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BEZPIECZEŃSTWO NEUTRALIZACJI NIEWYPAŁÓW I NIEWYBUCHÓW  

AMUNICJI ARTYLERYJSKIEJ W STREFIE BRZEGOWEJ 

 

W artykule omówiono zasady bezpieczeństwa gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materia-

łów niebezpiecznych podczas operacji transportowych związanych z oczyszczaniem terenu w strefie brzegowej.  Wzrost liczby 

i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym elementem życia człowieka we współczesnym świecie, a także 

wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. Różnorodność zagrożeń obecnego czasu powoduje, że zadaniem współczesnych sił 

zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagrożenia o charakterze militarnym, ale też gotowość do reagowania na zagroże-

nia o charakterze niemilitarnym. Po wojnie na ziemiach polskich pozostała ogromna liczba niewybuchów i niewypałów. Nie-

mal cała powierzchnia kraju wymagała sprawdzenia. Dziś oczyszczaniem terenu z wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)   

zajmują się patrole saperskie z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu RSZ. 

 

WSTĘP 

Bezpieczne operacje transportowe przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych (PWiN) są działaniem kluczowym podczas reali-
zacji różnych prac w terenie podczas oczyszczania na terenie całej 
Polski. Każdego roku odnajdowane są niewypały i niewybuchy oraz 
nadal są prowadzone akcje oczyszczania kraju z jej pozostałości 
min, niewybuchów i niewypałów. Ich bezpieczną neutralizacją zaj-
mują się wojska inżynieryjne, do których zaliczają się także saperzy, 
nurkowie minerzy oraz załogi niszczycieli min Marynarki Wojennej. 

W Marynarce Wojennej funkcjonują dwie jednostki saperskie - 
43 Batalion Saperów Marynarki Wojennej wchodzący w skład 
3Flotylli Okrętów (stacjonuje w Rozewiu) oraz 8 Batalion Saperów 
Marynarki Wojennej będący częścią 8 Flotylli Obrony Wybrzeża  
w Świnoujściu. W obu Flotyllach funkcjonują także Grupy Nurków 
Minerów (GNM), których zadaniem jest neutralizacja niewypałów  
i niewybuchów znajdowanych w jeziorach i rzekach na terenie całej 
Polski oraz polskiej strefie brzegowej (fot.1).  

 
Fot. 1. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 
 

Strefa brzegowa morza to innymi słowy nieprecyzyjne określe-
nie obszaru, który obejmuje brzeg morski i przyległe do niego części 
lądu i morza, gdzie wyraźnie zaznacza się wzajemne oddziaływanie 
na siebie tych środowisk.  

Neutralizacją wybuchowych pozostałości po czasach obu wo-
jen światowych zajmują się także niszczyciele min i trałowców ze 
składu 12 i 13 Dywizjonu Trałowców [8]. 

Rocznie, patrole saperskie MW, grupy nurków minerów i okręty 
przeciwminowe Marynarki Wojennej prowadzą około 300 interwencji 
na lądzie, w strefie brzegowej (fot. 2) oraz na Bałtyku, unieszkodli-
wiając niebezpieczne bomby, pociski artyleryjskie, torpedy, miny czy 
inne obiekty militarne, które stanowią realne zagrożenie dla miesz-
kańców kraju i użytkowników morza.  

 
Fot. 2. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Przepisy prawne dot. Oczyszczania terenu kraju z przedmiotów 

wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego realizo-
wane regulują: 
– ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 
2416, ze zm.) [13],  

– ustawa z 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wy-
buchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. Urz. z 2012 r. 
poz. 1017) [12], 

– ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) [11], 
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– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skut-
kom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347) 
[5].  

1. ZAGROŻENIA PODCZAS TRANSPORTU PWIN  

1.1. Ogólna charakterystyka przedmiotów wybuchowych  
i niebezpiecznych (PWiN) 

W ramach reagowania kryzysowego w aspekcie usuwania 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) wojska inży-
nieryjne Sił Zbrojnych RP wydzielają patrole rozminowania oraz 
pododdziały rozpoznania i rozminowania w celu rozminowania  
i oczyszczania terenu z ww. przedmiotów (fot. 3). Choć już prawie 
od 70 lat patrole rozminowania realizują zadania związane z usu-
waniem niewybuchów i niewypałów, najczęściej z czasów drugiej 
wojny światowej, to pomocy technicznej i merytorycznej udzielają im 
pododdziały rozpoznania i rozminowania, które ponadto w sytua-
cjach wyjątkowych wykonują zadania w działaniach antyterrory-
stycznych w kraju i poza granicami w ramach Polskich Kontyngen-
tów Wojskowych. 

