadku uwolnienia się ze zbiorników jednej szóstej zatopionych substancji 

chemicznych życie w Morzu Bałtyckim i przy jego brzegach uległoby całkowitemu zniszczeniu na 

około 100 lat. 

9.4 Największe składowiska BST 

9.4.1 Wody wokół wyspy Bornholm 

Stan faktyczny został opisany poprzez odniesienie do konkretnych sprawozdań z incydentów  

i przedstawiając dowody na możliwość rozproszenia BST na obszarach Południowego Bałtyku  

w wyniku zatapiania tych zasobników w trakcie przejścia z portu załadunku do obszaru zrzutu. 

Opracowanie powstało w oparciu o dane zawarte w Baltic Sea Environment Proceedings No. 142. 

9.4.2  Basen Bornholmski i szlaki transportowe z Wolgast 

Południowa część Basenu Bornholmskiego, położona na wschód od Bornholmu, jest głównym 

miejscem do usuwania amunicji chemicznej w Morzu Bałtyckim w okresie powojennym. W rejonie 

tym dokonywano zatapiania BST na polecenie Radzieckiej Administracji Wojskowej w Niemczech 

(Bruchmann 1953, Jäckel 1969, BSH 1993). 

Po początkowym zatapianiu BST w Basenie Gotlandzkim, począwszy od sierpnia 1947 r. przez 

statki z brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej i amerykańskiej strefy okupacyjnej ("Brake", 

"Odermünde", "Christian", Jupiter", "Venus" i "Rhein", "Elbing IV" i Elbing VIII"). 

Sierpień 1947 r. to punkt zwrotny, kiedy długa podróż do Basenu Gotlandzkiego została 

zastąpiona krótszą podróżą do nowego wyznaczonego miejsca składowania na wschód od 

Bornholmu. To miejsce zatapiania - zwane czasami "głównym składowiskiem", znajdowało się  

w pobliżu pozycji 55° 20' N, 15° 37' E (WGS84), w północnej części obszaru, który obecnie jest 

oznaczony na mapach morskich jako "większe składowisko materiałów wybuchowych”.  

Między sierpniem 1947 r. a styczniem 1948 r. zatopiono tu około 32 000 ton materiałów do 

prowadzenia wojny chemicznej, według późniejszych doniesień ustalono, że zawierały one łącznie 

około 11.000 ton chemicznych środków bojowych. 

W trakcie tej operacji zatopiono wiele różnych chemicznych środków bojowych (sarin, 

soman, tabun, iperyt, adamsyt i inne). Ponad 8% zatopionych materiałów chemicznych zrzuconych  

w tej operacji stanowiły chemiczne środki bojowe stanowiła amunicja.  Była to amunicja zawierająca 

materiały wybuchowe, wśród których największy odsetek stanowiły duże bomby lotnicze. Największą 

grupę stanowiły bomby lotnicze KC50 i KC250. Zrzut przeprowadzono z pokładu statków. Pozbywano 

się ich pojedynczo bez opakowania lub w drewnianych skrzyniach.  Drewniane skrzynie często 

dryfowały, zanim zatonęły. Zdarzało się, że skrzynie były wyrzucane na brzeg. Aby tego uniknąć,  

w niektórych przypadkach wydawano rozkaz strzelania do skrzyń. W innych przypadkach bomby były 

wyjmowane ze skrzyń i utylizowane (zatapiane w morzu), a skrzynie przywożono z powrotem do 

portu Wolgast, w celu dalszego wykorzystania. 

 Już po oficjalnym zakończeniu akcji demilitaryzacyjnej prowadzonej pod kontrolą radzieckiej 

administracji wojskowej, na terytorium NRD odkryto nieznane wcześniej materiały do walki 
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chemicznej. Niektóre z nich znaleziono w byłych obiektach wojskowych, inne wydobyto z basenu 

portowego Wolgast, gdzie wcześniej prowadzony był załadunek. Odkrycie materiałów z iperytem 

siarkowym, Clarkiem I, adamsytem, α-chloroacetofenonem i tabunem w basenie portowym 

Wolgastu w latach 1952/1953 i 1964/1965 spowodowało konieczność ich utylizacji w morzu. 

Oficjalne sprawozdanie sporządzone przez NRD ekip zajmujących się usuwaniem niewybuchów (EOD) 

z czerwca 1967 r. stwierdza, że w latach 1953-1965 przeprowadziły one siedem transportów.  

Można przypuszczać, że odzwierciedlają one rodzaje chemicznych środków bojowych 

zatopionych pod kontrolą radzieckiej Administracji Wojskowej w głębiach Bornholmu i Gotlandii.  

Jak wynika z oryginalnych dokumentów, na których musiało opierać się sprawozdanie 

podsumowujące, transporty przeprowadzone w 1953 r. nie były transportami, w których zrzucano 

BST do morza. Obejmowały one materiały odzyskane z dna portu Wolgast, które zostały przywiezione  

do zniszczenia w Kapen. Ponadto odbywało się zrzucanie na morzu pojedynczych sztuk materiałów 

chemicznych oraz pojedynczą akcję szantażowania innych krajów (w tym Polski) przeprowadzane 

przez ekipy saperów z NRD. w latach 1959-1965 były realizowane z portów Wolgast, Peenemünde  

i Karlshagen. 

 

Rysunek 37 Mapa "rozległego wysypiska" na wschód od Bornholmu zaznaczonego na mapach morskich 
oraz(domniemane) dawne trasy transportowe z portu załadunku w Wolgast. Zgłoszone przypadki napotkania 
z chemicznymi materiałami bojowymi oraz obszary relokacji w nagłych wypadkach są również zaznaczone 
Źródło: Baltic Sea Environment Proceedings No. 142 

Opisano, że celem tych zrzutów były obszary zatapiania na wschód od Bornholmu  

i obejmowały ok. 60 ton chemicznych materiałów bojowych (bomby, pociski i inne pojemniki 

wypełnione (iperytem siarkowym, fosgenem, adamsytem i Clark I). Wcześniej szacowano, że po 1952 

r. około 200-300 ton materiałów chemicznych, które odkryto na terytorium NRD zatopiono w Morzu 
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Bałtyckim. Biorąc pod uwagę informacje pochodzące z pojedynczych źródeł dotyczące zatopienia na 

południowy zachód od Bornholmu o którym mówią źródła, mogło wynosić około 120 ton, podczas 

gdy inne materiały mogły zostać zniszczone w instalacjach do niszczenia na lądzie. 

9.4.3 Profil obszaru "Basen Bornholmski” 

Obszar wg aktualnych 

map morskich 

Głębokość: 93-137 m  

Podłoże: przeważnie gruba warstwa gliniastego mułu (0-6 m)  

Wielkość: 67,260 ha 

Działania związane z 

zatapianiem 

 

sierpień 1945 - grudzień 1946, na zlecenie Brytyjskiej Administracji Wojskowej  

w Niemczech 

sierpień 1947 - styczeń 1948, na zlecenie Radzieckiej Administracji Wojskowej  

w Niemczech (główne działania działania) 

1959 - lipiec 1965, w imieniu władz NRD 

Porty początkowe 

 

Działalność brytyjska: Hamburg, Kilonia, Lubeka 

Działania radzieckie: Wolgast 

Działalność NRD: Wolgast, Peenemünde, Karlshagen 

Wyrzucone ilości (ok.) 32.000 ton element po elemencie (działania radzieckie, 11.000 ton ładunku 

użytecznego) 

30 ton sztuka po sztuce (działania NRD) 

30 ton na zatopionym kadłubie (NRD, 1962) 

Rodzaje chemicznych 

środków bojowych 

 

Iperyt siarkowy (brak dowodów na obecność iperytu azotowego) 

Typu Clark / olej arsenowy 

adamsyt 

α-chloroacetofenon 

Fosgen (tylko transporty z NRD) 

Lewisyt (znaleziony podczas badań na miejscu) 

Tabun (podejrzewany, znaleziony w porcie Wolgast) 

Zgłoszone przypadki 

zatapiania 

z udziałem ekip 

saperów NRD 

zajmujących się 

usuwaniem BST 

 

1959 - jeden transport z 12 tonami bomb z iperytem siarkowym 

1960 - jeden transport z 10 tonami bomb z iperytem siarkowym i butle z fosgenem 

1962 - jeden transport z 193 bombami z iperytem siarkowym i fosgenem, 78 butli  

z fosgenem, 3 tony Adamsytu, 1 beczka z fosgenem, 1 beczka 1000 l ziperytem 

siarkowym, 7 beczek z iperytem siarkowym. 7 beczek z środkami dymotwórczymi 

(materiały pokryte betonem na hulku "Hanno", zatopionym przez detonację na 

miejscu) 

1963 - jeden transport z 24 bombami z fosgenem 

1965 - jeden transport z 33 granatami z iperytem siarkowym, 65 granatów  

z chloroacetofenonem, 1 bombę z iperytem siarkowym 

 

W przypadku tego składowiska należy uwzględnić co najmniej 32.000 ton zasobników 

zawierających BST. Ponadto nie można wykluczyć, że wśród porzuconej na tym obszarze amunicji 

można znaleźć amunicję konwencjonalną. 

W celu zbadania występowania przedmiotów, które prawdopodobnie zostały rozrzucone  

w wyniku zatapiania w drodze, część dawnych tras transportowych do obszarów zatapiania  

w Basenie Basenów Bornholmskiego i Gotlandzkiego, leżących w Zatoce Pomorskiej w niemieckiej 

WSE zbadano w latach 1994-1997.  

Uwaga: Nie badano tras przebiegających na południe i na północ od Ławicy Słupskiej leżących  

w polskiej EEZ 
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W trakcie badań w niemieckiej EEZ siatka pomiarów sonarowych i magnetometrycznych była 

wystarczająco gęsta, aby znaleźć duże obiekty lub stosy małych obiektów. Wniosek był następujący - 

tylko cztery z około 100 obiektów znalezionych na dnie morza są nadal podejrzane, że są to 

skorodowane szczątki amunicji zawierającej BST. Kolejnych 130 żelaznych obiektów wykryto pod 

dnem morskim. Wiele z tych obiektów znajduje się w płytkiej Ławicy Odrzanej, jednak ich rodzaj  

i pochodzenie nadal pozostają niejasne. 

Obszar między "rozszerzonym składowiskiem" a Bornholmem został wykorzystany do 

układania rurociągu Nord Stream w duńskiej WSE. Cztery chemiczne bomby lotnicze KC250  

z zawartością iperytu siarkowego oraz jedną część ogonową takiej bomby odkryto podczas badań 

przygotowawczych w pobliżu (w odległości 7-17 m) planowanej trasy rurociągu. 

Zostały one dokładnie zbadane bezpośrednio przed ułożeniem rur jesienią/zimą 2010 roku  

i ponownie sprawdzone w styczniu 2011 roku po zakończeniu układania rur. 

Bomby były silnie skorodowane - zewnętrzne kadłuby zostały naruszone, a w jednym 

przypadku prawie się rozpadły całkowicie. We wszystkich przypadkach widoczna była centralna rurka 

zawierająca ładunek wybuchowy o masie do 15 kg TNT, która wyglądała na nienaruszoną. Bryłki 

Iperytu siarkowego były widoczne w pobliżu czterech bomb i szacuje się, że zawierały one 

maksymalnie 20 kg środka wybuchowego na bombę (20% oryginalnego wypełnienia). Poza pewnymi 

różnicami w pokrywie osadów, spółka Nord Stream poinformowała, że żaden z obiektów nie został 

naruszony podczas układania rurociągu. Zgodnie z raportem spółki Nord Stream „Wyniki 

monitorowania środowiska i społeczeństwa" (Nord Stream AG 2011b), nie odnotowano innych 

przypadków znalezienia amunicji chemicznej na trasie rurociągu (przecinającej EEZ Niemiec, Danii, 

Szwecji, Finlandii i Rosji). 

Basen Bornholmski i obszary przyległe zostały zbadane pod kątem obecności chemicznych 

środków bojowych i produktów ich rozkładu w ramach projektu MERCW, CHEMSEA i DAIMON oraz 

podczas budowy rurociągu Nord Stream. 

