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Streszczenie: Podjęto kolejną próbę zdefiniowania potrzeb w zakresie wojny minowej w odniesieniu 
do min i środków ich zwalczania. Wskazano na możliwości podjęcia stosownych badań w kraju i 
wdrożenia uzyskanych wyników. 
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Abstract: It was undertaken next trial to define needs in the field of mine war in relation  to mines and 
means of their combat. It was shown possibilities to undertake appropriate tests in our country and to 
implement obtained results.  

 
 

 

Wstęp 
 

Pojęcie <Wojna minowa> obejmuje dwa przeciwstawne sobie rodzaje działań bojowych 
na morzu.  

Jednym z nich są szeroko rozumiane działania minowe, których końcowym rezultatem 
jest stawianie zagród minowych w celu osiągnięcia zakładanych założeń taktycznych i 
operacyjnych. Wymaga to jednak posiadania odpowiedniego zapasu min morskich o 
określonych charakterystykach taktyczno–technicznych i całej niezbędnej do ich stawiania 
infrastruktury brzegowej i morskiej zapewniającej magazynowanie min, przygotowanie ich 
do stawiania, transport lądowy min do punków załadowczych na okręty i morski w rejony 
stawiania. Wyniki prowadzonych analiz wskazują na istotne trudności logistyczne w tym 
zakresie. Wynika z nich również, że racjonalizacja koncepcji użycia min w strefie obrony 
MW powinna zmierzać w kierunku zmniejszenia liczby niezbędnych do postawienia min w 
zagrodach minowych przy zachowaniu jednak normatywnych wskaźników w zakresie 
żywotności i skuteczności stawianych zagród. Niezbędne są dalsze pogłębione analizy w tym 
względzie w celu przyjęcia racjonalnych rozwiązań. Określą one również zakres niezbędnych 
do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.  

Drugim rodzajem przeciwstawnych działań wojny minowej są działania 
przeciwminowe, których celem nie jest zniszczenie jak największej liczby min przeciwnika, 
ale zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi siłom własnym i sojuszniczym na akwenach własnej 
strefy obrony. Z tego też względu, ale również uwzględniając prowadzenie takich działań w 
ramach sił sojuszniczych NATO z wykorzystaniem narodowego potencjału 
przeciwminowego, utrzymywanie go na poziomie technicznym zapewniającym wykonanie 
postawionych zadań jest istotne, a uwzględniając fakt, że pojedynczy system przeciwminowy 



 

może nie zapewnić normatywnego wskaźnika bezpieczeństwa, wymaga prowadzenia 
właściwej polityki w tym względzie. Powinna ona zapewnić dostępność w nakazanym czasie 
i miejscu takich środków czy systemów przeciwminowych, które zapewnią obniżenie 
poziomu zagrożenia minowego do wartości akceptowalnych. 

 
 

1. Miny morskie 
 

Teza o użyciu broni minowej w strefie obrony MW RP do osłony podejść do baz, 
portów i rejonów rozśrodkowanego bazowania oraz do wzmocnienia obrony 
przeciwdesantowej wybrzeża, a z uwzględnieniem warunków geograficzno-wojskowych 
również do osłony przybrzeżnych szlaków komunikacyjnych i wzmocnienia rubieży 
obronnych przeciwko okrętom podwodnym pozostaje nadal aktualna. 

Obowiązek wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w ramach prowadzenia wspólnych 
działań minowych, chociażby na Morzu Bałtyckim, dowodzi konieczności prowadzenia prac 
nad minami o zanurzeniu powyżej 1001 metrów.  

Wśród wielu istniejących rozwiązań technicznych na uwagę zasługują obecnie takie 
konstrukcje jak niemiecka mina denna SM G2, szwedzka mina przeciwdesantowa BGM 100 
Rockan, czy też miny rosyjskie, w tym kotwiczna niekonaktowa mina wypływająca z 
napędem rakietowym RM-2, kotwiczne niekontaktowe mino-torpedy PMR-2, PMK-1. 

 Przegląd dotychczasowych rozwiązań pozwala konstatować, że:  

• Mina morska pozostała nadal głównie stacjonarnym, ukrytym pod wodą obiektem 
wypełnionym ładunkiem wybuchowym, który detonując, przy zaistnieniu założonych 
okoliczności i warunków, powoduje uszkodzenie lub zniszczenie celu. 

• Zapalnik niekontaktowy miny analizuje informacje zewnętrzne zawarte w polu (-ach) 
fizycznym (-ch) jednostki przepływającej w pobliżu i przetwarza je na sygnał użyteczny 
dla odpracowania licznika krotności, a w konsekwencji zdetonowania ładunku 
wybuchowego w pobliżu celu. 

• Ze względu na umiejscowienie min w wodzie wyróżnia się dwa podstawowe ich rodzaje, 
kotwiczne i denne. Jak dotychczas nie udało się dokonać unifikacji ich cech 
zewnętrznych, jak np. w torpedach, gdzie obowiązują dwa podstawowe kalibry 533 i 324.   

• Różnorodność konstrukcji kadłubów min utrudnia unifikację elementów pokładowego 
wyposażenia nosicieli-stawiaczy min (torów, zrzutni minowych) i ogranicza, w 
określonym stopniu, ich pojemność minową. 

• Stawianie min nie zostało w najmniejszym stopniu zautomatyzowane. Nadal 
podstawowym sposobem, na pokładach jednostek nawodnych, jest stawianie min z 
wykorzystaniem grup zapalnych (końcowe przygotowanie, przetaczanie po torach 
minowych i zrzucanie). 