Przepis § 9 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Obrony Naro-
dowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 
2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i 
pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 974) określa sposób prze-
wożenia niewybuchów i niewypałów, oparty o zamontowane spe-
cjalne pojemniki lub inne urządzenia ograniczające możliwość 
destrukcyjnego oddziaływania przewożonych niebezpiecznych 
przedmiotów na pojazd i otoczenie. Zgodnie z rozporządzeniem, po 
zakończeniu okresu przejściowego wyposażenie to powinno być 
używane obowiązkowo od dnia 13 lipca 2008 r. 

 

 
Fot. 3. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej realizują zadania 

oczyszczania terenu z niewybuchów i niewypałów pochodzenia 
wojskowego na mocy upoważnień zawartych w ustawie z dnia  
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), 
ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), ustawie z dnia 22 czerw-
ca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.) oraz ustawie 
z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami 
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 

z 2004, Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.). Skala realizowanych zadań 
obejmuje rocznie około 10 tys. zgłoszeń o znalezieniu wybucho-
wych przedmiotów oraz likwidację ponad 0.5 mln szt. niewybuchów  
i niewypałów. 

W celu dostosowania postanowień wskazanego rozporządze-
nia do sytuacji ekonomicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej uniemożliwiającej obecnie zakup sprzętu wojskowego, który 
spełniałby wymagania określone w § 9 pkt 2 tego rozporządzenia, 
niezbędne jest wydłużenie terminu wdrożenia wymaganego wypo-
sażenia. 

Obecny stan prawny uniemożliwia realizację oczyszczania te-
renu kraju z niewybuchów i niewypałów pochodzenia wojskowego 
oraz zagraża bezpieczeństwu publicznemu w przypadku zaniecha-
nia wykonywania powyższych zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

W związku z tym zostały dokonane wstępne uzgodnienia w re-
sortach obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, 
w wyniku których potrzeba nowelizacji przedmiotowego rozporzą-
dzenia uzyskała obustronne poparcie. Ustalono również, że inicja-
tywa legislacyjna spoczywa na resorcie obrony narodowej.  

Dodatkowo, w ocenie resortu obrony narodowej zapisy  
w przedmiotowym rozporządzeniu wymagają również doprecyzo-
wania w zakresie: 
– sposobu transportu niewybuchów i niewypałów o parametrach 

przekraczających możliwości techniczne urządzeń ograniczają-
cych destrukcyjne oddziaływanie niekontrolowanego wybuchu, 

– udziału służb i władz państwowych oraz służb ratowniczych  
w czasie wykonywania przewozu niebezpiecznych przedmiotów  
o dużych rozmiarach  i zawierających znaczną ilość materiału 
wybuchowego. 
Wobec powyższego, kierując się racjonalnym podejściem do 

problematyki oczyszczania terenu, wprowadzono w projekcie nowe-
lizacji rozporządzenia określenie: „moc wybuchu nie opakowanych 
10 kg trotylu, zwanego dalej  „TNT””. Blisko 80% niewybuchów  
i niewypałów podejmowanych na terenie kraju nie przekracza tej 
wartości. (fot. 4). 

 

 
Fot. 4. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
 Materiały niebezpieczne transportowane są po drogach pu-

blicznych, przez miasta i osiedla, stanowiąc realne zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. W skali kraju działa ok. 40 patroli prowadzą-
cych prace oczyszczania z przedmiotów wybuchowych, a codzien-
nie notowanych jest średnio 25 interwencji. Rozporządzeniem mini-
stra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 974) określono wa-
runki techniczne pojazdów do transportu niewypałów i niewybu-
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chów. Regulacja prawna została spowodowana przepisami obowią-
zującymi w Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego 
materiałów niebezpiecznych (ADR). Przewóz materiałów wybucho-
wych i niebezpiecznych regulują: 
– ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671,  
z późn. zm.), 

– rozporządzenie ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz sprawiedliwości z dnia 11 października 
2007 r.w sprawie warunków poruszania się po drogach pojaz-
dów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych 
oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów 
specjalnych Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej oraz 
pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowni-
czych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbroj-
nych RP, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz 
straży pożarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1454); 

– rozporządzenie ministrów obrony narodowej oraz spraw we-
wnętrznych i administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów uży-
wanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 973 i 974); 

– polska norma obronna NO-02-A043 - Wojska Inżynieryjne: 
rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmio-
tów wybuchowych i niebezpiecznych. 