Próbki osadów, wody porowej i wody w pobliżu dna przeanalizowano w ramach w ramach 

projektu MERCW. Nie stwierdzono obecności chemicznych środków bojowych (iperyt siarkowy,  

α-chloroacetofenon, Clark I, adamsyt ani składniki oleju arsenowego) ani odpowiednich produktów 

ich rozkładu w próbkach wody przydennej. Pojedyncza próbka osadów zawierała stabilny składnik - 

trifenyloarsynę, związek macierzysty związany z mieszaniną chemicznych środków bojowych olej 

arsenowy. W czterech próbkach wody porowej i 56 próbkach osadów z łącznej liczby 59 próbek 

wykryto produkty rozkładu chemicznych środków bojowych. 

W większości próbek gruntu stwierdzono obecność związków związanych z chemicznymi 

środkami bojowymi zawierającymi arsen. Adamsyt i olej arsenowy rozprzestrzeniły się najbardziej  

i można je było wykryć nawet poza wyznaczonym "rozszerzonym składowiskiem". 

Jest to zgodne z ustaleniami spółki Nord Stream, według których wiele związków 

pochodzących z chemicznych środków bojowych zawierających arsen można było wykryć w stacjach 

próbkowania wzdłuż trasy rurociągu, poza "rozszerzonym obszarem zrzutów” w stężeniach do 306 

μg/kg suchej masy osadów, co stanowi 6% maksymalnego stężenia stwierdzonego w środku 

"głównego miejsca zatopienia". 
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Osady 

Granice "pierwotnego składowiska" opisują okrągły obszar o średnicy 6 mil morskich. Granice 

"przedłużonego składowiska odpadów" wprowadzono w 1993 r. na podstawie pozycji zebranych  

z kilku sprawozdań obejmują znacznie większy obszar o głębokości wody od 70 m do 105 m (BSH, 

1993). 

Mapy morskie ostrzegają, że kotwiczenie i rybołówstwo w tym obszarze jest niebezpieczne. 

Badania geofizyczne wykazały, że prawie wszystkie obiekty znajdujące się na składowisku 

pierwotnym są zagłębione w dnie morskim. Podczas gdy pokrywa osadów na wierzchu niektórych 

obiektów osiąga grubość do dwóch metrów, ponad 80% wszystkich obiektów jest zagłębionych pod 

pokrywą o grubości mniejszej niż 70 cm. Obserwację tę przypisuje się bardzo miękkim mulistym 

osadom w obszarze, w którym obiekty będą się zapadać, a nie ulegać sedymentacji, o której 

wiadomo, że w Basenie Bornholmskim charakteryzuje się bardzo wolnym tempem. Incydenty 

połowowe w których wyłowiono zestalony i półpłynny iperyt siarkowy, Clarka i α-chloroacetofenon 

zostały zgłoszone na jeszcze większym obszarze wokół "przedłużonego wysypiska", zwłaszcza na 

zachód od składowiska w kierunku wyspy Bornholm. 

 

  

 

Rysunek 38 Bryły zastygłego iperytu siarkowego wyłowione za pomocą haków. Ponieważ zawierają materiały 
wybuchowe (po lewej - rurka ładunku wybuchowego z widocznymi ok. 15 kg materiałów wybuchowych)   
(Źródło zdjęcia: Centrum Nadzoru Morskiego na południu Bornholmu). 

 

9.4.4 Głębia Gotlandzka oraz trasy transportowe z portu Wolgast 

Fakty 

Południowa część Basenu Gotlandzkiego, położona na południowy wschód od Gotlandii  

i południowego zachodu od Liepāja, była początkowo obszarem wyznaczonym do zatapiania 

chemicznych materiałów bojowych na rozkaz radzieckiej administracji wojskowej w Niemczech 

(Bruchmann 1953, Jäckel 1969, BSH 1993). Został on później zastąpiony przez nowy obszar zatapiania 

wyznaczony w Basenie Bornholmskim. 
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Statki z brytyjskiej strefy okupacyjnej zostały zamówione i pomiędzy majem, a wrześniem 

1947 r. przewiozły i zatopiły 2 000 ton substancji chemicznych (na które składało się ok. 1 000 ton 

chemicznego środka bojowego). Zostały one przewiezione przez statki "Elbing IV" i "Elbing VIII”  

z portu załadunkowego w Wolgast do tego obszaru i tam zostały zrzucone sztuka po sztuce. Statki nie 

zakotwiczyły na miejscu i mogły dryfowały podczas zrzucania materiałów. 

Podawano również, że bomby zostały wyrzucone za burtę wewnątrz drewnianych skrzyń, 

które dryfowały przed zatonięciem. Ponadto, podczas późniejszych zrzutów do Basenu 

Bornholmskiego, chemiczne materiały bojowe były wyrzucane za burtę, gdy statki były w drodze. Nie 

jest jasne czy praktyka ta była również stosowana podczas początkowych zrzutów do Basenu 

Gotlandzkiego. Chociaż pozycja wyznaczona dla obszaru zatapiania jest znana, rzeczywiste położenie 

amunicji jest niepewne z powodu dryfujących statków i skrzyń i ewentualnego ich przemieszczanie 

się z pomocą trałowania dennego. Bomby z ładunkiem wybuchowym również były wśród materiałów 

wyrzuconych na tym obszarze, a istnienie min morskich z czasów wojny zostało niedawno 

potwierdzone w ramach projektu CHEMSEA. 

Osady 

Głębokość wody na dużym obszarze oznaczonym na mapach morskich jako "zwałowisko 

materiałów wybuchowych" wynosi od 93 m do ponad 120 m. Miąższość osadów sięga 4-6 m, przy 

czym przeważają osady ilaste. Tempo sedymentacji jest również niskie i waha się od 0,5 do 1 mm 

rocznie, co skutkuje powstaniem dodatkowej warstwy o grubości do 6 cm od 1948 roku do chwili 

obecnej (MERCW 2006). Incydenty, w których rybacy wyławiali zasobniki z chemicznym materiałem 

bojowym miały miejsce w tym obszarze przed 1994 r. przy czym natrafiono na materiały takie jak 

iperyt siarkowy, Clark i α-chloroacetofenon. Znajduje to odzwierciedlenie na mapach morskich, 

informujących, że połowy i kotwiczenie jest niebezpieczne w tym obszarze. Wiadomo również  

o zatopieniu w szerszym obszarze Basenu Gotlandzkiego w imieniu radzieckiej administracji 

wojskowej w Niemczech w okresie od mają do września 1947 r. (HELCOM 1994).  



81 
 

 

Rysunek 39 Mapa przeglądowa znanych i podejrzewanych składowisk materiałów z wojny chemicznej  
w obszarze objętym Konwencją Helsińską. Wskazano również zgłoszone przypadki napotkania 
Źródło: Baltic Sea Environment Proceedings No. 142 

9.4.5 Profil "Basen Gotlandzki” 

Obszar wg aktualnych 

map morskich 

Głębokość: 93-137 m 

Podłoże: przeważnie gruba warstwa gliniastego mułu (0-6 m) 

Wielkość: 141,610 ha 

Działania związane z 

zatapianiem 

maj - wrzesień 1947, na zlecenie radzieckiej Wojskowej Administracji w Niemczech 

 

Porty początkowe Działania radzieckie: Wolgast 

 

Wyrzucone ilości (ok.) 2.000 ton sztuka po sztuce (1.000 ton BST) 

Rodzaje chemicznych 

środków bojowych 

 

Iperyt siarkowy (brak dowodów na obecność iperytu azotowego) 

Typu Clark / olej arsenowy 

adamsyt 

α-chloroacetofenon 

Tabun (podejrzewany, znaleziony w porcie Wolgast) 

 

Rodzaje pojemników 

 

Bomby, częściowo w drewnianych skrzyniach 

Granaty 

Pojemniki do przewozu BST luzem 

Zdarzenia Wysypywanie na miejscu - Pojedyncze sztuki; statki nie zakotwiczone, częściowo 

dryfujące 

Wyrzucanie w drodze  

Mieszanie z innymi materiałami wojennymi 

Współzatapianie amunicji konwencjonalnej i bomb chemicznych 
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Występowanie min morskich 

Odpady chemiczne (cyjanowodór) 

Na obszarze 1760 km2 między szwedzką wyspą Gotlandia a Łotwą i Polską istnieje ciąg zrzutu 

broni chemicznej. Szwedzi znaleźli m.in. skorodowane bomby z iperytem siarkowym (zwanym często 

gazem musztardowym), ale także wraki, np. okręt wojenny z początku XX wieku i rosyjski samolot 

torpedowy. Badanie biologiczne wskazuje też, że w rejonie zatopień broni więcej jest chorych dorszy. 

Skażenie wody powoduje, że liczba ryb jest mniejsza niż w innych rejonach morza.  

W Głębi Gotlandzkiej – pomiędzy wybrzeżem Szwecji a Polską – spoczywa ok. 10 tys. sztuk 

broni chemicznej z okresu II wojny światowej. Dotychczas sądzono, że składowano tam 2 tys. ton 

amunicji chemicznej. Ze wstępnych danych opublikowanych przez Szwedów w 2014 roku (projekt 

CHEMSEA) wynika, że jest jej znacznie więcej 

 

Rysunek 40 Wyniki pomiarów na obszarze Głębi Gotlandzkiej. Dwa górne obrazy pokazują sonarowy obraz 

wraku i pojemnika (możliwe, że zawiera on BST), dwa dolne pokazują rejon poszukiwań podzielony na 

obszary pomiarowe (ułatwiało to proces pomiarów) oraz mapę dystrybucji znalezionych obiektów 

Źródło: CHEMSEA Findings 
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Rysunek 41 Głębia Gotlandzka – rozmieszczenie wykrytych obiektów z podziałem na klasy  

 Źródło: CHEMSEA Findings 

9.4.6 Zatoka Gdańska 

Fakty 

W południowej części Głębi Gdańskiej biegnącej z północy ku południu w Zatoce Gdańskiej 

oznaczono obszar o średnicy 1200 m (głębokość ok. 100 m), jako dawniej używane składowisko 

materiałów wybuchowych. Na mapach nawigacyjnych naniesiono pozycję środka obszaru w miejscu  

o współrzędnych 54° 45'N, 19° 10'E. 

Obecność chemicznych materiałów bojowych obok amunicji konwencjonalnej po raz 

pierwszy podejrzewano już w 1954 r. Stało się to po dwóch incydentach wyłowienia broni 

chemicznej, które miały miejsce w tej okolicy. W czerwcu 1954 roku została wyłowiona przez 

rybaków bomba wypełniona iperytem siarkowym, a we wrześniu zgłoszono, że na Półwyspie Helskim, 

na zachód od dawniej używanego składowiska materiałów wybuchowych, znaleziono bombę 

zawierającą iperyt siarkowy. 

W pierwszej połowie lat 50. pojawiły się również doniesienia o wyrzucaniu na brzeg 

materiałów do prowadzenia wojny chemicznej wypełnionych iperytem siarkowym na plażach wzdłuż 

polskiego wybrzeża, na południowy zachód od Bornholmu oraz wzdłuż dawniej używanych szlaków 

komunikacyjnych w kierunku Basenu Gotlandzkiego i Basenu Bornholmskiego. 