Przypuszczać należy, że próby unifikacji min morskich pójdą w kierunku utworzenia 
uniwersalnej konstrukcji zapewniającej różnorakie zastosowania (mina denna, kotwiczna lub 
wypływająca) z możliwością automatyzacji procesu stawiania min. 

Jednym z możliwych rozwiązań jest konstrukcja w kształcie rozłącznego walca o 
zunifikowanej średnicy (kalibrze) dla wszystkich realizacji technicznych. Możliwa byłyby 
jedynie zmiana długości min w zależności od zakładanej masy materiału wybuchowego (np. 

                                                 
1) Marynarka Wojenna posiada miny kotwiczne ( kontaktowe i niekontaktowe ) o zanurzeniu od 0.5  do 12 

metrów oraz miny denne stawiane na akwenach do głębokości 50 metrów. Modyfikacja zapalników 
niekontaktowych  umożliwia większenie zanurzenia kotwicznych min niekontaktowych do 100 metrów. 

 



 

miny lekkie i ciężkie). Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy kształt uniwersalnej miny 
morskiej oraz podstawowe jej podzespoły. 

Istota działania miny zakłada możliwość stosowania jej w trzech wariantach: 

Wariant pierwszy – mina denna – części A i B nierozłączne, w części B dodatkowy 
materiał wybuchowy, komora minliny pusta. 

Wariant drugi – mina kotwiczna – po postawieniu, na sygnał zegarowy (zakładana 
zwłoka czasowa) lub na sygnał z kanału dyżurnego, części A i B są rozłączane. Część B 
miny, z balastem i minliną, tworzy kotwicę. Część A miny ustawia się na żądane zanurzenie z 
dna. 

 

 

 
Rys. 1. Uniwersalna mina morska 

A – Mina właściwa, 1 – blok sensorów, 2 – blok elektroniki z włazem programatora (komora przyrządów), 3 – 
materiał wybuchowy, B – Kotwica, 4 – komora minliny (lub komora powietrzna), 5 – balast lub materiał 

wybuchowy, 6 – element statywu (stabilizatora) 

 

Wariant trzeci – mina wypływająca – po zadziałaniu kanału dyżurnego następuje 
rozłączenie części A i B. Część B miny pozostaje na dnie ( z balastem, bez minliny). Część A 
swobodne wypływa pod powierzchnię. Zainicjowanie wybuchu hydrostatyczne. 

Uniwersalizacja nie jest procesem skończonym. Można spodziewać się zaniku min 
kotwicznych na korzyść min dennych, które bez względu na głębokość rejonu będą 
niszczyć wszystkie cele zarówno podwodne jak i nawodne2. Prawdopodobnie zniknie podział 
na zapalniki uderzeniowe i zbliżeniowe, gdyż każdy zapalnik będzie mógł spełniać obie 
funkcje. 

W kontekście powyższego można sformułować szereg pytań, z których dwa wydają się 
najważniejsze. 

Po pierwsze, czy Marynarce Wojennej RP potrzebna jest mina morska definiowana 
następująco: Wielowariantowa3 modułowa mina niekontaktowa4,  stawiana przez jednostki 
nawodne, podwodne oraz powietrzne z niskiego pułapu5, przystosowana do użycia na 
głębokościach do izobaty ograniczającej średnie głębokości6 przeciwko wybranym celom 
                                                 
2) Miny denne posiadając możliwość ruchu pionowego, będą wypływać na powierzchnię i tam  eksplodować, po 
spełnieniu warunków wykrycia i identyfikacji celu. 
3) W wariancie dennym, kotwicznym i mobilnym. 
4) ZN-MAHE (zapalnik niekontaktowy z kanałami-magnetycznym, akustycznym, hydrodynamicznym i 
    elektrycznym  w wymaganej kombinacji). 
5) Zakłada się, ze mina stawiania byłaby bez spadochronu, stad ograniczenie pułapu stawiania z uwagi na 
    występujące przeciążenia w momencie wodowania miny. 
6) Wg NO 07 – A032: 



 

nawodnym i podwodnym, odporna na działania przeciwminowe, zwłaszcza trałowe, 
przystosowana do komunikacji wewnętrznej (miedzy minami) i zewnętrznej (zdalna kontrola i 
transfer danych)? 

Po drugie, czy w kraju istnieje wystarczający potencjał badawczy, technologiczny i 
wykonawczy zdolny do realizacji ww tematu w pełnym cyklu B+R+W w dającej się określić 
perspektywie czasowej? 

Pozytywna odpowiedź na pytanie pierwsze wydaje się poza dyskusją. Jak wynika z 
badań, liczba min do postawienia w różnego typu zagrodach minowych wzdłuż naszego 
wybrzeża sięga tysięcy, a istniejące ograniczenia w infrastrukturze niezbędnej do 
przygotowania min do stawiania, ich transportu do punktów ładowania  i załadunku oraz 
ograniczone pojemności minowe jednostek stawiających miny uniemożliwiają w zasadzie 
wykonanie planowanych działań minowych w nakazanym (zazwyczaj mocno ograniczonym) 
czasie. W przypadku konieczności realizowania dodatkowych zadań wynikających ze 
zobowiązań sojuszniczych, ich wykonanie staje się praktycznie niemożliwe. Wydaje się wiec, 
że każde działanie w kierunku zmniejszenia liczby stawianych min, bez obniżania 
wskaźników probabilistycznych planowanych zagród minowych, a za takie należy uznać 
opracowanie, wdrożenie i użycie wielowariantowej modułowej miny niekontaktowej, jest 
celowe i w pełni uzasadnione. 