1.2. Niszczenie materiałów wybuchowych  
i niebezpiecznych 

Przedmioty wybuchowe to wszelkiego rodzaju przedmioty po-
chodzenia wojskowego, które grożą niebezpieczeństwem przy 
niewłaściwym obchodzeniu się z nimi np.: zapalniki, pociski, bomby 
lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty, 
miny wszelkich typów, ładunki materiałów wybuchowych (fot. 5), 
złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych [3].  

 

 
Fot. 5. Niszczenie niewybuchów, detonacja 1142 kg materiałów 
wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP  

 
Przedmioty niebezpieczne to wszelkiego rodzaju urządzenia 

(materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), 
które mają właściwości łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpie-
czeństwem przy manipulowaniu nimi lub zetknięciu się z powie-
trzem albo wysoką temperaturą. To np.: płyn łatwopalny, żrący 
i trujący, zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki rozmaitych sub-
stancji w aparaturze laboratoryjnej itp. 

Przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego, które zale-
gają w gruncie można podzielić na: 

– niewybuchy – bomby i wystrzelone pociski, które nie zdetono-
wały po upadku na ziemię; 

– niewypały – pociski, które z powodu wady nie dały się wystrze-
lić; 

– amunicję artyleryjską i bomby lotnicze porzucone po zakończe-
niu walk (zakopane w lejach, okopach itp.); 

– miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne ustawione w polach 
minowych i pojedynczo; 

– pozostałości po niszczeniu amunicji artyleryjskiej w latach po-
wojennych; 

– niewybuchy i porzuconą amunicję na obszarach morskich (miny 
morskie, torpedy, bomby głębinowe oraz amunicja artyleryjska  
i rakietowa). 
Techniczna organizacja wykonania zadań związanych  

z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebez-
piecznych regulowana jest przez Normę Obronną Rozpoznanie, 
rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych (NO-02-A043), na tej podstawie opracowane są 
wewnętrzne dokumenty normujące działanie pododdziałów SZ RP 
w zakresie oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych  
i niebezpiecznych [6]. 

Wiele z tych przedmiotów to niewybuchy i niewypały o dużym 
kalibrze i rozmiarach, takie jak: amunicja artyleryjska, miny, bomby 
lotnicze, torpedy, rakiety, granaty. Ich stan techniczny spowodowa-
ny działaniem na nie warunków atmosferycznych przez kilkadziesiąt 
lat powoduje, że są one nieprzewidywalne. Uderzenie, poruszenie, 
przenoszenie, potrząsanie lub inne czynniki (np. wysoka temperatu-
ra) mogą spowodować ich nieoczekiwaną eksplozję. Dlatego pod 
żadnym pozorem nie mogą dotykać ich osoby nieuprawnione, nie 
posiadające właściwych umiejętności, przeszkolenia i wyposażenia 
technicznego. (fot. 6). 

 

 
Fot. 6 Saperzy w czasie usuwania przedmiotów wybuchowych. 
Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Ilość i rodzaj przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojsko-

wego jest wprost proporcjonalny do ilości wystrzelonej amunicji  
i zrzuconych bomb lotniczych, a to z kolei zależy od: 
– czasu i intensywności walk w danym rejonie; 
– rodzaju prowadzonych działań (walki obronne , pościg czy 

okrążenie wojsk); 
– stopnia nasycenia wojsk sprzętem artyleryjskim, lotnictwem, 

bronią rakietową oraz ewentualnie artylerią morską; 
– stopnia nasycenia terenu budowlami obronnymi (schrony, bun-

kry, okopy, transzeje, pola minowe itp.). 

1.3. Głębokość zalegania przedmiotów wybuchowych 
pochodzenia wojskowego 

Jeżeli dany obszar był przed lub po wojnie wykorzystywany ja-
ko poligon wojskowy, to zagrożenie przedmiotami wybuchowymi 
pochodzenia wojskowego wzrasta nawet kilkukrotnie. Bardzo nie-
bezpieczne są miejsca po zlikwidowanych składach amunicji oraz 
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miejsca niszczenia przedmiotów wybuchowych pochodzenia woj-
skowego w latach powojennych.  

Głębokość zalegania przedmiotów wybuchowych pochodzenia 
wojskowego zależna jest od kalibru pocisku, rodzaju gleby oraz 
innych czynników. Średnio można przyjąć głębokość wnikania 
pocisków artyleryjskich w grunt: 
– dla pocisków kalibru 75 mm – do 1,0 m; 
– dla pocisków kalibru 105 mm – 1,2-1,4 m; 
– dla pocisków kalibru 155 mm – do 1,6 m. 