Po incydentach w Zatoce Gdańskiej w 1954 r. w polskiej prasie ukazało się kilka artykułów,  

w których wskazywano na relacje świadków.  Potwierdzona ilość zatopionej w 1954 r. amunicji 

wynosi 60 ton, z czego nieznana ilość to prawdopodobnie amunicja chemiczna.  
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Rysunek 42 Mapa Zatoki Gdańskiej z zaznaczeniem na mapach morskich miejsca, gdzie znajdowało się dawne 
Zrzutowisko Materiałów Wybuchowych jest zaznaczone na mapach morskich. Położenie i zasięg 
ewentualnego składowiska amunicji chemicznej jest nieznanę. Składowisko było badane w ramach projektu 
CHEMSEA. 
Źródło: Baltic Sea Environment Proceedings No. 142 

9.4.7 Profil "Basen Gdański” 

Obszar wg aktualnych 

map morskich 

Głębokość: 80-110 m  

Podłoże: gruba warstwa osadów mulistych  

Wielkość: 100 ha 

Działania związane z 

zatapianiem 

1954  w imieniu władz NRD 

Porty początkowe Działalność NRD: Wolgast, Peenemünde,  

Wyrzucone ilości (ok.) 60 ton bomb wyrzucanych sztuka po sztuce (działania NRD) wymieszane  

z amunicją konwencjonalną 

Rodzaje chemicznych 

środków bojowych 

Iperyt siarkowy (brak dowodów na obecność iperytu azotowego) 

Zgłoszone przypadki 

zatapiania 

z udziałem ekip saperów 

NRD zajmujących się 

usuwaniem BST 

1954 – znane są dwa przypadku zrzutu bomb z iperytem siarkowym 

wymieszanych z bombami konwencjonalnym 

 

Osady 

Głębia Gdańska pokryta jest mułem i mułkami gliniastymi; miąższość najwyższej, warstwy 

nieskonsolidowanej dochodzi do 1 m. Tempo sedymentacji w tym rejonie szacuje się na 1,8 mm/rok. 

co oznacza, że omawiane obiekty mogły być przykryte 11 cm osadów. 
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W świetle dowodów, Głębia Gdańska jest prawdopodobnie niewielkim składowiskiem, 

zawierającym jedynie zaledwie kilka ton amunicji chemicznej zatopionej razem z amunicją 

konwencjonalną.  Zakres zanieczyszczenia osadów jest obecnie nieznany. Badania wykonane  

w ramach projektów CHEMSEA i DAIMON wskazują na obecność produktów rozpadu broni 

chemicznej co potwierdza, że w tym rejonie zdeponowano bliżej nieznaną ilość amunicji zawierającej 

BST. 

  
Rysunek 43 Na plaży pomiędzy Kołobrzegiem a Ustroniem Morskim morze wyrzuciło rozbitą beczkę 

Źródło: https://www.gazeta-mosina.pl/2014/beczka-iperytem/ 

9.5 Pilotażowy system poszukiwania, oceny stanu technicznego, wydobycia 

i niszczenia zatopionej amunicji chemicznej 

Podpisanie w 1972 roku „Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie 

odpadów i innych substancji” było pierwszym w skali ogólnoświatowej krokiem w kierunku 

zaprzestania zanieczyszczania środowiska morskiego, także śmiercionośnymi składnikami broni 

chemicznej. Jednak do czasu wejścia konwencji w życie państwa posiadające nieprzydatną już broń 

chemiczną, m.in. USA, Wielka Brytania, Francja, Japonia oraz Rosja, pozbywały się jej, wykorzystując 

najtańszy i najłatwiejszy sposób jej niszczenia, czyli zatapianie w pobliskich morzach i oceanach,  

a czasami także wewnątrz kraju: w jeziorach i rzekach. Ocenia się, że ten sposób niszczenia wybrało 

 40 państw posiadaczy broni chemicznej, które zatopiły łącznie ponad milion ton amunicji 

chemicznej. Obecnie z problemem zatopionej broni chemicznej boryka się około 60 państw, w tym 

także kraje nadbałtyckie.  

Przez wiele lat w Polsce problem zatopionej w Bałtyku broni chemicznej był tematem tabu,  

o którym nie dyskutowano na forum publicznym. Zdarzające się przypadki wyławiania amunicji 

chemicznej przez rybaków, wyrzucanie trucizn na plażę czy nawet zatrucia lub poparzenia nie były  

w stanie przerwać zmowy milczenia i zmobilizować rządu do działań celem oceny zagrożenia 

stwarzanego przez zatopione śmiercionośne chemikalia. Przełomem w tej kwestii było powołanie 

przez Komisję Helsińską w 1993 roku specjalnej Grupy Roboczej ds. Zatopionej Amunicji Chemicznej – 

HELCOM CHEMU. W toku prac Grupy ustalono m.in., że środki bojowe nie powodują poważnego 

ryzyka dla środowiska, dlatego też nie powinno się podejmować prac związanych z ich wydobyciem 

i niszczeniem na lądzie. Należy zaznaczyć, iż nie ujmując ogromowi pracy, jaką Grupa włożyła  

w stworzenie ostatecznego raportu, wnioski w nim zawarte opierały się głównie na danych 

archiwalnych, teoretycznych badaniach zachowania się trucizn w środowisku morskim, w oparciu  

o technologie badawcze, wydobywcze i utylizacyjne stosowane w latach 80. XX wieku. W 2013 roku 

powołano kolejną grupę roboczą HELCOM MUNI, która dokonała oceny aktualności wniosków 
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zawartych w raporcie HELCOM CHEMU. Przeprowadzona analiza nowych faktów i wyników z badań 

naukowych sprawiła, iż dotychczasowy pogląd, iż amunicję chemiczną należy pozostawić na dnie, nie 

jest już taki jednoznaczny.  

Obecnie wielu sceptyków wciąż twierdzi, że wydobycie zatopionej broni chemicznej stwarza 

znacznie większe zagrożenie dla środowiska niż pozostawienie jej na dnie. Może taki pogląd był 

uzasadniony 20 lat temu, jednak rozwój nauki i techniki spowodował, że stosowane obecnie 

technologie wydobycia i niszczenia broni chemicznej są bezpieczne dla środowiska i ludzi. Wiele 

państw borykających się z problemem zatopionej broni chemicznej już kilka lat temu zdecydowało się 

na oczyszczanie z niej swoich wód. Działania takie podjęły USA, Włochy, Australia oraz Japonia. 

Za rozpoczęciem prac zmierzających do oczyszczania Bałtyku z zatopionej broni chemicznej 

przemawia także fakt, iż z roku na rok akwen jest coraz intensywniej wykorzystywany gospodarczo. 

Zwiększa się zakres prac wydobywczych, układa nowe gazociągi i linie energetyczne, planowana jest 

budowa nowych farm wiatrowych. To wszystko jest związane z ingerencją w dno morskie, co stwarza 

ryzyko naruszenia amunicji chemicznej, a w konsekwencji możliwość gwałtownego uwolnienia trucizn 

i w efekcie poważne skażenie środowiska. Ponadto prace podwodne, podczas których natrafi się na 

amunicję chemiczną, muszą zostać wstrzymane do czasu usunięcia zagrożenia. Nieuchronna, 

wcześniej czy później, będzie konieczność stworzenia systemu, który w takich sytuacjach umożliwi 

wydobycie i zniszczenie zatopionej broni chemicznej. 

W latach 90. XX wieku kilka firm oferowało wydobycie zatopionej amunicji chemicznej, jednak 

przeprowadzenie takiej operacji wiązało się z bardzo dużymi kosztami (około 8 mld dolarów) oraz  

z koniecznością zniszczenia trucizn na lądzie. Po uwzględnieniu tych argumentów można zrozumieć, 

dlaczego przeważał wówczas pogląd, żeby zatopioną amunicję chemiczną pozostawić w morzu. 

Trzeba jednak się zastanowić, czy należy wydobywać całą zatopioną w Bałtyku broń chemiczną, czy 

też powinno się stworzyć skuteczny system do jej niszczenia w obszarach, gdzie stanowi ona 

zagrożenie dla połowów, plaż, budowy nowych inwestycji na dnie lub innych istotnych z punktu 

gospodarczego prac eksploatacyjnych.  

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaproponowała stworzenie – na bazie wycofanej  

z działań bojowych jednostki pływającej – mobilnej morskiej jednostki pływającej wraz z instalacją do 

bezpiecznego niszczenia amunicji chemicznej. Jednostka spełniałaby jednocześnie rolę laboratorium 

analitycznego, jednostki monitoringowej, ratowniczej i, co najważniejsze, posiadałaby system do 

bezpiecznego niszczenia broni chemicznej. Zostałaby wyposażona w najlepszą obecnie dostępną 

technikę, z następującymi niezbędnymi elementami: 

 jednostka pływająca, której charakterystyka oraz wyposażenie pozwolą na prowadzenie 

badań przy wysokich stanach morza, minimum 5. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się 

przejęcie kadłuba wycofywanego z MW okrętu (trałowiec) i poddanie go modernizacji, tak by 

spełniał wymagania dla jednostki badawczej (stery strumieniowe, kabiny laboratoryjne, 

magazyny dla sprzętu, system dekontaminacji ludzi i sprzętu, stacja dokująca dla pojazdów 

podwodnych, bramownica itp.). Innym rozwiązaniem jest budowa nowej jednostki 

badawczej, jednak ten wariant będzie znacznie droższy od wcześniej zaprezentowanego; 

 grupa pojazdów podwodnych (AUV i ROV wyposażone w odpowiednie czerpacze 

i manipulatory), które umożliwią dokładną lokalizację obiektów niebezpiecznych, ich 

identyfikację oraz ocenę stanu technicznego; 
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 instalacja do niszczenia amunicji chemicznej bezpośrednio na morzu. Jednym z powszechnie 

stosowanych na świecie systemów jest system o nazwie DAVINCH. Instalacja składa się  

z wytrzymałej na wysokie ciśnienia komory, w której dokonuje się próżniowej detonacji 

wydobytych pocisków. Istnieją także technologie niemieckie wyspecjalizowane  

w bezpiecznym niszczeniu zatopionej broni chemicznej. Także w Polsce opracowane zostały 

technologie niszczenia amunicji chemicznej; 

 komora dekompresyjna dla nurków; 

 barka holowana (bez napędu) – niezbędna do zainstalowania na niej komory 

dekompresyjnej; 

 sprzęt do badań hydroakustycznych (sonary, magnetometry, echosonda parametryczna, 

echosonda wielowiązkowa); 

 urządzenia laboratoryjne i pomiarowe do identyfikacji amunicji chemicznej; 

 system pozycjonowania satelitarnego statku (EGNOS-WAAS) i pojazdów podwodnych (USBL); 

 specjalne pojemniki do podnoszenia amunicji; 

 sprzęt komputerowy + łączność satelitarna.  

Zakładając, że kadłub zostanie pozyskany od Polskiej Grupy Zbrojeniowej bezkosztowo, koszt 

budowy takiej jednostki wyniósłby ok. 120 mln euro. Budowa trwałaby 3 lata, po czym rozpoczęto by 

3-letnią pracę oczyszczania polskich obszarów morskich (jako demonstrator technologii). Po tym 

okresie jednostka badawcza wykorzystywana byłaby do „oczyszczania” z amunicji chemicznej innych 

rejonów Morza Bałtyckiego. Do chwili obecnej projekt pozostaje w sferze niezrealizowanych planów. 

9.5.1 Projekt mobilnej instalacji przeznaczonej do niszczenia BST na morzu, 

zainstalowany na pływającej platformie (statku) 

Obecnie realizowany jest inny projekt w partnerstwie między Narodowym Centrum Badań  

i Rozwoju oraz firmy prywatnej GeoFusion Sp. z o.o. z Krakowa. Po 1,5 roku badań wkroczył w etap 

budowy działającej instalacji zdolnej do zniszczenia ok. 6 kg/BST na dobę wprost w miejscu jej 

znalezienia tj. na morzu, w rejonie prowadzonej inwestycji. 

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie 

kompleksowej technologii obejmującej proces precyzyjnej lokalizacji, identyfikacji, wydobycia oraz 

unieszkodliwiania amunicji chemicznej i bojowych środków trujących (dalej BST) zalegających na dnie 

akwenów morskich, które stwarzają bardzo duże zagrożenie dla tych ekosystemów (ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki Bałtyku).  

W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie innowacja produktowa w postaci unikalnej  

w skali świata usługi, której odbiorcami będzie rynek klientów komercyjnych, głównie: inwestorzy pól 

wiatrowych na akwenach morskich, inwestorzy obiektów infrastrukturalnych na morzu 

(m.in.prowadzących inwestycje na obszarze Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Cieśnin 

Duńskich), zarządy portów, gminy, urzędy morskie, właściwe Ministerstwa oraz podmioty realizujące 

inwestycje wymagające kontaktu z dnem morskim, w obrębie którego mogą potencjalnie znajdować  

się niebezpieczne substancje, którymi są BST.  