Oczywistym jest, że pełny zakres niezbędnych do wykonania prac badawczych mógłby 
zostać określony dopiero po przeprowadzeniu stosownych prac studyjnych i badawczych 
obejmujących, między innymi:  

• Wykrywanie okrętów podwodnych i nawodnych i ich identyfikacji sensorami min na 
odległościach zapewniających realizacje założonych procedur wykonawczych. 

• Przetwarzanie w minach informacji w czasie rzeczywistym według założonych 
algorytmów procesu wykrywania, identyfikacji i atakowania okrętów podwodnych i 
nawodnych. 

• Optymalizacja modułów miny i miny w całości.  
Odpowiedź na pytanie drugie jest również pozytywna. Istniejące zaplecze badawcze i 

technologie pozwalają na realizacje pracy, o której wyżej. Współpraca z zagranicą dotyczyć 
powinna głównie czujników min, pozwalających na uzyskiwanie względnie dużych 
odległości wykrywania okrętów_celów ( np., sejsmicznego). Zaplecze krajowe nie pozwala 
na tego rodzaju rozwiązania techniczne. 

Potencjalnymi wykonawcami poszczególnych prac badawczych, projektowych i 
rozwojowych mogliby być: 

� Centrum Techniki Morskiej – Gdynia, główny wykonawca i koordynator 
� Akademia Marynarki Wojennej  - Gdynia, 
� Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej - Wrocław 
� Politechnika Gdańska - Katedra Akustyki 
� MORS – Gdynia 
� GAMEX – Gdynia 
� TECHNOSERVICE - Gdańsk 

                                                                                                                                                         
• akweny o małych głębokościach ( od izobaty od 5m do izobaty 60m ) dla min ogólnego przeznaczenia 

(klasycznych); 
• akweny o średnich głębokościach (  od izobaty 60m do izobaty 200m ); 
• akweny o średnich głębokościach (  od izobaty 60m do izobaty 300m ) dla min przeznaczonych do 

stawiania na szelfie kontynentalnym; 
• akweny o dużych głębokościach ( od izobaty 200m do izobaty 2500 m ) 

 



 

Wymienione instytucje posiadają niezbędne w przedmiotowej sprawie doświadczenie i 
potencjał badawczo – wykonawczy, i potwierdziły swoje w tym zakresie możliwości podczas 
realizacji innych zbliżonych projektów. 
 
 

2. Systemy zwalczania min 
 

Istniejące środki przeciwminowe organizowane są w systemy zwalczania min, wśród 
których wyraźnie wydzielają się systemy oddziaływujące na powierzchnie zagrożone minami 
oraz systemy oddziaływujące na pojedyncze miny. 

Do pierwszej grupy zaliczają się systemy klasycznych trałów kontaktowych i 
niekontaktowych, systemy samobieżnych zdalnie sterowanych trałów oraz systemy trałów 
odwzorowujących pola fizyczne okrętów ochranianych. 

Istniejące w siłach morskich szeregu państw trały kontaktowe, stanowiące również jeden 
z elementów wyposażenia niszczycieli min, są zbliżone do siebie zarówno konstrukcyjnie ( w 
sensie gabarytów i sposobu oddziaływania na miny kotwiczne) jak i pod względem 
skuteczności działania. Ich dalszy rozwój pójdzie zapewne w kierunku automatyzacji 
głębokości trałowania i szerokości rozchyłu części roboczej trału (bez konieczności 
wybierania trału na pokład i wymiany jego elementów). Krajowe zaplecze badawcze i 
przemysł posiadają w tym zakresie wystarczające kompetencje. 

Skuteczność działania klasycznych trałów niekontaktowych będących elementami 
systemów  przeciwminowych,  a  stanowią one na  dzień  dzisiejszy  jądro narodowych sił 
przeciwminowych jest ograniczona7, zwłaszcza przy trałowaniu współczesnych min 
niekontaktowych. Teoretycznie można oczywiście przyjąć, że część z tych min zostanie 
pobudzona trałującymi polami fizycznymi, lecz ocena skuteczności stosowanego systemu 
przeciwminowego jest w tym przypadku trudna, a uzyskane wskaźniki ilościowe mogą być 
niepowtarzalne. Z tego tez względu można zakładać, że środki tego rodzaju są bez  
perspektywy. 

Istnieje, co prawda, pogląd, że klasyczne trały niekontaktowe ( magnetyczne i 
akustyczne) mogą być z powodzeniem stosowane do obezwładniania współczesnych min 
programowalnych, podczas, na przykład, przeprowadzania przez zagrożone minami rejony 
okrętów ochranianych, brak jednak wystarczających empirycznych potwierdzeń w tym 
zakresie.  

Należy stwierdzić, że krajowe zaplecze badawcze i przemysł posiadają wystarczające 
kompetencje by podjąć, w razie potrzeby, stosowne prace w obszarze jak wyżej. 

Współczesne systemy trałowe stanowią uogólnienie tendencji rozwojowych trałów 
niekontaktowych, które generalnie zmierzają w kierunku: 

• Odwzorowywania pól okrętowych w możliwie największym obszarze i w jak 
największym zakresie wartości fizycznych (można tu wymienić systemy trałów 
holowanych - francuski STERNE, polski WTAM, australijski DYAD).                              

• zapewnienia bezpieczeństwa pływającej jednostce przeciwminowej podczas 
wykonywania zadań zwalczania min8 ( przykładem tego mogą być systemy trałów zdalnie 
sterowanych - niemiecki TROIKA, szwedzki SAM ). 