Bomby lotnicze w zależności od wagomiaru wnikają w grunt na 
głębokość od 1,0 ÷ 6,0 m. Amunicja porzucona, miny przeciwpan-
cerne i przeciwpiechotne znajdują się najczęściej w warstwie humu-
su na głębokościach do 0,30 m. Niektóre rodzaje gruntów są dużo 
bardziej podatne na wnikanie bomb i pocisków[8]. Z dotychczaso-
wych działań polskich wojskowych patroli saperskich wynika, że  
90 – 95 % znajdowanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecz-
nych pochodzi z okresu II wojny światowej, pozostałe 5 – 10 % to 
pozostałości po I wojnie światowej oraz przedmioty z poligonów 
wojskowych eksploatowanych po zakończeniu II wojny światowej. 
Po zakończeniu wojny szacowano, że w gruncie na terytorium 
Polski mogą być następujące ilości min i niewybuchów:  
a) miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne – do 15 mln sztuk, 
b) niewybuchy pocisków i bomb oraz amunicja pancerna – do  

70 mln sztuk; 
c) obszar podlegający rozminowaniu – 220 - 250 tys. km, czyli  

70 – 80 % kraju. 
Szacunki powyższe okazały się mocno zaniżone, gdyż  

w okresie od 1945 roku  do roku 1994 wojskowe patrole saperskie 
unieszkodliwiły 94,1 mln sztuk min oraz niewybuchów i niewypałów 
[10].  

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ PRZEDMIOTÓW 
WYBUCHOWYCH SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
DLA LUDZI I SPRZĘTU 

Właściwa liczba i odpowiednia lokalizacja patroli saperskich 
jest kluczową kwestią dla podjęcia skutecznego działania (fot.7), 
której przepisy określają na 72 godziny, a przypadku nagłego za-
grożenia 24 godziny.  

 

 
Fot. 7. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
GNM odpowiadają za obszary morskie 3 Flotylli Okrętów  

i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz podejmowanie PWiN w wodach 
śródlądowych, gdzie głębokość zalegania niewybuchu lub niewypa-
łu wyklucza interwencję lądowego patrolu rozminowania. 

Patrole rozminowania Sił Powietrznych realizują wyłącznie 
zgłoszenia z rejonów poligonów lotniczych w Nadarzycach i w Ust-
ce. Wielkość przydzielonego obszaru dla patrolu rozminowania 
zależy od częstotliwości zgłoszeń na danym terenie. Średnio na 
obszarze województwa działa od 1 do 4 patroli. Obsada etatowa  

patroli rozminowania i GNM wchodzi w skład etatów jednostek 
wojskowych, przy których funkcjonują.  

Nurkowie-minerzy i saperzy Marynarki Wojennej, a także załogi 
specjalistycznych okrętów trałowo-minowych uczestniczą rocznie  
w kilkuset akcjach interwencyjnych (fot. 8).  

Operują głównie na akwenach morskich aż do granicy polskiej 
wyłącznej strefy ekonomicznej [15], na wybrzeżu [16] a także na 
wodach śródlądowych w różnych zakątkach kraju. Najczęściej 
unieszkodliwiają niebezpieczne znaleziska z okresu II wojny świa-
towej m.in. miny, torpedy, bomby lotnicze i pociski artyleryjskie.  
W ubiegłym roku siły Marynarki Wojennej interweniowały m.in. na 
terenie budowy gazoportu w Świnoujściu [17], oczyszczały plażę  
w Kołobrzegu. Są w ciągłej gotowości do prowadzenia akcji inter-
wencyjnych (fot.4). 

 

 
Fot. 8 Nurkowie-minerzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania 
przedmiotów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Podczas realizacji usuwania przedmiotów wybuchowych i nie-

bezpiecznych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
– wybuch niewypału lub niewybuchu związany z niewłaściwym 

odkopywaniem lub wydobywaniem; 
– wybuch lub samozapalenie się przedmiotów niebezpiecznych w 

czasie przenoszenia lub transportu; 
– wypadek drogowy pojazdów przewożących niewypały; 
– w przypadku niszczenia w miejscu znalezienia szczególnie 

niebezpiecznych niewybuchów i niewypałów może dojść do 
zranienia odłamkami przypadkowych osób nie wycofanych poza 
strefę zagrożenia (rys.1. i tab. 1). 
 

Tab.1. Możliwy promień rozrzutu odłamków w zależności od kalibru 
wysadzanych pocisków 

Kaliber pocisków  
(w mm) 

Możliwy promień rozrzutu odłamków 
(w metrach) 

37-76 
76-105 

105-150 
150-200 
200-300 
300-400 

Ponad 400 

500 
700 
850 

1000 
1200 
1350 
1500 

 
Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane 

w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działa-
nie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji 
zachowują swe właściwości wybuchowe. 