Z uwagi na charakter i cechy nowa usługa będzie mogła być realizowana jako uzupełnienie  

do oferty w zakresie oczyszczania dna morskiego z broni konwencjonalnej i stanowić będzie 

odpowiedź na zgłaszane potrzeby rynku w tym zakresie. Kluczowe elementy innowacyjnej usługi to 

zintegrowanie w ramach jednej usługi następujących systemów: unikalny system lokalizacji, 



88 
 

identyfikacja i wydobycie oraz unieszkodliwianie BST bezpośrednio na morzu (instalacja mobilna, 

zamontowana na jednostce pływającej) 

Rezultaty projektu mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska 

morskiego i zapobiegania dalszej jego degradacji przez uwalniające się do ekosystemu morskiego 

BST. W realizację prac B+R zaangażowany zostanie zespół pracowników Wnioskodawcy oraz 

Podwykonawców, w tym zespół naukowy w skład którego wchodzą naukowcy Akademii Marynarki 

Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, wyspecjalizowany zespół 

nurkowy oraz podmiot odpowiedzialny za opracowanie unikalnego systemu wydobycia BST oraz 

laboratorium które wykona analizy próbek osadów dennych. 

Nie wydaje się, aby wykonalne było oczyszczenie Morza Bałtyckiego z całej zalegającej na jego 

dnie amunicji chemicznej. Jednak wydobycie i zniszczenie 5000 egzemplarzy amunicji (na tyle 

procesów niszczenia pozwoli komora) powinno dać wymierne, efekty jakościowe.  

Na koniec należy zadać pytanie, skąd pozyskać fundusze na tak kosztowną inwestycję. 

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się stworzenie na szczeblu Komisji Europejskiej specjalnego 

projektu zamawianego, którego sponsorami będą Komisja Europejska (chociażby z funduszy 

Infrastruktura i Środowisko) oraz Ministerstwa Środowiska poszczególnych państw nadbałtyckich 

członków Unii Europejskiej. 

 
 

Rysunek 44 Wstępny schemat instalacji do niszczenia Bojowych Środków Trujących na morzu, w miejscu 
znalezienia. 

Źródło: materiały własne  
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10 Analiza aspektów prawnych zarządzania wrakami, bronią chemiczną oraz 

konwencjonalną zalegającymi w Bałtyku  

Informacja: 

Ze względu na fakt, iż autor ekspertyzy nie posiada dogłębnej wiedzy prawniczej w opracowaniu 

wykorzystane zostały istotne fragmenty opracowań innych autorów i źródeł oficjalnych takich jak: 

1. Materiał wykonany na zamówienie do projektu „Opracowanie unikalnej w skali świata 

innowacyjnej technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwiania zatopionych BST,  

z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej” POIR.01.01.01-00-0540/19 „Analiza prawna 

niszczenia Bojowych środków trujących zatopionych w Morzu Bałtyckim”, mgr Krzysztof 

Światkowski (za zgodą właściciela opracowania GeoFusion sp. z. o. o.) 

2. Rozprawa doktorska „WPŁYW WRAKÓW NA ŚRODOWISKO NA PRZYKŁADZIE S/S STUTTGART 

mgr inż. Justyna Rogowska (za zgodą autora) 

3. Raport_z_szacowania_UXO_PL_v001 Baltic Power Sp. z o.o. Rev.02, firma Benedykt Hac 

Pomiary Morskie (za zgodą autora) 

4. Najwyższa Izba Kontroli - Informacja o wynikach kontroli – „Przeciwdziałanie zagrożeniom 

wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego” 

LGD.430.001.2020 Nr ewid. 192/2019/P/19/068/LGD (na ogólnych zasadach) 

10.1 Status prawny Morza Bałtyckiego 

10.1.1 Morze Bałtyckie – ogólna charakterystyka statusu prawnego na gruncie prawa 

międzynarodowego  

 Morze Bałtyckie to wody morskie rozciągnięte południkowo i równoleżnikowo po około 1000 

km. Morze to jest w zasadzie morzem śródlądowym, którego jedyne wyjście na wody Wszechoceanu 

(za pośrednictwem Morza Północnego), stanowią cieśniny bałtyckie, zwane duńskimi, czyli Mały Bełt, 

Wielki Bełt oraz Sund. W aspekcie geograficznym odgrywają one równie ważną rolę jak w ujęciu 

politycznym czy prawnym. Odcięcie bowiem Bałtyku od przedmiotowych cieśnin, uczyniłoby z niego 

jezioro o kilku nieckach. Za pośrednictwem Cieśnin Duńskich, dzięki okresowym wlewom z Morza 

Północnego, którego wody są gęstsze, w Bałtyku utrzymuje się prawidłowy stan zasolenia  

i natlenienia, szczególnie głębi jego wód, co jest również istotne dla równowagi biologicznej akwenu. 

 Morze Bałtyckie jest morzem półzamkniętym. Definicję prawną takiego akwenu wyraża art. 

122 Konwencji o prawie morza z 1982 r., mocą którego oznacza on ,,zatokę, basen lub morze 

otoczone dwoma lub wieloma państwami i połączone z innym morzem lub oceanem wąskim 

wyjściem, albo składające się w całości lub w przeważającej części z mórz terytorialnych i wyłącznych 

stref ekonomicznych dwu lub wielu państw nadbrzeżnych”. 

 Konwencji o prawie morza oprócz cytowanego art. 122 definiującego morze półzamknięte 

odnosi się do współpracy państw położonych nad morzami zamkniętymi lub półzamkniętymi. Należy 

zwrócić uwagę, iż współpraca w zakresie m.in. ochrony środowiska i morskich badań naukowych, 

powinna dodatkowo skupiać się w powołanej do tego odpowiedniej organizacji regionalnej. 

Uregulowania prawne wynikające z Części IX Konwencji o prawie morza, odnosząca się do reżimu 

prawnego mórz zamkniętych i półzamkniętych powinna być również rozpatrywana w świetle 

postanowień ogólnych tejże Konwencji. Tym samym państwa będące stronami tejże Konwencji 

zobowiązane są do wykonywania swoich praw oraz zaciągniętych obowiązków w dobrej wierze, 
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unikają tym samym działań, które byłyby ze szkodą dla podmiotów trzecich oraz prowadzących do 

sytuacji spornych.  

 Należy zwrócić uwagę, iż ochrona środowiska jest szczególną sferą współpracy państw 

bałtyckich. Dodowem tego jest z jednej strony obowiązek współpracy wymagany postanowieniami 

Konwencji o prawie morza, z drugiej strony porozumieniami międzynarodowymi, które obowiązywały 

jeszcze przed wejściem w życie Konwencji o prawie morza. Wymienić należy tu m.in. Konwencję  

o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Konwencja ta stanowiła podstawę 

modelową dla międzynarodowego systemu ochrony środowiska (UNEP) w ramach Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Rewizja postanowień Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru 

Morza Bałtyckiego nastąpiła w latach 90 XX w. Została ona zastąpiona Konwencją o ochronie 

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.  

Jej postanowienia weszły w życie w 2000 r.   

 Morze Bałtyckie jest również akwenem wykorzystywanym w ramach wspólnoty, którą tworzą 

państwa Unii Europejskiej. Unia Europejska uczestniczyła w III Konferencji prawa morza jako 

obserwator, co uzasadnione było faktem, iż państwa unijne były zainteresowane przystąpieniem do 

Konwencji o prawie morza. Obecnie, kilkadziesiąt dyrektyw unijnych odnosi się do działalności 

związanej z eksploatacją dna morskiego, ochroną środowiska morskiego, zapobieganiu 

zanieczyszczeniom, jak i ściśle prawom państw nadbrzeżnych w realiach morza półzamkniętego. 

10.1.2 Morze Bałtyckie – status prawny w polskim porządku prawnym 

Jak wynika z analizy prawnej przedstawionej w Rozprawie doktorskiej „Wpływ wraków na 

środowisko na przykładzie S/S Stuttgart” mgr inż. Justyny Rogowskiej wynika, że sytuacja wraków  

z I wojny światowej oraz wraków z II wojny światowej jest różna. Wraki z I wojny światowej podlegają 

ochronie w świetle międzynarodowych przepisów ze względu na fakt, iż od ich zatonięcie upłynęło 

więcej niż 100 lat. 

Wiążącym źródłem prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, 

regulującym działalność państwa polskiego na Morzu Bałtyckim jest przede wszystkim Ustawa z dnia 

21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2169, ze zm.) Art. 1 niniejszej ustawy stanowi, iż określa ona, ,, (…) położenie prawne 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, pasa nadbrzeżnego, portów  i przystani morskich oraz 

zasady korzystania z tych obszarów, a także organy administracji morskiej i ich kompetencje oraz 

zadania Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej”. Ramy korzystania z wód podlegających 

suwerenności i jurysdykcji RP oraz prawom suwerennym i ograniczonej jurysdykcji RP są wyznaczone 

przez wody wewnętrzne (w ustawie morskie wody wewnętrzne), morze terytorialne, strefę przyległą 

i wyłączną strefę ekonomiczną. Jest to zatem pas wód, który licząc od linii podstawowej wynosi 

maksymalnie 200 mil morskich, co jest zewnętrzną granicą wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszary 

poza tą granicą regulowane są międzynarodowym reżimem prawnym. Ustawa określa zasady 

administrowania na niniejszych wodach. Uchyliła ona tym samym szereg aktów prawnych z zakresu 

prawa wodnego oraz rybołówstwa.  

 W obecnym stanie prawnym obowiązuje kilkadziesiąt aktów prawnych o randze ustawowej 

regulujących materię dotyczącą morza. 

 Należy również stwierdzić, iż reżim prawny Morza Bałtyckiego jest unormowany szeregiem 

porozumień międzynarodowych w tym Konwencją o prawie morza, Konwencją o ochronie 
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środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. 

(Dz. U. z 2000 r., Nr 28, poz. 346) oraz prawem unijnym opartym na Dyrektywach. W płaszczyźnie 

prawa wewnętrznego są to: Ustawa o obszarach morskich oraz inne akty prawne o randze ustawowej 

wraz z aktami wykonawczymi. 

10.2  Status prawny wraków pochodzących z i i ii wojny światowej 

10.2.1 Wraki w ujęciu prawa międzynarodowego 

W prawie międzynarodowym prawa morskiego problem wraków regulowany jest przez 

przepisy dwóch konwencji: 

 Konwencji o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego z dnia 2 listopada 2001 roku 

(patrz Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego 

dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.) 

 Międzynarodowej Konwencji o Usuwaniu Wraków z dnia 18 maja 2007 roku (Konwencja  

z Nairobi), która tworzy jednolite zasady międzynarodowe oraz procedury zapewniające 

szybkie i efektywne usuwanie niebezpiecznych wraków z wód przybrzeżnych, której to 

Konwencji Polska dotychczas nie ratyfikowała. 

Konwencja o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego dotyczy tylko wraków mających 

przynajmniej 100 lat. Ze względu na to, iż wraki pochodzące z II wojny światowej mają około 70 lat, 

nie podlegają normowaniu powyższej konwencji. Dotyczy ona jednak wraków z okresu I wojny 

światowej. Natomiast przepisów zawartych w Konwencji z Nairobi nie stosuje się do wraków 

historycznych i wraków okrętów, w tym pochodzących z II wojny światowej. W związku z powyższym 

należy zadać pytanie, kto jest właścicielem wraku takiego jak Stuttgart, Franken i około 400 innych 

wraków motorowych z tego okresu, kto ponosi odpowiedzialność za wrak i na podstawie jakich 

przepisów. Podczas II wojny światowej wszystkie okręty wojenne i statki handlowe znajdowały się 

pod kontrolą państwa. W związku z tym korzystają z immunitetu suwerenności terytorialnej państwa 

kontrolującego statek w momencie zatonięcia. Art. 95 konwencji UNCLOS stanowi, iż okręty wojenne 

na morzu pełnym korzystają z pełnego immunitetu jurysdykcyjnego wobec każdego państwa innego 

niż państwo bandery. Natomiast art. 96 dotyczy immunitetów statków używanych wyłącznie do 

służby rządowej niehandlowej. 