Dodanie wzbudnikom magnetycznym napędu elektrycznego pozwoliłoby stosować trał 
WTAM wariantowo – jako holowany i jako     samobieżny (połączony kabloliną z jednostką 
                                                 
7) Trały elektromagnetyczne, np. typu TEM-PE, zasilane prądem o wartości stałej lub w postaci odpowiednio 

kształtowanych wolnozmiennych impulsów prądowych, nie odtwarzają charakterystyk polowych okrętów, 
których dla zniszczenia których miny zostały zaprogramowane  

8) Jednostka sterująca systemem pozostaje poza rejonem zagrożonym minami. Taki wymóg jednoznacznie 
    wynika z  analizowanych dokumentów normatywnych NATO. 



 

sterującą). W wariancie samobieżnym trał WTAM podążałby w szyku trałowym przed 
jednostką sterującą, co umożliwiłoby zachowanie wymogu bezpieczeństwa jednostce 
sterującej i trałowanie rejonów bardzo płytkich9. 

Innym rozwiązaniem byłby byłoby opracowanie i wdrożenie  Samobieżnego Zdalnie 
Sterowanego Systemu Trałowego wchodzą (SZdSST) stanowiącego modyfikację systemów 
istniejących, przeznaczonego do niszczenia współczesnych min niekontaktowych 
(kotwicznych, dennych i zgłębionych w osadach dna morskiego) z zapalnikami ZN-AM 
(MA) na akwenach bardzo płytkich i płytkich polami trałującymi odwzorowującymi 
charakterystyki pól fizycznych okrętów ochranianych. Wzbudniki (generatory) pól fizycznych 
rozmieszczone byłyby na platformie pływającej z własnym napędem, o małym zanurzeniu i 
wymaganej odporności udarowej oraz podatnej na sterowanie z jednostki pływającej, 
powietrznej i z lądu. 

Rozszerzono by w ten sposób możliwości przeciwdziałania minom współczesnym 
stawianym na wodach bardzo płytkich i płytkich, w tym również zagłębionych w osadach dna 
morskiego, z ograniczeniami wynikającymi z zasięgu rozprzestrzeniania się w dolną półsferę 
pól trałujących. 

Kwestią otwartą pozostałby problem niszczenia min z kanałem hydrodynamicznym. 
SZdSST takich możliwości nie posiadałby.  

Największe doświadczenie w zakresie możliwych rozwiązań wzbudników pól 
trałujących, a jednocześnie duży potencjał wiedzy w dziedzinie okrętowych pól fizycznych 
posiada OBR CTM. Zrealizowano tam projekt badawczy w pełnym cyklu rozwojowym 
zakończony wdrożeniem holowanego trału WTAM, trału o regulowanych charakterystykach 
pól trałujących. Również wyniki innych prac zrealizowanych w cyklu B+R i wdrożonych w 
Marynarce Wojennej, a także kontakty krajowe i zagraniczne dowodzą posiadania 
kompetencji niezbędnych do realizacji tego rodzaju prac. 

Potencjalnymi wykonawcami poszczególnych prac studyjnych, badawczych, 
projektowych i rozwojowych mogliby być: 

� Centrum Techniki Morskiej – Gdynia, główny wykonawca i koordynator, 
� Stocznia Marynarki Wojennej - Gdynia, 
� Akademia Marynarki Wojennej  - Gdynia, 
� Politechnika Gdańska. 

Jak zauważono wyżej, miny z kanałem hydrodynamicznym pozostają poza 
możliwościami oddziaływania większości posiadanych środków przeciwminowych, a w 
przypadku zagłębienia ich w osadach dna morskiego, również poza możliwościami 
oddziaływania niszczycieli min eksploatujących system podwodny  UKWIAŁ. Generalnie, 
wykrywanie min stanowi coraz większy problem również ze względu na redukcję ich 
gabarytów, stosowanie określonych powłok ochronnych oraz stawianie ich w coraz płytszych 
wodach.  

Celowym wydaje się rozważenie tych kwestii w trzech aspektach.  

Po pierwsze, rozszerzenia wymagań w odniesieniu do systemu podwodnego UKWIAŁ i 
przeprowadzenia, niezbędnej dla ich spełnienia, modernizacji systemu. Można wydzielić dwa 
kluczowe elementy takiej modernizacji: 

Zwiększenie mocy i naporu pędników pojazdu dla umożliwienia swobody jego 
manewru  w rejonach z prądami morskimi i w czasie transportu ładunków niszczących, 
zwłaszcza ładunków o masie 50 kg (TOCZEK A). 

                                                 
9) Rejony, których głębokości wykluczają działania okrętów przeciwminowych 



 

Wyposażenie pojazdu w sonar umożliwiający wykrywanie min zagłębionych miękkich 
w osadach dna morskiego. 

Sądzić należy, że wszelkie kompetencje do przeprowadzenia takiej modernizacji 
posiada Politechnika Gdańska (Katedra Techniki Głębinowej), gdzie prowadzono projekty 
badawczo zakończone opracowaniem pojazdów podwodnych UKWIAŁ I GŁUPTAK, 
eksploatowanych bądź wdrażanych w Marynarce Wojennej. 

Po drugie, opracowanie i wdrożenie samobieżnego, zdalnie sterowanego lub 
autonomicznego systemu przeciwminowego, bazującego na wykorzystaniu pojazdów 
podwodnych. Widoczny jest związek tak sformułowanego problemu z zamierzeniami ujętymi 
w planach perspektywicznych rozwoju sił i środków przeciwminowych w Marynarce 
Wojennej, a dotyczącymi: 

Samobieżnego sonaru o zmiennej głębokości, jako podstawowej część systemu 
wykrywania min na wodach głębokich i płytkich okrętu projektu 257. 