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odna-
lezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynika-
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jące z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może 
doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. 

 

 
Rys. 1. Nurkowie-minerzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania 
przedmiotów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Rys. 2. Nurkowie-minerzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania 
przedmiotów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny 

oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i nie-
zwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom 
[10]. 

2.1. Ogólna charakterystyka wykonywania zadań przez 
patrole rozminowania i grupy nurków-minerów 

Do zabezpieczenia zadań interwencyjnego oczyszczania tere-
nu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodze-
nia wojskowego (PWiN) w strukturach Sił Zbrojnych RP funkcjonuje 
39 patroli rozminowania: 26 Wojsk Lądowych, 9 Inspektoratu 

Wsparcia, 2 Sił Powietrznych, 2 Marynarki Wojennej. Do Funkcjo-
nowania patroli saperskich jako przykład współdziałania należy 
dodać 2 grupy saperów płetwonurków (GNM – Grupy Nurków Mine-
rów) (fot. 9). 

 

 
Fot. 9. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Zgodnie z przydzielonymi rejonami odpowiedzialności, patrole 

rozminowania Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej RP oraz Sił 
Powietrznych pokrywają swoim zasięgiem obszar całego kraju. 

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury 
działania patroli rozminowania [9]. 
1. Przyjęcie od organów administracji państwowej lub samorządo-

wej i Policji (dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia również od 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych 
RP, Lasów Państwowych lub Straży Miejskiej), zgłoszenia o 
wykryciu PWiN (obowiązkowo informacja o osobie, która wykry-
ła niewybuch lub niewypał, miejscu i terminie wykrycia oraz oko-
licznościach zdarzenia); 

2. W razie wykrycia PWiN w wodach śródlądowych, gdzie głębo-
kość zalegania niewybuchu lub niewypału wyklucza interwencję 
lądowego patrolu rozminowania, który przyjął zgłoszenie, jest 
ono przekazywane właściwej terytorialnie grupie nurków – mine-
rów MW. Po przekazaniu zgłoszenia, lądowy patrol rozminowa-
nia i GNM nawiązują współpracę w zakresie usunięcia PWiN. 
Odpowiedzialnym za koordynację oraz przebieg akcji jest do-
wódca jednostki (odpowiada między innymi za: nawiązanie 
współpracy z organem samorządowym i służbami mundurowymi 
(policja, straż pożarna, straż miejska), zabezpieczenie medycz-
ne, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie prze-
pisów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania. We współ-
działaniu uczestniczy komendant Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego, z której wydzielony jest lądowy patrol rozminowa-
nia. 
Patrol rozminowania to specjalistyczny pododdział wojsk in-

żynieryjnych, przeznaczony do rozpoznania, usuwania i niszcze-
nia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego metodą interwencyjną. 

Patrol prowadzi również współpracę z grupami minerskimi 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami, które zaj-
mują się rozpoznaniem i neutralizacją przedmiotów niebezpiecz-
nych. Realizowane są wspólne szkolenia, wymieniane doświad-
czenia oraz prowadzone zajęcia profilaktyczne. 

Praca w patrolu rozminowania wymaga od żołnierzy, poza 
umiejętnościami zawodowymi, przede wszystkim rozwagi, opano-
wania oraz umiejętności pokonywania stresu. Żołnierze patrolu 
mają świadomość tego, że ich praca to wykonywanie zadania 
bojowego w czasie pokoju, jednakże mają satysfakcję z tego, że 

http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/rozne/2014/07/Patrol.pdf
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mogą uchronić innych przed nieszczęśliwym wypadkiem[11]. 
Każdy niewypał lub niewybuch powinien być usunięty w czasie  
do 72 godzin, przy czym usuwanie PWiN w miejscach publicznych 
(szkoły, drogi, budowy) uważane jest za interwencję pilną, do reali-
zacji w czasie 24 godzin. (fot. 10). 

 

 
Fot. 10. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Niewybuch jest to przedmiot wypełniony materiałem wybucho-

wym, w którym mimo stworzonych warunków do wybuchu nie na-
stąpiła przemiana potencjalnej energii chemicznej materiału kruszą-
cego w energię chemiczną [8].  

Niewybuch – ogólnie pocisk, granat, bomba, lub ładunek kru-
szący, w którym mimo stworzenia warunków do wybuchu (uderze-
nie o przeszkodę, uzbrojenie zapalnika itp.) nie nastąpiła przemiana 
energii potencjalnej materiału kruszącego w energię mechaniczną 
na skutek działania zmian chemicznych w materiale kruszącym, 
błędów technicznych wykonania itp. (fot. 11). 