Ponadto, w art. 236 konwencji zawarte jest wyłączenie zastosowania przepisów dotyczących 

ochrony i zachowania środowiska morskiego w stosunku do okrętów wojennych, pomocniczych 

okrętów marynarki wojennej, innych statków morskich i powietrznych będących własnością państwa 

lub eksploatowanych przez państwo i używanych w danym czasie wyłącznie w rządowej służbie 

niehandlowej. Zasada, opisana w konwencji UNCLOS, że okręty wojenne i statki państwowe używane 

do celów niehandlowych korzystają z pełnego immunitetu od jurysdykcji jakiekolwiek innego 

państwa, jest w pełni uznana w prawie międzynarodowym i nie podlega zakwestionowaniu. 

Uwzględniając istniejące normy konwencyjne, normy zwyczajowe, praktykę międzynarodową  

i orzecznictwo oraz przeważającą część doktryny prawa międzynarodowego, należy stwierdzić, iż 

tytuł państwa bandery ma również zastosowanie do wraków jego okrętów wojennych i jest tytułem 

permanentnym, niezależnym od upływu czasu. Praktyka stosowana przez państwa potwierdza 

utrwaloną zasadę prawa międzynarodowego, że tytuł prawny do tych statków i samolotów państwo 

traci tylko w wyniku porwania jednostki lub przekazania podczas walki (przed zatonięciem) na 

podstawie umów międzynarodowych lub wyraźnego aktu darowizny lub sprzedaży zgodnie  
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z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego i prawa państwa bandery dotyczącego 

rezygnacji z własności. Państwo nadbrzeżne nie nabywa prawa własności do wraku okrętu 

wojennego ze względu na to, że znajduje się on na dnie lub w wodach, nad którymi sprawuje ono 

suwerenność (wody wewnętrzne, morze terytorialne, wody archipelagowe i do pewnego stopnia 

morski pas przyległy). Dostęp do statków i samolotów oraz ich pozostałości znajdujących się na dnie 

morza terytorialnego, wód archipelagowych lub w strefach sąsiadujących podlega kontroli przez 

państwo nadbrzeżne zgodnie z prawem międzynarodowym. Większość państw honoruje prośby 

państwa bandery o zapewnienie ochrony czy wyrażenie zgody na wizytowanie takich wraków. Dostęp 

do zatopionych okrętów i samolotów znajdujących się w wyłącznej strefie ekonomicznej i na szelfie 

kontynentalnym państwa nadbrzeżnego nie zależy od zgody państwa nadbrzeżnego, choć może ono 

wymagać swej zgody na ewentualne wiercenia w dnie albo wznoszenie instalacji przez państwo 

bandery, jak też uwzględnienia jego praw suwerennych i sprawowanej jurysdykcji. 

10.2.2 Wraki w polskich obszarach morskich 

W polskich obszarach morskich, którymi zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 1991 r., nr 32, poz. 131 z późn. 

zm.) są morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna, znajdują się 

wraki statków handlowych oraz wojennych. Wpływ na obecność w dużej ilości dobrze zachowanych 

wraków miały czynniki geograficzne, historyczne i polityczne. Warunki geograficzno-hydrologiczne 

Bałtyku, takie jak niewielkie zasolenie oraz niskie temperatury wody, stanowią korzystne warunki do 

zachowania w dobrym stanie jednostek posiadających drewniane konstrukcje. Półzamknięty 

charakter Bałtyku, jego kontynentalne położenie w obszarze zderzania się interesów politycznych  

i gospodarczych wielu państw sprzyjało rozwojowi żeglugi i handlu morskiego. Ponadto prowadzone 

na tym obszarze w różnych epokach liczne wojny morskie oraz intensywne działania wojenne, 

głównie podczas II wojny światowej, spowodowały, iż dno Bałtyku stało się cmentarzyskiem wielu 

statków i okrętów wojennych. Wraki w polskich obszarach morskich można rozpatrywać jako: 

 przedmiot zainteresowania archeologów, głównie z Centralnego Muzeum Morskiego  

w Gdańsku; 

 przedmiot zainteresowania Administracji morskiej zarządzającej Polskimi Obszarami 

morskimi; 

 przedmiot zainteresowania administracji obszarów lądowych graniczących z wodami 

morskimi (gminy, miasta, wojewodowie) ze względu na potencjalną możliwość 

zanieczyszczenia plaż i negatywny wpływ takich zdarzeń na gospodarkę rejonu, którym 

zarządzają; 

 atrakcję dla osób uprawiających płetwonurkowanie na wrakach; 

 obiekty mogące stanowić niebezpieczeństwo dla żeglugi. 

Ostatnie 20-lecie to okres szybkiego rozwoju nurkowania swobodnego w Polsce. Systemowe 

usunięcie barier oraz nowe organizacje, które rozpoczęły aktywną działalność szkoleniową, 

spowodowały upowszechnienie się nurkowania jako dziedziny turystyki. W tym celu należało 

stworzyć przepisy chroniące wraki będące stanowiskami archeologicznymi, jak i mogiłami wojennymi. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym nurkowanie w Polsce jest wymieniona wyżej ustawa 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Nakłada ona obowiązek 

uzyskania pozwolenia na przeszukiwanie wraków lub ich pozostałości. Pozwolenie na przeszukiwanie 

wraków statków lub ich pozostałości wydawane jest na wniosek zainteresowanych podmiotów przez 
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dyrektora właściwego urzędu morskiego, w uzgodnieniu z komendantem morskiego oddziału Straży 

Granicznej oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków właściwymi dla siedziby urzędu morskiego 

oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (art. 35a). Szczegółowe 

przepisy dotyczące trybu postępowania przy wydawaniu pozwoleń na przeszukiwanie wraków lub ich 

pozostałości zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2004 r.  

w sprawie uzyskiwania pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości (Dz. U.  

z 2004 r., nr 197, poz. 2025). W urzędach morskich znajdują się wykazy wraków udostępnianych do 

penetrowania (z ograniczeniami polegającymi na całkowitym zakazie zabierania jakichkolwiek 

artefaktów, wymontowywania elementów wraku oraz w niektórych przypadkach całkowitym 

zakazem nurkowania we wnętrzu wraku np. Franken) na obszarach morskich należących do 

właściwości terytorialnej danego dyrektora urzędu morskiego. W wykazie wraków udostępnionych 

do płetwonurkowania na obszarach nurkowania morskich należących do właściwości terytorialnej 

dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni znajduje się 46 jednostek w tym jeden objęty czasowym 

zakazem (Franken) (stan na sierpień 2021), których położenie jest dokładnie określone. W wykazie 

wraków zabronionych do nurkowania tegoż Urzędu Morskiego znajdują się 2 wraki objęte klauzulą 

mogił wojennych (cmentarze podmorskie to Wilhelm Gustloff oraz Goya). Rejon zamknięty do 

nurkowania i prowadzenia wszelkich prac określono promieniem 500 m od wraku. 

Przedmiotem działalności urzędów morskich jest również prowadzenie badań dna morskiego 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi poprzez identyfikację obiektów mogących 

stanowić niebezpieczeństwo dla żeglugi (wydział pomiarów morskich) oraz prowadzenie działań, 

których celem jest ochrona środowiska morskiego (inspektorat ochrony środowiska morskiego). 

Badania dna morskiego prowadzone przez wydziały pomiarów morskich dotyczą głownie pomiarów 

batymetrycznych, hydroakustycznych i magnetometrycznych. Uzyskane wyniki pomiarów 

opracowywane są w sposób kartograficzny oraz udostępniane Biuru Hydrograficznemu Marynarki 

Wojennej w Gdyni. 

Do zadań inspektoratów ochrony środowiska morskiego zalicza się m.in.: 

 przyjmowanie zgłoszeń o zanieczyszczeniach środowiska morskiego; 

 prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dowodowego po wykryciu zanieczyszczenia 

polskich obszarów morskich; 

 prowadzenie ewidencji stwierdzonych zanieczyszczeń wraz z określeniem zastosowanego 

postępowania; 

 współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR, udział w zakresie organizacji  

i przeprowadzaniu akcji mającej na celu usuwanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska 

morskiego. 

10.3 Stan prawny 

10.3.1 Ujęcie prawnomiędzynarodowe 

Konwencja o prawie morza jest porozumieniem międzynarodowym o powszechnym 
zastosowaniu. Konwencja o prawie morza zawiera przepisy nakładające prawa i obowiązki na strony 
Konwencji w zakresie ochrony środowiska na obszarach morskich. 

Art. 123 pkt b Konwencji o prawie morza stanowi:  
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Państwa położone nad morzem zamkniętym lub półzamkniętym powinny współpracować ze sobą 
w wykonywaniu swych praw i obowiązków, przewidzianych przez niniejszą Konwencję. W tym celu 
powinny dążyć one bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniej organizacji regionalnej do(…): 

b) koordynowania wykonywania swych praw i obowiązków w zakresie ochrony środowiska 
morskiego (…). 

Art. 192 Konwencji o prawie morza stanowi: 

Państwa są zobowiązane do ochrony i zachowania środowiska morskiego. 

Z obu przytoczonych art. Konwencji o prawie morza  wynika obowiązek stron Konwencji do 
globalnej i regionalnej współpracy w zakresie ochrony środowiska morskiego, w szczególności 
podejmowania skutecznych środków dotyczących zapobiegania, zmniejszania i kontroli 
zanieczyszczania środowiska morskiego. 

W zakresie przedmiotowej opinii za narzędzia prawne w płaszczyźnie prawa międzynarodowego 
należy uznać: 

 Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 
substancji, sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 
1972 r. (Dz.U. 1984 nr 11 poz. 46) 

 Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej 
oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC), sporządzoną w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz.U. 
1999 nr 63 poz. 703) 

Pierwsza z wymienionych Konwencji odnosi się do deklaratywnego wyrażania zakazu zatapiania 
odpadów i innych substancji. 

Druga z nich odnosi się do zakazu prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni 
chemicznej, jak również zawiera regulacje odnoszące się do niszczenia zapasów broni chemicznej. 

Art. III i IV Konwencji CWC odnoszą się kolejno: do deklaracji stanu posiadania broni chemicznej 
oraz deklaracji w zakresie procedur jej zniszczenia. Zważywszy jednak na treść art. III ust. 2 i art. IV 
ust. 17 - Postanowienia niniejszego artykułu i odpowiednich postanowień części IV Załącznika 
dotyczącego weryfikacji, według uznania Państwa-Strony, mogą nie mieć zastosowania do broni 
chemicznej zakopanej na jego terytorium przed 1 stycznia 1977 r., i która pozostaje zakopana, lub 
która została zatopiona w morzu przed 1 stycznia 1985 r. - (CWC), w praktyce nie reguluje 
problematyki broni chemicznej zatapianej przed 1985 r., zatem w wykazanych strefach Bałtyku, 
traktując ją w sposób uznaniowy. Zgodnie z Konwencją CWC, w przypadku jej wydobycia w obszarach 
morskich nie będących poza jurysdykcją stron konwencji, strona podejmuje działania prawne  
i praktyczne (utylizacja starej broni chemicznej) z tym związane. 

 W ocenie sporządzającego opinię, rodzi to szereg implikacji negatywnie oddziałujących na 
skuteczność procesu niszczenia zatopionej BST. Należy zwrócić uwagę, iż państwo, którego  
w obszarze jurysdykcji albo ograniczonej jurysdykcji zatopiono BST ponosi skutki finansowe  
i technologiczne wydobycia, również wtedy, gdy sprawcą tego stanu rzeczy jest inny podmiot. 
Wydaje się słusznym zwrócić uwagę, iż w płaszczyźnie prawa międzynarodowego trudno w obecnym 
stanie prawnym znaleźć podstawę żądania przypisania odpowiedzialności, a ściślej jej wymiaru 
finansowego, podmiotom, od których pochodziła zatopiona broń chemiczna albo, które ją zatapiały. 
Podmioty te de facto nie istnieją, co wymagałoby przede wszystkim rozważania zakresu sukcesji oraz 
wymiaru prawnego np. zrzeczenia się przez stronę polską roszczeń z tytułu reparacji. 