Systemu wykrywania min z przeznaczeniem na okręty nie będące okrętami 
przeciwminowymi ( chodzi o system transportowany na okręcie, który po zwodowaniu w 
zagrożonym minami rejonie działa samodzielnie poszukując min sonarem w sektorze 
dziobowych kątów kursowych okrętu ). 

Autonomiczne pojazdy podwodne10  są jednym z podstawowych składników koncepcji 
tak zwanej organicznej obrony przeciwminowej (ang. Organic Mine Countermeasures), a ich 
cechą szczególną jest niezależność energetyczna. Stąd rozwój ich jest ściśle związany z 
ewolucją autonomicznych źródeł zasilania. W pośredniej fazie rozwojowej pojazd 
autonomiczny może pozostać nadal połączony z nosicielem przewodem transmisji danych. 
Docelowo powinien być to jednak pojazd w pełni autonomiczny – działający samodzielnie 
według założonego programu od momentu jego zwodowania. Istnieją przesłanki wskazujące 
na możliwość jego użycia z okrętów podwodnych. 

Charakter zadań stawianych przed systemem przeciwminowym bazującym na 
autonomicznym pojeździe podwodnym określa strukturę systemu. Jeżeli przyjąć, że 
podstawowym zadaniem byłoby rozpoznanie minowe, sprowadzające się głównie do  
wykrycia, lokalizacji i identyfikacji min, w tym również  i min zagłębionych w osadach dna 

                                                 
10) REMUS. Planowany jako SAHRV  (Semi-Autonomus Hydrografic Reconesance Vehicle) do prowadzenia 
rekonesansu podwodnego. Wykrywa obiekty podwodne, przeprowadza ich  klasyfikację i sporządza mapę 
rejonu przeszukanego, sporządza mapę batymetryczną rejonu, mierzy prędkość rozchodzenia się dźwięku, 
mierzy  temperaturę i zasolenie, określa przejrzystość wody, prowadzi nakres drogi. Po przejściu 
zaprogramowanej trasy i powrocie na okręt macierzysty następuje odczytanie i przetworzenie danych. 

MORPHEUS. Przeznaczony do niszczenia min na wodach bardzo płytkich. Posiada sonar boczny, czujniki 
magnetyczne, kamerę TV. Rozpoznaje miny, a następnie niszczy je ładunkiem wybuchowym. Możliwość 
transmisji danych z pojazdu na okręt i odwrotnie. 
       NMRS (Near-term Mine Reconnaissance System), LMRS  (Long-Term Mine Reconnaissance System). 
Przeznaczone do rozpoznania minowego i niszczenia wykrytych min.  
      „Konfiguracja sonarów ma obejmować typowe stosowane dzisiaj konstrukcje tych urządzeń. Realizowane są 
jednak dwa programy badawcze nad sensorami magnetycznymi i elektrooptycznymi mogącymi wykrywać 
obiekty trudniejsze do odnalezienia, np. miny zagrzebane w osadach dennych. Niektóre z technologii używanych 
w tych programach przejęte zostały z wcześniejszego programu badawczego Madom (Magnetic and Acoustic 
Detection of Mines) sponsorowanego przez Office of Naval Research w końcu lat osiemdziesiątych, zajmującego 
się problemami poszukiwania min zagrzebanym na dnie na niewielkich głębokościach. Zastosowanie 
laserowego systemu identyfikacji obiektów (Lvis – LaserVvisual Identification System) pozwoli na uzyskanie 
wysokiej jakości zobrazowania min dennych, w tym częściowo zagrzebanych, jak również min kotwicznych 
przy odległościach rzędu dwunastu metrów. LMRS  ma być zdolny do niszczenia wykrytych min przy pomocy 
własnych ładunków wybuchowych lub transportowanych na pokładzie małych     jednorazowych pojazdów 
podwodnych” –D. Frankowski. Przeciwminowe pojazdy podwodne. Gdynia, AMW, 2003r. 

 
 

 



 

morskiego, a szczególnych przypadkach również oznakowanie bądź zniszczenie wykrytych 
min, to w strukturze systemu wyraźnie wydzielają się następujące elementy: 

• Platforma sensoryczna i innych urządzeń technicznych (AUV). 
• Środki wykrywania podwodnego, w tym i penetracji osadów dna morskiego. 
• Środki oznakowania bądź niszczenia (zamiennie). 
• Układy testowania systemu i pozostałe układy zabezpieczające jego użycie. 

Jak ukazano wyżej, wszelkie kompetencje w odniesieniu do pojazdów podwodnych, a 
sądzić należy, że byłyby również  wystarczające  do opracowania  platformy nośnej systemu ( 
pojazdu AUV), posiada Politechnika Gdańska (Katedra Techniki Głębinowej) i ją należy 
wskazać jako głównego wykonawcę prac w tym obszarze na etapie B+R. W pracach 
wdrożeniowych poszczególnych segmentów systemu i systemu w całości celowym byłby udział 
OBR CTM i Akademii Marynarki Wojennej, których kompetencje w tych obszarach znalazły 
praktyczne potwierdzenie przy realizacji innych prac wdrożeniowych. 

Istnieją przesłanki by sądzić o możliwości opracowania i budowy w kraju sonaru 
szerokopasmowego11 z liniowo modulowaną częstotliwością („chirp” sonaru), który ze 
względu na swoje unikalne możliwości oraz wszechstronność może mieć różne zastosowania, 
w tym i do wykrywania oraz odtwarzania wyglądu obiektów przykrytych przez osady dna 
morskiego.  