 

 
Fot. 11. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Niewypał to amunicja, która nie została odpalona z powodu 

wad technicznych lub została porzucona lub zagubiona na polu 
walki [7]. Niewypał − jest to nabój, który ni został odpalony na sku-
tek zacięcia się broni (zbyt krótka iglica, niewłaściwie ustawiony grot 
iglicy, za słaba sprężyna igliczna, za głęboko wchodzący nabój do 
komory nabojowej itp.) lub usterek amunicji (zapłonnik lub spłonka 
osadzone zbyt głęboko, uszkodzona podczas elaboracji masa 
zapłonowa w zapłonniku lub spłonce, zawilgocony proch, zatkany 
przewód zapłonowy w łusce itp.).Ze względu na trudności natych-
miastowego określenia przyczyn niewypału wymagane jest zacho-
wanie jak największej ostrożności [14]. Niewypał może być usunięty 
z broni  dopiero po ok. 3 minutach ze względu na możliwość strzału 
opóźnionego. 

Wykonywanie zadań przez patrol rozminowania jest zadaniem 
szczególnym, wymagającym dobrego przygotowania żołnierzy pod 
względem znajomości zasad oczyszczania terenów z przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN): 
– zasadnicze zadanie patrolu rozminowania to interwencyjne 

podejmowanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i nie-
bezpiecznych w przydzielonych rejonach odpowiedzialności, 
zgłaszanych przez jednostki Policji, Państwowej Straży Pożar-
nej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, lub organy administracji 
państwowej oraz samorządowej w systemie służb dyżurnych 

– zgłoszenia realizowane są niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu trzech dni od daty ich przyjęcia. Zgłoszenia zakwalifi-
kowane jako „PILNE” realizowane są natychmiast nie później 
jednak, niż w ciągu 24 godzin od momentu ich wpłynięcia, 

– za zgłoszenia „PILNE” uważa się takie zgłoszenia, które dono-
szą o lokalizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ludzi tzn. w szko-
łach, urzędach państwowych i publicznych, obiektach służby 
zdrowia, na ulicach aglomeracji miejskich, zakładach pracy oraz 
w rejonach stanowiących lokalizację dóbr kultury [12]. 
Zgodnie z algorytmem postępowania patrolu rozminowania po 

zgłoszeniu do patrolu znalezionego ładunku, rozpoczyna się proces, 
który można podzielić na cztery etapy: 
a) w pierwszym etapie, po przyjęciu zgłoszenia następuje  jego 

analiza i kwalifikowanie do zgłoszeń zwykłych lub pilnych; 
b) następnie dowódca określa kierunek działania, stawia zadanie 

z jednoczesnym określeniem sił i środków oraz organizuje za-
bezpieczenia działań patrolu rozminowania. 

c) po czym następuje drugi etap działania. Patrol przemieszcza 
się do rejonu zgłoszenia, nawiązuje kontakt z urzędem  
lub osobami zgłaszającymi znaleziony przedmiot wybuchowy 
lub niebezpieczny w celu dokładnej jego lokalizacji. Jeśli to 
konieczne, następuje ewakuacja osób, mienia z zagrożonego 
terenu lub obiektu po czym teren zostaje zabezpieczony przed 
dostępem osób postronnych. 

d) po wykonaniu tych czynności saperzy przeprowadzają rozpo-
znanie przedmiotu. Kiedy żołnierze z patrolu rozminowania 
wiedzą już z jakim materiałem czy przedmiotem mają do czy-
nienia, następuje usuwanie przedmiotu wybuchowego lub nie-
bezpiecznego, w języku sapera  następuje: podjęcie, transport 
i neutralizacja. 

e) po udanej akcji patrol powraca do jednostki i zobowiązany jest 
sporządzić meldunek z przeprowadzonego zdarzenia. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa katego-

rycznie zabrania się ruszania, dotykania lub podnoszenia z miejsca 
przedmiotów niebezpiecznych przez osoby do tego nieuprawnione. 
Przez osoby uprawnione należy rozumieć przeszkolonych i przygo-
towanych w tym zakresie żołnierzy [13]. 