10.3.2 Ujęcie regionalne 

W ujęciu regionalnym wymienić należy dwa zasadnicze źródła prawa istotne dla przedmiotu 
niniejszej opinii prawnej: 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) 

 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona  
w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. 2000 nr 28 poz. 346). 

Celem Dyrektywy jest przyczynieni się do wypełnienia istotnych zobowiązań odnoszących się do 
ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem podjętych przez Wspólnotę i państwa 
członkowskie w ramach m.in. Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 
Bałtyckiego zatwierdzonej decyzją Rady 94/157/WE. Dyrektywa ustanawia ramy, w których państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 r. Wprowadza tym samym ramy współpracy 
m.in. w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego, rozumianego jako 
spowodowane przez działalność człowieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska 
morskiego substancji lub energii, w tym również podmorski hałas będący wynikiem działalności 
człowieka, które powoduje lub może powodować negatywne skutki, takie jak szkody w żywych 
zasobach i ekosystemach morskich, w tym utratę różnorodności biologicznej, zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, utrudnienia w działalności morskiej, w tym dla rybołówstwa, turystyki i rekreacji, oraz  
w innych zgodnych z prawem sposobach korzystania z morza, jak również pogorszenie jakości 
użytkowanej wody morskiej i zmniejszenie walorów estetycznych lub też – ogólnie – pogorszenie 
możliwości zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich. 

W dalszym zakresie Dyrektywa odsyła do obowiązku przedstawienia strategii morskich 
określających i monitorujących stan środowiska morskiego. 

10.3.3 Monitorowanie i neutralizacja BST 

Poddając dalej ocenie stan prawny należy go zogniskować wokół dwóch aspektów zagadnienia 
jakim są bojowe BST zatopione w Bałtyku: 

 Regulacje prawne monitorowania poziomu substancji chemicznych i zagrożenia, które 
stwarzają w środowisku morskim 

 Regulacje prawne w celu wydobycia szkodliwych substancji z Bałtyku 

Skupiając się na pierwszym z aspektów należy wskazać unormowania o charakterze 
międzynarodowym oraz krajowym. Regulacje prawnomiędzynarodowe, w tym z zakresu prawa 
unijnego, zdaniem sporządzającego opinię przedstawiają się następująco: 

 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona  
w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. 

 Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej 
oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. 

 Dyrektywa 2008/56/WE – dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej. 

Jak wskazano wyżej, art. III i IV Konwencji z 1993 r. w praktyce wykluczają zastosowanie jej 
przepisów w przedmiotowej kwestii. Niemniej art. I Konwencji nakłada na strony obowiązki związane 
z postepowaniem z bronią chemiczną na przyszłość. Przede wszystkim zobowiązuje państwa nie 
prowadzić badań, nie produkować, nabywać, gromadzić lub przechowywać broni chemicznej lub 
przekazywać pośrednio lub bezpośrednio bron chemiczna komukolwiek; nie ukrywać broni 
chemicznej; nie podejmować jakichkolwiek wojskowych przygotowań do użycia broni chemicznej; nie 
pomagać, zachęcać lub skłaniać kogokolwiek w dowolny sposób do podejmowania działalności 
zbrojeniowej.  

Konwencja zawiera również słowniczek pojęć definiowanych, w którym wyjaśniono m.in.  pojęcie 
broni chemicznej, toksycznego związku chemicznego. 
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Konwencja z 1992 r. dotyczy ochroniy środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.  

Zakres terytorialny stosowania Konwencji obejmuje obszar Morza Bałtyckiego wraz z wejściem 
do Bałtyku, ograniczonym równoleżnikiem 57°44.43` szerokości geograficznej północnej, przechodząc 
zatem przez Skagerrak. Obszar ten obejmuje wodę oraz dno morskie łącznie z ich żywymi zasobami. 
Regulacje mają również zastosowanie do wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego  
w rozumieniu Konwencji o prawie morza. 

Ogólne zobowiązania wynikające z przedmiotowej Konwencji odnoszą się do zobowiązania stron 
do stworzenia podstaw prawno-administracyjnych, w ramach, których podejmowane będą kroki 
mające na celu zapobieganie i usuwanie zanieczyszczeń zdefiniowanych w Konwencji w obszarze 
Morza Bałtyckiego. Odniesieniem dla tychże działań są odpowiednie postanowienia Konwencji, które 
przedstawiają się następująco: 

 zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczenia środowiska morskiego obszaru                        
Morza Bałtyckiego powstałego w wyniku działania substancji szkodliwych ze wszystkich 
źródeł i poprzez wprowadzenie w życie właściwych procedur i środków: 

 Załącznik I Konwencji określa procedurę identyfikacji i oceny szkodliwości substancji 
szkodliwych, w tym: m.in. kryteria podziału substancji, grupy substancji szkodliwych. 

 Załącznik VII Konwencji określa sposób reagowania na przypadki zanieczyszczenia co jest 
skutkiem dyspozycji art. 14 Konwencji nakładającego obowiązek współpracy w zwalczaniu 
zanieczyszczenia morza. 

- ustanowienie Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. 

 Komisja jest zobowiązana do działalności w zakresie realizacji postanowień Konwencji 
oraz popierania w ścisłej współpracy z właściwymi instytucjami rządowymi, podejmowania 
dodatkowych środków dla ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego,  
a także do korzystania, w razie potrzeby, z usług właściwych regionalnych i innych 
międzynarodowych organizacji w celu współpracy w badaniach naukowych  
i technologicznych, jak również z innych odpowiednich działań związanych z celami 
Konwencji. 

 Z inicjatywy Komisji powołano do życia grupę roboczą HELCOM CHEMU ds. zatopionej 
amunicji zawierającej substancje chemiczne. CHEMU jest inicjatorem m.in. zebrania jak największej 
liczby informacji o miejscach lokalizacji zatopionej broni chemicznej, co za skutkowało wydaniem na 
poziomie krajowym odpowiednich instrukcji postepowania z wyłowioną bronią chemiczną. 

 Z inicjatywy Komisji ustanowiono grupę ekspertów HELCOM SUBMERGED   ds. ryzyka 
środowiskowego z zatopionych niebezpiecznych obiektów. Jej zadaniem jest aktualizacja wiedzy i 
ocenę zagrożenia dla środowiska morskiego Bałtyku oraz raportowanie o skutkach oddziaływania 
zatopionych obiektów oraz niebezpiecznych substancji chemicznych na środowisko morskie Bałtyku. 

 Dyrektywa 2008/56/WE ustanawia ramy, w których państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska 
morskiego. ,,Celem Dyrektywy jest ochrona i zachowanie środowiska morskiego, zapobieganie jego 
degradacji lub gdy jest to wykonalne odtworzenie ekosystemów morskich na obszarach, gdzie uległy 
one niekorzystnemu oddziaływaniu, a także zapobieganie i stopniowe eliminowanie zanieczyszczeń 
środowiska morskiego, aby wykluczyć ich znaczny wpływ na: różnorodność biologiczną morza, 
ekosystemy morskie, zdrowie ludzkie i zgodne z prawem formy korzystania z morza, albo też znaczne 
dla nich zagrożenie”. 

 W tym celu Dyrektywa nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek opracowania  
i wdrożenia tzw. strategii morskich. 

 Strategie morskie mają na celu analizę podstawowych cech i właściwości oraz obecnego 
stanu środowiska wód morskich, ekonomiczną i społeczną analizę użytkowania wód oraz analizę 
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kosztów degradacji środowiska morskiego. Dla realizacji tego zadania dyrektywa wymaga m.in. 
określenia stanu środowiska, wprowadzenia programów monitorowania środowiska. 

 Regulacje prawne monitorowania poziomu substancji chemicznych i zagrożenia, które 
stwarzają w środowisku morskim na podstawie wyżej wymienionych unormowań są transponowane 
do prawa wewnętrznego RP. Należy tu przywołać m.in. następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
627) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 
590) 

 Ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej 

10.3.4 Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda 

Obecny stan prawny w aspektach międzynarodowym i krajowym zawiera regulacje odnoszące się 
do problematyki zatopionej w morzu broni chemicznej (w tym BST), które to należy ocenić  
w wymiarze deklaratywnym. 

Należy uznać, iż stan prawny daje prerogatywy w zakresie budowania monitoringu środowiska 
morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny skutków uwalniania się szkodliwych substancji 
chemicznych do wód morskich z zatopionej broni chemicznej.  

Monitoring wymaga pozyskania danych o skali problemu jakim jest zmagazynowana na dnie 
Bałtyku broń chemiczna. 

Należy ocenić, iż Dyrektywa 2008/56/WE skutecznie nakłada na państwa unijne obowiązek 
wypracowania niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
ekologicznego środowiska morskiego. Dowodem tego jest konieczność opracowania i wdrożenia tzw. 
strategii morskich. Polska strategia morska realizowana jest przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Strategia wytycza ramy działalności na rzecz ochrony środowiska oparte o: 

 opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich 

 opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich  

 opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi 
wskaźników  

 opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich 

 opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich. 

 Obowiązki powyższe scedowane zostały na dwa podmioty: Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska i Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 Wyrazem realizacji zobowiązań o charakterze konwencyjnym jest ustanowienie Komisji 
Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku i realizacja w jej ramach programów ochrony środowiska 
morskiego. 

 Należy wymienić tu przede wszystkim międzynarodowy projekt CHEMSEA (˝Chemical 
munitions, search and assessment˝). Miał on na celu ocenę ryzyka środowiskowego związanego  
z zatopioną bronią chemiczną m.in. poprzez aktualizację map zatopień w rejonie Głębi Gotlandzkiej  
i Głębi Gdańskiej, oszacowanie stężenia bojowych środków trujących i ich produktów degradacji  
w osadach dennych otaczających znaleziska, a także oszacowanie ryzyka związanego  
z przypadkowym lub naturalnym uwolnieniem tych substancji do toni wodnej. Ponadto projekt badał 
możliwość przemieszczania się zatopionej broni po dnie morskim oraz dyspersję zanieczyszczonych 
osadów. Projekt wypracował rekomendacje dla tworzenia narzędzi administracyjnych postępowania 
z zatopioną bronią chemiczną oraz instrukcję postępowania z wyłowioną bronią chemiczną 
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skierowaną głównie do rybaków, jako grupy najbardziej narażonej. Kontynuatorem projektu został 
program MODUM, który angażował m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

 Prawo krajowe w zakresie monitorowania środowiska morskiego w kontekście negatywnych 
dla niego skutków wywołanych zatopioną bronią chemiczną zawiera regulacje wskazujące  
i określające kompetencje wykonawców w tym zakresie. 

 Należy wskazać tu z zakresu administracji rządowej administrację morską i administrację 
ochrony środowiska: 

 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

oraz centralne organy administracji rządowej oraz niezespolone administracji rządowej                  
w terenie: 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

 Urzędy Morskie, 

 Wojewodowie. 

Tym samym wymienione wyżej organy należy wskazać jako podmioty odpowiedzialne za: 

 Kompleksową inwentaryzację dna morskiego, 

 Monitoring wód morskich w zakresie niebezpieczeństwa wywołanego substancjami 
niebezpiecznymi, 

 Uwzględnienie w ramach monitoringu spójnego planu zarządzania kryzysowego, 

 Nadzór nad powyższymi zadaniami. 

Aktualny stan prawny zmierza do wypracowania zespołu narzędzi umożliwiających obserwację 
środowiska morskiego i podejmowanie doraźnych działań związanych z ewentualnym pojawieniem 
się zagrożenia wywołanego zatopionymi substancjami niebezpiecznymi. 