W kraju największe doświadczenie w tym obszarze posiada OBR CTM i Politechnika 
Gdańska, którzy uczestniczyli w realizacji prac kończących się opracowaniem i wdrożeniem 
systemów sonarowych na okrętach przeciwminowych, systemów ochrony portów, systemów 
sonarowych dla pojazdów podwodnych UKWIAŁ i GŁUPTAK oraz przeprowadzili prace 
modernizacyjne  w odniesieniu do sonarów okrętowych MG-79, MG-89 i sonar MG-329 z 
przeznaczeniem na śmigłowiec ZOP.  Podkreślić należy duże zaangażowanie OBR CTM w 
opracowanie podkilowego sonaru SHL-101/T12 z przeznaczeniem do wykrywania i 
klasyfikacji min morskich o małej sile celu na akwenach płytkich. 

Dowodzi to posiadania właściwych kompetencji i możliwości zapewniających 
wykonanie pracy. Na etapie prowadzenia studiów przedprojektowych i badań wstępnych, 
włącznie do budowy modelu użytkowego sonaru i badań sprawdzających jego możliwości w 
wykrywaniu min zagłębionych w osadach dennych Bałtyku południowego, mogliby 
uczestniczyć specjaliści z Akademii Marynarki Wojennej i Instytutu Oceanologii PAN, 
legitymujący się określonym doświadczeniem. Niemniej jako głównego wykonawcę pracy 
należy wskazać  OBR CTM. 

Istnieją również przesłanki wskazujące na możliwość opracowania i zastosowania w 
AUV urządzenia do aktywnego sondowania elektromagnetycznego, jako środka wykrywania 
obiektów podwodnych i zagłębionych w osadach dna morskiego, a różniących się od 
środowiska przewodnością elektryczną, przenikalnością magnetyczną i elektryczną. 
Doświadczenie i potencjał badawczo – wykonawczy w tej dziedzinie posiada OBR CTM i 
tam należy szukać wykonawcy pracy, której celem byłby model fizyczny urządzenia wraz z 
oceną możliwości wykrywania nim min w warunkach morza Bałtyckiego.  

W odniesieniu do środków oznakowania bądź niszczenia i pozostałych układów 
systemu ( układów testowania, innych układów technicznych) krajowe zaplecze badawczo-
techniczne należy uznać za wystarczające. 

                                                 
11) Sonar podobnego typu przeznaczony do poszukiwania min w czasie rzeczywistym na wodach bardzo 
płytkich i w trudno dostępnych został opracowany w firmie TUS (THALES UNDERWATER SYSTEMS), a 
według posiadanych informacji montowany będzie (był) w wariancie okrętowym (TMS 2022 Mk III) na 
francuskich i brytyjskich okrętach przeciwminowych klasy Eridan i Hunt. 
12) Trójczęstotliwościowy, szerokopasmowy sonar wysokiej rozdzielczości jest budowany przy współpracy 
francuskiej firmy Thales Underwater Systems.  



 

Po trzecie, rozważenia potrzeby opracowania i wdrożenia w Marynarce Wojennej 
śmigłowcowego systemu zwalczania min13. 

Jeżeli jest prawdą, że tylko różnorodność środków i systemów przeciwminowych, 
stosowanych zamiennie oraz stosownie do warunków środowiskowych i realizowanych 
zadań, może zapewnić obniżenie poziomu zagrożenia minowego do wymaganych wielkości, 
a tym samym i bezpieczeństwo pływania,  to w  zadaniach, w których czas na wykonanie jest 
reglamentowany ( np., obrona przeciwminowa konwoju na przejściu morzem) lub w 
zadaniach realizowanych na ograniczonych geograficznie akwenach, użycie takiego systemu 
wydaje się w pełni uzasadnione. Wydaje się, że rozszerzenie możliwości oddziaływania 
systemu na miny kotwiczne ( bez ograniczeń ich zanurzenia) i miny denne byłoby możliwe 
drogą wdrożenia dodatkowych środków wykrywania (sonar) i środków niszczenia wykrytych 
min ( samobieżne ładunki wybuchowe).  

Bazując na doświadczeniach krajowych w zakresie budowy i wykorzystania laserów14 
w różnych dziedzinach działalności, wydaję się zasadnym prowadzenie własnych badań 
celem pozyskania systemu w wykonaniu morskim i przeznaczonego do działań 
przeciwminowych. Jako głównego wykonawcę należałoby wskazać Wojskową Akademię 
Techniczną. 

Dodatkowego rozpoznania wymaga kwestia opracowania i wdrożenia dla potrzeb 
systemu pocisków superkawitacyjnych stanowiących jego element.  

Nosicielem systemu mógłby być odpowiednio zaadaptowany pod środki wykrywania i 
niszczenia min śmigłowiec SOKÓŁ, Mi-14-PŁub inny.  

 

3. Centrum Danych Wojny Minowej 
 

Jednym z głównych elementów jednolitego systemu przeciwminowego powinien być 
system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji, niezbędnej na każdym poziomie 
dowodzenia siłami OPM oraz na poszczególnych poziomach wykonawczych, zwany Centrum 
Danych Wojny Minowej, a w skrócie bazą danych. 

Truizmem będzie przypomnienie, że efektywność każdego systemu działania15, w tym 
również jednolitego systemu przeciwminowego, zależy od: 

• Dostępu  do  właściwie przetworzonej   informacji w  zakresie  zapewniającym 
wykonywanie zadań. 