Obsadę patrolu rozminowania stanowią żołnierze – specjali-
stów z dziedziny materiałów wybuchowych. Są to najczęściej sape-
rzy wybierani spośród najlepszych żołnierzy– doświadczeni, zdy-
scyplinowani i posiadający szeroką wiedzę z obszaru rozminowania. 
Ponadto, są oni przygotowani do prowadzenia zajęć profilaktycz-
nych uświadamiających zagrożenie od wybuchowych pozostałości 
wojennych zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi. Każdy patrol rozmi-
nowania wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do wykrywania, 
przewożenia (pojazdy specjalne) i niszczenia podjętych niewybu-
chów i niewypałów oraz sprzęt ochronny (m.in. kombinezony prze-
ciwwybuchowe). 

Działalność patroli rozminowania jest działalnością interwen-
cyjną opartą na podejmowaniu i niszczeniu przedmiotów wybucho-
wych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, zgłoszonych 
przez uprawnione instytucje państwowe lub samorządowe. Każdy 
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niewypał lub niewybuch powinien być usunięty w czasie do  
72 godzin (interwencja zwykła), (fot. 12, fot.13),  przy czym usuwa-
nie przedmiotów niebezpiecznych w miejscach publicznych (szkoły, 
drogi, budowy) uważane jest za interwencję pilną, do realizacji  
w czasie 24 godzin. 

 

Fot.12. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Policja odpowiada za ochronę miejsca znalezionego niewybu-

chu do czasu przyjazdu patrolu rozminowania. Podjęty przez patrol 
rozminowania niewybuch przewożony jest do miejsca niszczenia, 
którym jest zazwyczaj poligon wojskowy [7].  

 

 
Fot. 13. Saperzy Marynarki Wojennej w czasie usuwania przedmio-
tów wybuchowych. Źródło: Archiwum foto MW RP 

 
Okresem największego natężenia wykrywania przedmiotów 

wybuchowych i niebezpiecznych jest wiosenny i jesienny sezon 
prac polowych, roztopów wiosennych oraz czas zwiększonej aktyw-
ności budowlanej (budowa dróg, budynków, obiektów hydrotech-
nicznych). 

Patrole rozminowania Marynarki Wojennej odpowiadają za ob-
szar plaż morskich, rejon Półwyspu Helskiego, obszary zamknięte 
portów wojennych oraz rejony stacjonowania jednostek i lotniska 
Marynarki Wojennej. 

GNM odpowiadają za obszary morskie 3 Flotylli Okrętów  
i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz podejmowanie PWiN w wodach 
śródlądowych, gdzie głębokość zalegania niewybuchu lub niewypa-
łu wyklucza interwencję lądowego patrolu rozminowania. 

Patrole rozminowania Sił Powietrznych realizują wyłącznie 
zgłoszenia z rejonów poligonów lotniczych w Nadarzycach i w Ust-
ce. Wielkość przydzielonego obszaru dla patrolu rozminowania 

zależy od częstotliwości zgłoszeń na danym terenie. Średnio na 
obszarze województwa działa od 1 do 4 patroli. Obsada etatowa  
39 patroli rozminowania i GNM wchodzi w skład etatów jednostek 
wojskowych, przy których funkcjonują. 

PODSUMOWANIE 

Patrole rozminowania i GNM działają interwencyjnie, podejmu-
jąc i niszcząc przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia 
wojskowego, zgłoszone przez uprawnione instytucje. 

Wiele z tych przedmiotów to niewybuchy i niewypały o dużym 
kalibrze i rozmiarach, takie jak: amunicja artyleryjska, miny, bomby 
lotnicze, torpedy, rakiety, granaty. Ich stan techniczny spowodowa-
ny działaniem na nie warunków atmosferycznych przez kilkadziesiąt 
lat powoduje, że są one nieprzewidywalne. Uderzenie, poruszenie, 
przenoszenie, potrząsanie lub inne czynniki (np. wysoka temperatu-
ra) mogą spowodować ich nieoczekiwaną eksplozję. Dlatego pod 
żadnym pozorem nie mogą dotykać ich osoby nieuprawnione, nie 
posiadające właściwych umiejętności, przeszkolenia i wyposażenia 
technicznego. 

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje system 
oczyszczania terytorium z wybuchowych pozostałości wojennych, 
który, mimo wykorzystania niewielkich sił, zapewnia obywatelom 
bezpieczeństwo. Ważną rolę w tym systemie pełnią właśnie Patrole 
Rozminowania i GNM. W normie obronnej NO-02-A043 patrole 
rozminowania nazywa się minerskimi patrolami oczyszczania terenu 
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych[6]. Z jednej strony 
bezpośrednio biorą one udział w realizacji zadań kryzysowych 
związanych z usuwaniem zagrożenia, a z drugiej zapewniają 
sprawne funkcjonowanie całego systemu na terenie kraju pod 
względem materiałowo-technicznym. Aby zmniejszyć zagrożenie 
wystąpienia niekorzystnych zdarzeń z udziałem wybuchowych 
pozostałości wojennych, należy je coraz szybciej likwidować. Trze-
ba w tym celu tak zreorganizować system, aby zaistniałe zagrożenie 
było jak najmniej uciążliwe dla społeczności, która znalazła się  
w jego strefie[5]. Aby natomiast poprawić warunki pracy patroli, 
zasadne byłoby wyposażenie ich w: 
– detektory materiałów wybuchowych i środków chemicznych; 
– przeciwodłamkowe kombinezony zbliżeniowe; 
– pojazdy z urządzeniami dźwigowymi, podnośnikami umożliwia-