Wydaje się zasadnym uznać, iż jednocześnie aktualny stan prawny nie wprowadza jasnych zasad 
postępowania odnoszących się do nie tyle doraźnego przeciwdziałania, co do programu oczyszczenia 
dna morskiego i niszczenia broni chemicznej. 

Prawdopodobnym czynnikiem hamującym działania w tym zakresie jest znaczne obciążenie 
finansowe wynikające z takiej operacji przy jednoczesnym braku możliwości przypisania 
odpowiedzialności za skutki wywołane zatopioną bronią chemiczną podmiotom państwowym na 
gruncie prawa międzynarodowego. 

Niemniej należy podkreślić, co następuje: 

 Ustawa prawo wodne stanowi w art. 211: 
o Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób 

fizycznych. 
o Wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, śródlądowe wody płynące 

oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. 
o Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

są wodami publicznymi. 
o Śródlądowe wody płynące będące wodami publicznymi nie podlegają obrotowi 

cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. 

 W kontekście powyższego podmiotem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa jest 
Minister właściwy ds. Gospodarki Morskiej - Art. 212 ustawy prawo wodne: Prawa 
właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa 
wykonują: (…)minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza 
terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych. 
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 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), art. 3 ust 1 pkt 6 stanowi 
w stosunku do odpadów: rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. 

 Nie istnieją zdaniem sporządzającego opinię przesłanki, aby dla zatopionej broni chemicznej 
miał zastosowanie art. 101 ust 1 i 2 ustawy o odpadach: 

 Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska, starosta właściwy 
ze względu na miejsce powstania odpadów z wypadków, w drodze decyzji, wydanej z urzędu, 
może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z 
wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów. 

 W przypadku odpadów z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza za sprawcę 
wypadku uważa się armatora statku, który spowodował powstanie odpadu, o ile statek jest 
znany. 

 Art. 26. ust. 1 ustawy o odpadach stanowi: Posiadacz odpadów jest obowiązany do 
niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 
magazynowania. 

Wydaje się, iż brak jest możliwości w obecnym stanie prawnym, w kontekście zatopionej broni 
chemicznej, rozstrzygnięcia problematyki posiadacza tejże broni, jeżeli uznamy ją za odpad, oraz 
określenia przejścia praw z posiadacza na właściciela wód i czy jest to w ogóle uzasadnione, a 
także czy znajduje zastosowanie art. 27:  

1.Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie 
odpadami. 

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:  

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub  
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów (…). 

Należy ponownie podkreślić, iż w płaszczyźnie prawa międzynarodowego trudno w obecnym 
stanie prawnym znaleźć podstawę żądania przypisania odpowiedzialności, a ściślej jej wymiaru 
finansowego, podmiotom z zapasów, których pochodziła zatopiona broń chemiczna albo które ją 
zatapiały. Podmioty te de facto nie istnieją, co wymagałoby przede wszystkim rozważania zakresu 
sukcesji oraz wymiaru prawnego np. zrzeczenia się przez stronę polską roszczeń z tytułu reparacji.  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. 2007 nr 75 poz. 493) w art. 9 stanowi:  

1. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. 
2. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest 

obowiązany do: 
1) podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym 

szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów 
przyrodniczych, w tym natychmiastowego opanowania, powstrzymania, usunięcia lub 
ograniczenia w inny sposób zanieczyszczenia lub innych szkodliwych czynników; 

2) podjęcia działań naprawczych. 
Należy jednak zauważyć, iż art. 4 tejże ustawy stanowi: Przepisów ustawy nie stosuje się: 

1) do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, która 
zaistniała przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona 
przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także jeżeli od emisji lub zdarzenia, które spowodowały 
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bezpośrednie zagrożenie szkodą lub szkodę w środowisku, upłynęło więcej niż 30 lat, w tym 
do historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi; 

 
Przytoczone powyżej wnioski wskazują na to, iż należy jednoznacznie pozytywnie ocenić 

istniejące rozwiązania prawne w zakresie monitorowania środowiska morskiego w kontekście BST 
zatopionych w Morzu Bałtyckim. 

Jednocześnie negatywną ocenę generuje swoisty paraliż kompetencyjny w ramach administracji 
rządowej, odnoszący się do stosowania istniejących narzędzi prawnych. Możliwą przyczyną tego 
stanu rzeczy jest fakt znacznego obciążenia finansowego związanego z neutralizacją BST na Bałtyku,  
a wynikający z: 

 konieczności posiadania odpowiedniej technologii 

 znacznego interwału czasowego takich operacji 

 braku jednoznacznych rozwiązań prawnych na gruncie prawa międzynarodowego w stosunku 
do odpowiedzialności państw z zatopienie BST. 

Niemniej należy zauważyć, iż mimo braku podmiotu wykonawczego neutralizacji w rozumieniu 
świadomego, systematycznego usuwania broni chemicznej z dna Bałtyku, istnieją rozwiązania 
prawne o charakterze prewencyjnym, które mają zastosowanie w sytuacjach wpływających 
negatywnie na środowisko morskie. Regulacje te ogólnie można zaliczyć do działu prawa krajowego 
zajmującego się zarządzaniem kryzysowym i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,  
z uwzględnieniem właściwości Urzędów Morskich na podstawie ustawy o obszarach morskich. 

Uwagę w tej płaszczyźnie rozważań zwracają zarządzenia postępowania dla załóg statków  
w przypadku wyłowienia lub wydobycia z morza BST. 

Przykładem takiego dokumentu jest instrukcja wydana przez Urząd Morski w Gdyni. Jest ona 
skierowana do załóg wszystkich statków, jednak z wyjątkiem jednostek Straży Granicznej i Marynarki 
Wojennej. 

Instrukcje zawierają informacje o rodzaju meldunku w zaistniałej sytuacji, numerach telefonów 
alarmowych, ale przede wszystkim określają sposób postepowania, o czym stanowi punkt II 
instrukcji: 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH: 
1. stwierdzenia, że podczas wybierania sprzętu połowowego: 

a) w sieci znajdują się podejrzane przedmioty lub bryły substancji przypominającej 
glinę, 

b) sieć i ryby wydzielają nienaturalny zapach czosnku lub cebuli, 
c) występuje pieczenie oczu lub nienaturalne zaczerwienienia i swędzenia skóry 
należy przyjąć, że mogło dojść do skażenia bojowymi środkami trującymi. 

W takiej sytuacji bezwzględnie należy: 
d) odciąć (o ile to możliwe) i zatopić narzędzie połowowe, 
e) zanotować dokładne współrzędne geograficzne pozycji jego usunięcia 

(zatopienia), 
f) oznakować (o ile to możliwe) miejsce zatopienia, najlepiej żółtą pławką, 
g) zgłosić zdarzenie do najbliższego punktu alarmowania - Kapitanatu Portu lub 

służby kontroli ruchu statków, podając: 
• współrzędne geograficzne, 
• czas zdarzenia, 
• krótki opis incydentu. 

2. wyłowienia lub wydobycia na pokład jednostki pływającej bojowych środków trujących 
i nieusunięcia ich z pokładu lub bezpośredniego z nimi kontaktu należy: 

a) ustawić i utrzymywać jednostkę względem wiatru, tak aby miejsca skażone 
znajdowały się po stronie zawietrznej, 

b) zamknąć okna i drzwi w sterówce i w innych pomieszczeniach, 
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c) skierować jednostkę na redę najbliższego portu, powiadamiając najbliższy 
punkt alarmowania - Kapitanat lub Bosmanat Portu o szczegółach zdarzenia 
(UWAGA! - nie wchodzić do portu bez wyraźnego zezwolenia!), 

d) na redzie portu należy czekać na dalsze dyspozycje i pomoc, 
e) nie dotykać wydobytych nieznanych przedmiotów i substancji, sprzętu 

połowowego oraz skażonych części statku, 
f) odzież zewnętrzną członków załogi mających styczność z wyłowioną substancją 

należy natychmiast zdjąć, schować do worków foliowych i szczelnie zamknąć, 
g) przed przybyciem wyspecjalizowanej jednostki wojskowej nie wolno 

wyładowywać ze statku żadnego ładunku, wynosić sprzętu ani rzeczy osobistych 
załogi i pasażerów. 

Należy ponadto podkreślić, iż Urzędy Morskie działając na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich 
z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Dz. U. 1999 nr 75 poz. 850), wydanego do ustawy o 
obszarach morskich, a zatem aktu prawnego określającego właściwości tychże urzędów, są 
zobowiązane do współpracy z Marynarką Wojenną. 

 § 4. Rozporządzenia stanowi: Urzędy morskie w porozumieniu z Marynarką Wojenną i Strażą 
Graniczną opracowują roczne plany współpracy w zakresie określonym w rozporządzeniu. 

Wytyczne planów są również określone przedmiotowym rozporządzeniem. § 1 stanowi bowiem: 
Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną polega na: 

1) współdziałaniu w zakresie: 
a) ratowania życia ludzkiego na morzu, 
b) koordynacji akcji: przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych  

i przeciwpożarowych, 
c) nadzoru nad porządkiem żeglugowym, 
d) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich 

portach i przystaniach, 
e) kontroli i nadzoru ruchu morskiego; 

2) wzajemnej wymianie informacji i współdziałaniu w zakresie: 
a) bezpieczeństwa żeglugi morskiej, 
b) korzystania z dróg morskich, portów i przystani, 
c) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją 

zasobów mineralnych dna morskiego, 
d)    prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza, 
e) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek 

korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji  
w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego, 

f) warunków żeglowności dróg morskich oraz porządku portowo-żeglugowego, 
g) sytuacji lodowych, sztormowych i powodziowych. 

 
Nasuwa się stąd wniosek, poparty przepisami Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o możliwości 

wykorzystania zasobów Marynarki Wojennej dla neutralizacji BST zatopionych w Morzu Bałtyckim. 
 
Analiza prawna niszczenia BST zatopionych w Morzu Bałtyckim wykazuje, iż obecne regulacje 

prawne pozwalają na efektywne monitorowanie i ocenę zagrożenia bronią chemiczną na dnie 
Bałtyku. Przepisy prawa krajowego transponują i wykonują zobowiązania w płaszczyźnie prawa 
międzynarodowego i unijnego. 

Obecny stan prawny stwarza natomiast problemy interpretacyjne w zakresie jednoznacznego 

określenia podmiotu zobowiązanego do działań w zakresie neutralizacji BST. 



102 
 

10.4 Usuwanie niewybuchów i wybuchowych materiałów niebezpiecznych z dna 

morskiego. Najistotniejsze zapisy  

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym: 

„Art. 25a:  

1. O znalezieniu wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 

zawiadamia się najbliższy urząd administracji rządowej lub samorządowej, jednostkę 

organizacyjną Policji lub Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Materiały wybuchowe i niebezpieczne zlokalizowane w morskich wodach 

wewnętrznych i w morzu terytorialnym podlegają zgłoszeniu właściwemu terytorialnie 

urzędowi morskiemu. 

3. Wojewodowie, w porozumieniu z dowódcami właściwych okręgów wojskowych, 

wyznaczą miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych 

i niebezpiecznych. 

Art. 25b:  

Do oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia 

wojskowego mogą być użyte SZ RP” 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: 

„Art. 25. 

2. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mogą uczestniczyć oddziały Sił 

Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem 

reagowania kryzysowego. 

3. Do zadań, o których mowa w ust. 2, należy: 

10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił 

i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” 

10.4.1 Warunki oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych przez 

prywatnych przedsiębiorców 

 

Prywatny przedsiębiorca oczyszczający teren z niewybuchów i niewypałów powinien spełniać 

warunki zawarte w:  

 pozwoleniu na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 

r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 117, poz. 

1007, z późn. zm.);  

 zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oczyszczaniu terenu 

z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 
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kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351 oraz Dz.U. 

2011 Nr 106, poz. 622 i Nr 138, poz. 809).  

W przypadku oczyszczania podwodnego przedsiębiorca oczyszczający powinien spełniać wymogi 

zawarte w certyfikacie potwierdzającym spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy, wydanego przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami art. 4 Ustawy z dnia 17 

października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. 2003 Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.)  