• Warunków środowiskowych na akwenie działania ( czynnik środowiskowy). 
• Charakterystyk użytych środków technicznych ( czynnik techniczny). 
• Stopnia wyszkolenia operatorów, poprawności stosowanych procedur 

wykonawczych i działania zgodnego z tymi procedurami (czynnik ludzki). 
Można więc przyjąć, że działanie jednolitego systemu przeciwminowego w całości bądź 

poszczególnych jego segmentów oddzielnie zależy głównie od dostępu do Centrum Danych 
Wojny Minowej, jakości znajdujących się tam materiałów, sposobu ich aktualizacji, 
przetwarzania i formy końcowej ich przedstawiania. 

                                                 
13) Wg  Jane’s Nawy International, 7/1998 - śmigłowcowy system zwalczania min (RAMICS), łączy środki 
wykrywania min ( laser) i środki ich niszczenia ( super kawitacyjne pociski kumulacyjne) i przeznaczony jest do 
zwalczania min dryfujących i kotwicznych   na zanurzeniu do 5 m. 
14) Przydatność systemu laserowego do wykrywania z powietrza małych obiektów podwodnych w warunkach 
środowiskowych Bałtyku znalazła swoje potwierdzenie w wynikach badań szwedzko-niemieckich 
prowadzonych we wrześniu 1999r. 
15) Efektywność systemu rozumiana jest tutaj jako wielkość opisywana skutecznością działania systemu, 
wyrażoną wskaźnikiem  probabilistycznym, i czasem realizacji zadania. 



 

Problem Centrum Danych Wojny Minowej można i należy rozpatrywać w kilku 
aspektach.  

Po pierwsze, w aspekcie technicznym, traktując Centrum Danych jako swoistego 
rodzaju „magazyn”, umożliwiający gromadzenie informacji, segregowanie jej pod względem 
ważności i dostępu, przetwarzanie do postaci niezbędnej dla danego szczebla użytkowania, 
przesyłanie według zapotrzebowania i dostępu oraz archiwizacje, a także zapewniający 
integrację z systemami dowodzenia.  

Wydaje się, że w tym obszarze niezbędne kompetencje posiadają: 
OBR Centrum Techniki Morskiej, gdzie opracowano i wdrożono brzegowy 

system zbierania, opracowywania i dystrybucji informacji o sytuacji minowej w strefie 
obrony Marynarki Wojennej, obejmujący odpowiednio rozbudowany system komputerowy i 
oprogramowanie narzędziowe.  

Biuro Hydrograficzne MW, gdzie uruchomiono oceanograficzną bazę danych 
FALA-9316, gromadzącą dane hydrologiczne.  

Instytut Morski, gdzie realizowany jest projekt, mający na celu możliwość 
prognozowania parametrów hydrologicznych i falowania na akwenach morza Bałtyckiego. 

Po drugie, w aspekcie organizacyjnym. Obszar ten wykracza poza ramy stanowiące 
przedmiot artykułu i dalej nie będzie dyskutowany. 

Po trzecie, w aspekcie gromadzonych w Centrum Danych informacji 
merytorycznych, zweryfikowanych pod względem jakości i wiarygodności oraz 
przetwarzanych do postaci umożliwiającej praktyczne ich wykorzystanie. Informacje te, 
między innymi, powinny obejmować: 
• Charakterystyki środowiskowe dla każdego z akwenów działań (pogodowe, 

hydrologiczne, morfologiczne, inne). 
• Charakterystyki rozpoznanych min morskich, w tym parametry zadziałania zapalników 

niekontaktowych. 
• Charakterystyki wykrytych, zlokalizowanych i zidentyfikowanych obiektów 

minopodobnych na akwenach działań. 
• Charakterystyki pól fizycznych okrętów i statków własnych17, w tym hipotetyczne 

parametry zadziałania zapalników min niekontaktowych . 
• Charakterystyki pól fizycznych okrętów i statków państw obcych.  
• Zalecane zbiory procedur wykonawczych, i.t.p. 
• Inne, niezbędne dla właściwego działania sił OPM, materiały. 

Zgromadzenie takiego ogromu danych pozyskiwanych, między innymi, i podczas 
prowadzenia badań w warunkach rzeczywistych, jest rzeczą trudną, pracochłonną i 
kosztowną, nie wspominając już o konieczności analizy pozyskanego materiału, jego 
systematyzacji i przetworzenia do postaci wymaganej. 

Badania morskie, ukierunkowane na osiągniecie różnorakich celów, prowadzi obecnie 
szereg instytucji18 zlokalizowanych na wybrzeżu i nie tylko. Dowodzi to, że posiadamy jako 
kraj wystarczające kompetencje naukowe i odpowiednie zabezpieczenie materiałowo-
techniczne dla pozyskiwania niezbędnych dla działania Centrum Danych informacji. 
Przypuszczać należy, że problem tkwi w określaniu zadań w przedmiotowej sprawie i 
koordynacji prowadzonych działań.  

                                                 
16) Doświadczenia w zakresie gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji tych informacji mogą być pomocne 
       przy formułowaniu wymagań dla Centrum Danych Wojny Minowej. 
17) Wyniki analizy i syntezy w zakresie pól fizycznych okrętów (statków) własnych i obcych, stanowią ten 

element bazy danych, bez których niemożliwe jest skuteczne użycie trałów, w tym zwłaszcza trałów o 
regulowanym rozkładzie pola. 

18) Biuro hydrograficzne MW, Urzędy Morskie, Uniwersytet Gdański, Instytut Morski, IMiGW, MIR,  i.t.d.  