jącymi załadunek większych przedmiotów bez konieczności an-
gażowania dodatkowego sprzętu (najczęściej cywilnego) oraz 
nieprzeszkolonego personelu w strefie zagrożenia. Wynika to z 
konieczności stosowania wielu zasad, które mają prowadzić do 
zmniejszania zagrożenia. 
Trzeba dbać także o to, by przedmioty były podejmowane  

w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Obec-
ne działania, polegające na niszczeniu przez wysadzenie lub spale-
nie, mają negatywny wpływ na otoczenie. Trzeba przy tym zazna-
czyć, że w ten sam sposób realizują zadania rozminowania podmio-
ty cywilne. 

Tak samo postępuje się również z materiałami wybuchowymi i 
środkami bojowymi wycofanymi z użytkowania. Rozwiązaniem tego 
problemu może być unieszkodliwianie materiałów w specjalnych 
instalacjach i zakładach utylizacyjnych, ale ze zrozumiałych wzglę-
dów może to być niemożliwe w najbliższych latach. 

Mając na względzie zagrożenia ludności wywołane sytuacjami 
o charakterze kryzysowym, związanymi z występowaniem wybu-
chowych pozostałości wojennych oraz koniecznością ograniczenia 
dostępu do materiałów wybuchowych wykorzystywanych w celach 
przestępczych, czy też terrorystycznych, konieczne wydaje się 
prowadzenie odpowiednich do stopnia zagrożenia działań zmierza-
jących do zmniejszenia dyskomfortu społeczeństwa narażonego na 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3J_i_KXPAhUBDywKHYv7CkQQjRwIBw&url=http://radio.opole.pl/100,95977,brzescy-saperzy-dostali-nowy-sprzet&psig=AFQjCNEDBzzBev_kXHyIuMYLUw38h1oeRA&ust=1474736726750531
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3J_i_KXPAhUBDywKHYv7CkQQjRwIBw&url=http://radio.opole.pl/100,95977,brzescy-saperzy-dostali-nowy-sprzet&psig=AFQjCNEDBzzBev_kXHyIuMYLUw38h1oeRA&ust=1474736726750531
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ich działanie. Dlatego też rolą państwa jest stworzenie skutecznego 
systemu oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i nie-
bezpiecznych pochodzenia wojskowego. 

 
Zadania realizowane przez patrole saperskie są niezmienne od 

lat i polegają na eliminacji materiałów niebezpiecznych i wybucho-
wych zagrażających ludności. Zmienne są natomiast okoliczności,  
w jakich saperzy działają: procedury prawne, organizacja jednostek 
i zaplecza, łańcuch dowodzenia, wyposażenie, współpraca z jed-
nostkami administracji samorządowej i porządkowej, możliwości  
i rozwiązania techniczne. Podkreślić należy, że wymienione zależ-
ności podlegają dynamicznej przemianie zgodnej ze stanem aktual-
nej wiedzy. 

Problematyka oczyszczania strefy brzegowej z PWiN opisana 
w referacie stanowić będzie przedmiot kolejnych badań i analiz, 
których wyniki będą prezentowane w następnych publikacjach. 
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Types of risks during transport operations  
unexploded artillery ammunition  

and unexploded ordnance in the coastal zone 

The article discusses the principles of security guaran-

tees to minimize the risks arising from the transport of haz-

ardous materials during transport operations associated with 

the purification of the land in the coastal zone. The increase 

in the number and scope of all kinds of threats has become an 

integral part of human life in the modern world, as well as a 

determinant of his safe existence. The variety of threats pre-

sent time makes the task of today's armed forces has become 

a response not only to threats of a military nature, but also 

the readiness to respond to the threat of non-military. After 

the war on Polish territory remained a huge number of unex-

ploded ordnance. Almost the entire area of the country re-

quired check. Today, cleans ion area of explosives and dan-

gerous deal patrols sapper units subordinate to the General 

Command of the Polish Army. 
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