Podstawę prawną do realizacji zadań specjalistycznych w ramach nadzoru saperskiego stanowi 

art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych str. 10 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2009 Nr 67, poz. 570, z późn. zm.). 

10.5 Wykaz aktów prawnych regulujących działania na morzu 

10.5.1 Konwencje 

1. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru morza Bałtyckiego, sporządzona w 
Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 18, poz. 64). 

2. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w 
Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 28, poz. 346). 

3. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej 
oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 
r. Nr 63, poz. 703). 

4. Konwencja o niektórych broniach konwencjonalnych, 1342 UNTS 137 (2003).  
5. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni 

bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, 1015 UNTS 163 (1975). 
6. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej 

oraz o zniszczeniu jej zapasów 1974 UNTS 45 (1993). 
7. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej 

oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC), sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz.U. 
1999 nr 63 poz. 703). 

8. Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzona  
w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184). 

9. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., 
sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmieniona Protokołem uzupełniającym 
sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym  
w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 761, ze zm.). 

10. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, 27 UNTS 3 (1954 
r.) 

11. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 
zanieczyszczeniem olejami, 973 UNTS 3 (1969).  

12. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 
substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 
1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46, ze zm.). 

13. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., UNTS 1833. Tekst 
polski: Dz. U. 2002, nr 59, poz. 543 

10.5.2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
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(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, s. 19, ze 
zm.); 

2. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 
z 22.12.2000, s. 1, ze zm.). 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.  
w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, s. 84, ze zm.). 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. 
zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych  
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, s. 1). 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na 
obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013,  
s. 66, ze zm.). 

6. Decyzja Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiająca kryteria i standardy 
metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacje  
i ujednolicone metody monitorowania i oceny, oraz uchylająca decyzję 2010/477/UE (Dz. 
Urz. UE L 125 z 18 maja 2017, str. 43). 

10.5.3 Ustawy 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169, ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.). 
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
627) 

6. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1464). 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355, ze 
zm.). 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.). 
9. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia 

obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisana w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1240). 

10. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską  
a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, 
podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 567). 

11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (Dz. U. poz. 990). 

12. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073). 

13. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 
693, ze zm.). 

14. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, ze 
zm.). 

15. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2000, ze zm.). 
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16. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, 
produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2018 
r. poz. 359). 

17. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 993, ze zm.). 

18. Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2357). 

19. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. 2004 Nr 241, poz. 2416, ze zm.); 

20. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu 

Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 2004 Nr 163, poz. 1711, ze zm.); 

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz.U. 2015, poz. 1100 z późn. zm.);  

23. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami  

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2012 poz. 1017); 

24.  Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r.  o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2021 poz. 

1329) 

25. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 

1446 z późn. zm.);  

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.),  

27. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2016 poz. 

1834 z późn. zm.) oraz umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (The European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road), sporządzona w Genewie dnia 30 

września 1957 r. (Dz.U. 2011 Nr 110, poz. 641);  

10.5.4 Rozporządzenia Rady Ministrów, 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1978 r. w sprawie określenia zewnętrznej 
granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 13, poz. 57). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania 
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64 poz. 401, ze zm.). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. poz. 1631). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w 
sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu 
działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. Nr 98, poz. 438, ze zm.). 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego 
programu ochrony wód morskich (Dz. U. poz. 2469). 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078, ze zm.). 
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8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324, ze 
zm.). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 
105). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego  
i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1025). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r.  
w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Dz. U. Nr 
75, poz. 850). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 254, poz. 1528). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji 
priorytetowych (Dz. U. poz. 681). 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r.  
w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 528). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez 
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków 
ochotniczych drużyn ratowniczych (Dz. U. poz. 552). 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. 
U. poz. 733). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 
2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych,  
a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149). 

20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262). 

21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266). 

22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wosia (Dz. U. poz. 2276). 

23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96). 

24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323, ze zm.). 

25. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904, ze zm.). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie 
ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 239, ze 
zm.). 
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27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz.U. 2002 Nr 194, poz. 1632); 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia  
i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 565 z późn. zm.);  

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu 
przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz.U. 2010 Nr 163, poz. 
1102);  

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

oraz podczas oczyszczania terenów (Dz.U. 2011 Nr 42, poz. 216).  

10.5.5 Umowy międzynarodowe 

1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy 
w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze 
Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisana w Warszawie dnia  
6 grudnia 2010 r. (M.P. poz. 54). 

10.5.6 Uchwały Rady Ministrów 

1. Uchwała Rady Ministrów Nr 8 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich (M.P. poz. 230). 

2. Uchwała Rady Ministrów Nr 170 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla 
wód morskich (M.P. z 2019 r. poz. 173). 

3. Zarządzenie Nr 16 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego (Dz. Urz. MSWiA, 
poz. 17). 

10.5.7 Zarządzenia 

1. Zarządzenie z dnia 8 listopada 2018 r. Nr 40 Ministra GMiŻŚ w sprawie organizacji 
zarządzania kryzysowego oraz wprowadzania stopni alarmowych w jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez 
niego nadzorowanych (Dz. Urz. MGMiŻŚ, poz. 41). 

2. Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Morskiemu w Słupsku; (Dz. Urz. MI, Nr 3, poz.15). 

3. Zarządzenie Nr 28 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 
r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku (Dz. Urz. MGMiŻŚ, poz. 28). 

4. Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MI, Nr 3, poz. 16). 

5. Zarządzenie Nr 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MGMiŻŚ, poz. 
19, ze zm.). 

6. Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz. Urz. MI, Nr 3, poz. 17). 

7. Zarządzenie Nr 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 
r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz. Urz. MGMiŻŚ, poz. 35). 



108 
 

8. ZARZĄDZENIE NR 150 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2020 r.  w sprawie 
powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych (Dz. U 
Rzeczpospolitej Polskiej, poz. 887) 

10.5.8 Zarządzenia porządkowe 

1. Zarządzenie porządkowe nr 3 z dnia 3 lutego 1997 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni  
w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji postępowania w przypadku wyłowienia amunicji 
chemicznej (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego, Nr 60, poz. 192, Dz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 4, poz. 
32). 

2. Zarządzenie porządkowe nr 3 z dnia 10 lipca 2019 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni  
w sprawie postępowania załóg jednostek pływających w przypadku wyłowienia lub 
wydobycia  
z morza bojowych środków trujących (BŚT) (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 3290, Dz. Urz. 
Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 3643). 

3. Zarządzenie porządkowe Nr 3 z dnia 21 marca 1997 r. Dyrektora Urzędu Morskiego  
w Szczecinie w sprawie postepowania załóg statków morskich w przypadku wyłowienia lub 
wydobycia z morza bojowych środków chemicznych (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego, Nr 5, poz. 
34). 

4. Zarządzenie porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie postępowania załóg jednostek pływających w przypadku wyłowienia lub 
wydobycia z morza bojowych środków trujących (BŚT) (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, 
poz. 3903). 

5. Zarządzenie porządkowe Nr 2/97 z dnia 27 lutego 1997 r. Dyrektora Urzędu Morskiego  
w Słupsku wprowadzające instrukcję postępowania w przypadku wyłowienia przedmiotów, 
których wygląd lub inne cechy wskazują, że mogą być bojowymi środkami chemicznymi (Dz. 
Urz. Woj. Słupskiego, Nr 12, poz. 59). 

6. Zarządzenie porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lipca 2019 r. 
w sprawie postępowania załóg jednostek pływających w przypadku wyłowienia lub 
wydobycia z morza bojowych środków trujących (BŚT) (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 3389, 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 3942). 
7. Zarządzenia porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2019 

r. w sprawie zakazu nurkowania, rybołówstwa i amatorskiego połowu ryb w rejonie wraków 
statków – mogił wojennych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 988; Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego poz.1123) 

10.5.9 Inne dokumenty 

1. Petycja PE P9_TA (2021)0123 Pozostałości substancji chemicznych w Morzu Bałtyckim na 
podstawie petycji nr 1328/2019 i 0406/2020 na mocy art. 227 ust. 2 Regulaminu 

2.  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie pozostałości 
chemicznych w Morzu Bałtyckim w oparciu o petycje nr 1328/2019 i 0406/2020 druk 
(2021/2567(RSP)). 

3. Apel z dnia 9 grudnia 2020 r. do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów „Apel 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i Związku Miast i Gmin Morskich w sprawie 
działań zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne gminom i powiatom przed zagrożeniem 
wynikającym z broni chemicznej i wraków statków zatopionych w obrębie polskich obszarów 
morskich podczas drugiej wojny światowej”. 

4. Zobowiązanie do „ocalenia morza” i uczynienia regionu Morza Bałtyckiego światowym 
liderem bezpieczeństwa morskiego w ramach strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego,  
a także zobowiązanie państw członkowskich UE do wyeliminowania zatopionej w morzu 
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amunicji chemicznej i niewybuchów w ramach planu działania dotyczącego strategii Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego, 

5. Cel Komisji określony w rozdziale 2.1.8 komunikatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019)0640), jakim jest zerowy poziom emisji 
zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, oraz zobowiązanie UE, aby powstrzymać 
utratę różnorodności biologicznej i zająć czołową pozycję na świecie w pokonywaniu 
światowego kryzysu różnorodności biologicznej, zgodnie z jej strategią ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. i strategią na rzecz bioróżnorodności 2030,  

6. Program Interreg „Region Morza Bałtyckiego” na lata 2021–2027, który ma wkrótce przyjąć 
Komisja; 

 

10.6 Wnioski 

W świetle przeprowadzonych wstpnych analiz wynika, że w prawodawstwie polskim: 

1. Nie określono, które organy administracji publicznej, jednostki nadzorowane i podległe będą 
realizowały zadania jako wiodące lub współpracujące w kwestiach związanych z zaleganiem 
w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej bojowych środków trujących i produktów ich 
rozpadu, broni konwencjonalnej oraz zalegającego we wrakach paliwa i substancji 
ropopochodnych i co jest z tym związane nie określono dla nich zadań;  

2. Nie istnieje jeden (zbiorczy) dokument normujący prawa i obowiązki służb odpowiedzialnych 
za: 

 inwentaryzację zagrożeń związanych z wrakami zawierającymi paliwo i inne materiały 
niebezpieczne, 

 inne obiekty niebezpieczne jak amunicja konwencjonalna i chemiczna zawierające BST na 
dnie morza w MOP,  

co powoduje, że zadania są rozproszone wśród wielu podmiotów, które realizują zadania na 
rzecz nadzoru państwa nad MOP, ochrony oraz badania środowiska. W konsekwencji żaden  
z tych podmiotów nie poczuwa się do prowadzenia skoordynowanych działań, a najczęściej – 
jakichkolwiek działań; 

3. Nie zostało określone, kto powinien prowadzić analizy ekonomiczne i działania związane 
zapewnieniem środków niezbędnych do zapobiegania lub ograniczania skutkom wynikającym 
z zalegania bojowych środków trujących i produktów ich rozpadu, broni konwencjonalnej 
oraz zalegającego we wrakach paliwa i substancji ropopochodnych w obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej;  

4. Nie wskazano podmiotów odpowiedzialnych za fizyczną realizację zadań, przedstawienia 
harmonogramu realizacji tych zadań oraz przewidywanymi nakładami finansowymi na ich 
realizację w tym obszarze działania (np. Urzędy Morskie, Ratownictwo Morskie, Ministerstwo 
Środowiska);  

5. Brak systemu monitorowania zagrożeń związanych z zaleganiem w obszarach morskich 
Rzeczy- pospolitej Polskiej bojowych środków trujących i produktów ich rozpadu, broni 
konwencjo-nalnej oraz zalegającego we wrakach paliwa i substancji ropopochodnych;  

6. Brak systemu zbierania i przetwarzania dostępnych materiałów i zebranych informacji 
dotyczących zidentyfikowanych ilości i rodzajów materiałów niebezpiecznych i ich weryfikacji 
oraz opracowanie analizy ryzyka związanego z zagrożeniami wynikającymi z zaistnienia ww. 
zagrożeń. 
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