 

Istnieje szereg dodatkowych kwestii wymagających rozpoznania i realizacji w 
kontekście zwiększenia bezpieczeństwa pływania na akwenach zagrożonych minami, 
uzyskania miarodajnych wyników i uzupełnienia bazy danych. Do najważniejszych z nich 
należałoby zaliczyć: 
• Identyfikację obszarów o zwiększonej gazyfikacji na Bałtyku Południowym i  wpływie tej 

gazyfikacji na skuteczność działania urządzeń akustycznych ( zapalników min morskich, 
sonarów, i.t.p.). 

• Ustalenie wpływu zmiennych warunków falowania na pole hydrodynamiczne okrętu w 
aspekcie weryfikacji zasad ustalania prędkości bezpiecznych. 

• Określenie możliwości obezwładniania min z zapalnikami programowanymi podczas 
przeprowadzania okrętów za trałami. 

• Opracowanie dla każdego z rodzaju sił i środków przeciwminowych zbioru norm i 
procedur postępowania dla zmiennych warunków ich użycia, systematyczne 
aktualizowanie i weryfikowanie tego zbioru i wydawanie go, łącznie z innymi 
informacjami, w postaci wymaganej na każdym ze szczebli wykonawczych.  

 
 Kompetencje w tym zakresie, oprócz Instytucji wymienionych wyżej, posiadają 
również: Akademia Marynarki Wojennej oraz Zakład Geologii i Geofizyki IMiGW. 
 
 

5. Podsumowanie 
 

Poniżej, w tabeli 1, przedstawiono listę systemów broni podwodnej możliwych do 
opracowania, budowy i wdrożenia w warunkach krajowych. Instytucje tam wymienione 
posiadają wystarczające kompetencje naukowe i zaplecze techniczne dla ewentualnego 
podjęcia wymienionych tematów. Posiadane doświadczenie oraz wyniki już wdrożonych 
projektów z tego obszaru dowodzą poprawności tego sformułowania. 



 

         
         
 
 
         Tabela 1. KRAJOWE KOMPETENCJE WYKONAWCZE  

 
L.p. 
 

 
SYSTEMY BRONI 

PODWODNEJ 

 
INSTYTUCJE  

 
ZAKRES  

 
 

 
 
 
1 

 
 
 

 
 

MINY MORSKIE 
 
 
 

 
OBR CTM 

 
 
 
 

Akademia Marynarki Wojennej 
Inne instytucje  

 
Koordynacja projektu,  
Prace projektowo-wykonawcze w odniesieniu do modeli 
mechanicznych i elektronicznych modułów miny, badania modeli 
modułów miny, projekt techniczny modelu miny, wykonanie 
modelu miny, badania laboratoryjne i morskie modelu miny. 
Prace rozwojowe i wdrożeniowe. 
Prace studyjne, ATTE,  
Wg potrzeb, jak w projektach realizowanych uprzednio 
 

 
 
 
2 
 

 
 

SYSTEMY TRAŁOWE 
 

 
OBR CTM 

Stocznia Marynarki Wojennej 
Akademia Marynarki Wojennej 

 

 
Wykonanie projektu w  cyklu B+R+W 
Wg potrzeb 
Technologia bojowego użycia systemu 

 
 
3 

 
MODERNIZACJA SYSTEMU 

UKWIAŁ 
 

 
OBR CTM 

PG (katedra techniki głębinowej) 
Akademia Marynarki Wojennej 

 
Określenie zakresu modernizacji, koordynacja i nadzór 
Całość prac modernizacyjnych 
Technologia bojowego użycia systemu 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
4 
 

 
 
AUTONOMICZNY SYSTEM 

PRZECIWMINOWY 
 

 
OBR CTM 

 
 

PG(katedra techniki głębinowej) 
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Koordynacja projektu, wykonanie w cyklu B+R+W środków 
wykrywania podwodnego, środków niszczących, środków 
oznakowujących, wdrożenie projektu 
Wykonanie w cyklu B+R+W platformy nośnej systemu (AUV) 
Technologia bojowego użycia systemu 
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PG(katedra techniki głębinowej) 
 

OBR SPRZĘTU 
MECHANICZNEGO Tarnów 

WITU, WITI 
PZL Mielec 
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Koordynacja projektu, adaptacja środków wykrywania 
podwodnego, środków niszczących, środków oznakowujących19 
dla potrzeb systemu, wdrożenie projektu 
Wykonanie w cyklu B+R+W urządzenia laserowego do 
wykrywania min morskich 
Wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie przystosowania 
pojazdu GŁUPTAK dla potrzeb systemu 
Wykonanie w cyklu B+R+W środków niszczenia min  
(działko i super kawitacyjne pociski kumulacyjne) dla potrzeb 
systemu 
Adaptacja śmigłowca dla potrzeb systemu  
Technologia bojowego użycia systemu 
 

 
6 

 
CENTRUM DANYCH 
WOJNY MINOWEJ 

 

 
OBR CTM 

 

 
Koordynacja projektu, wykonanie w cyklu B+R+W urządzeń i 
oprogramowania niezbędnych dla działania CDWM 20 ,wdrożenie 
projektu 

 

                                                 
19) Wykonanych dla potrzeb autonomicznego systemu przeciwminowego,  
20) Tworzenie Centrum Danych Wojny Minowej jest procesem. Koordynacja w tym przypadku obejmowałaby  jedynie działania w aspekcie technicznym, sprowadzające się 
opracowania i wdrożenia urządzeń i oprogramowania zapewniających gromadzenie informacji, segregowanie jej pod względem ważności i dostępu, przetwarzanie do postaci 
niezbędnej dla danego szczebla użytkowania, przesyłanie według zapotrzebowania i dostępu oraz archiwizacje, a także zapewniających integrację z systemami dowodzenia. 
Inne działania w tym względzie pozostałyby w gestii Marynarki Wojennej.  
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