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Abstract: OBR CTM S.A. has developed a system to monitor under and above 
water situation in areas of critical maritime infrastructure. It is the integrated, 
multi sensor system dedicated for monitoring marine, river and lake borders, 
critical sea structures and infrastructure. The system utilizes a unique sensors 
configuration supplemented by external information sources. The solution is based 
on a combination of passive magnetic and active acoustics barriers and chosen, 
complementary sensors as cameras, infrared cameras, radars, passive acoustic 
antennas, sonars, etc. 
 
Keywords: protection system, early warning system, exchange of information, 
underwater monitoring situation, maritime infrastructure, passive magnetic 
barrier, active acoustics barrier 
 
Streszczenie: Rozwój infrastruktury morskiej, budowa nowych miejsc dostaw  
i przeładunku surowców energetycznych o znaczeniu strategicznym dla państwa, 
wymagają szczególnego nadzoru i ochrony. Dodatkowo wprowadzone nowe 
regulacje prawne, wymuszają zastosowania szeregu rozwiązań gwarantujących 
bezpieczeństwo zachodzących procesów w portach, instalacjach przeładunkowych  
i przesyłowych. Artykuł jest próbą przedstawienia przykładowych Systemów 
Ochrony Infrastruktury Morskiej, jako efektywnego sposobu ostrzegania przed 
zagrożeniem w porcie morskim, do wykorzystania między innymi w trakcie 
zarządzania kryzysowego oraz w ramach współpracy militarno-cywilnej.  
W oparciu o budowane systemy monitoringu zarówno sytuacji podwodnej jak  
i nawodnej, a następnie przetworzenia posiadanej wiedzy, powstaje kompleksowy 
obraz sytuacyjny. Zarządzający dzięki wykorzystaniu platformy wymiany 
informacji i współdziałania, posiada możliwości reagowania, oceny zaistniałego 
zdarzenia jak również otrzymania wsparcia przez stosowne instytucje.  
 
Słowa kluczowe: infrastruktura morska, port morski, systemy ochrony, systemy 
wczesnego ostrzegania, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie sytuacji podwodnej 
i nawodnej, platformy wymiany informacji. 
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1. Wstęp 

Na całym świecie funkcjonują setki rodzajów alarmów, których zadaniem jest 

wczesne ostrzeganie ludzi o różnych zagrożeniach. Mają one zapobiegać dużej 

liczbie ofiar, dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo każdego mieszkańca naszej 

planety. Alarmy funkcjonują w różny sposób, jednak zawsze działają po to, aby 

wspierać działanie ludzkie. Do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów 

alarmów, należy zaliczyć wszelkie systemy wczesnego ostrzegania przed klęskami 

żywiołowymi, takimi jak: powódź, pożar czy trzęsienie ziemi. Zazwyczaj alarmy te 

mają pomóc ludziom zawczasu opuścić zagrożone terytorium. Nadawane są one 

np. w odbiornikach naziemnych, takich jak radio czy telewizja lub poprzez 

systemy nagłaśniające. I tak na przykład na minutę przed największym wstrząsem 

11 marca br., jaki nawiedził Japonię, specjalny japoński system ostrzegania, 

odbierający sygnały z ok. 1000 sejsmografów na terenie kraju, spowodował 

nadanie informacji alarmowej w transmisjach telewizyjnych. Uchroniło to wielu 

Japończyków od nieprzewidywalnych konsekwencji.  

Można przyjąć, iż powszechne postrzeganie problemu pozwala stwierdzić, że pod 

nazwą wczesnego ostrzegania rozumiemy ostrzeganie przed kataklizmami, 

niebezpieczeństwami lub zwykle takimi zjawiskami, które mogą nam sprawić 

niespodziankę. Przy pomocy osiągnieć techniki i wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii w obecnej dobie mówimy o systemach wczesnego ostrzegania. 

2. Zagrożenia w portach morskich 

Ataki terrorystyczne wymierzone w obiekty morskie stanowią tylko 2 % 

wszystkich incydentów terrorystycznych, do jakich dotąd dochodziło na świecie  

w przeciągu ostatnich 30 lat. Istnieją informacje uzyskiwane przez światowe 

służby specjalne oraz znawców tematu i analityków badających terroryzm, 

potwierdzające, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych 

wymierzonych w obiekty morskie. Coraz więcej organizacji terrorystycznych 

posiada doświadczenie bojowe związane z przeprowadzeniem tego typu ataków. 

Potencjalny rozmiar strat w ofiarach, straty ekonomiczne, wydźwięk polityczny  

i propagandowy przeprowadzonych dotychczas ataków terrorystycznych na 

obiekty morskie na świecie, pokazują jak skuteczną są one bronią w rękach 

terrorystów, organizacji radykalnych czy grup ekstremistycznych. 

Umiejscowienie portu morskiego na styku szlaków komunikacyjnych wraz z całą 

infrastruktura portową oraz jego jedna z głównych funkcji miastotwórczych 

sprawiają, że dostęp do niego jest masowy, powszechny i wręcz pożądany. Dlatego 

port wymaga szczególnego nadzoru i opieki. Przyjęte przez niektóre kraje (w tym 

Polskę) uregulowania prawne, wprowadzają pojęcie portu, jako obiekcie  

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W naszej sytuacji rozumie 

się przez to porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu – rysunek 

1,2,3,4. 
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Rys.1 Port Gdańsk z lotu ptaka 

 

 
 

Rys.2 Port Gdynia 
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Rys.3 Wejście do portu Świnoujście 

 

 
 

Rys.4 Panorama portu Szczecin z Wałów Chrobrego 
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Dokonując analizy położenia portów, usytułowania nabrzeży przeładunkowych 

oraz ich zdolności można wyróżnić nastepujące potencjalne zagrożenia 

występujące na tych obszarach: 

 celowe zakłócenia w przeładunku surowców w tym ropy naftowej, LNG oraz 

chemikalii (np. amoniaku, mocznika w przypadku Zespołu Portowego 

Szczecin - Świnoujście); 

 zniszczenie lub uszkodzenie morskiego punktu przeładunkowego; 

 uniemożliwienie podejścia jednostkom pływającym w rejon przeładunku, 

zakłócenie postoju na kotwicowisku; 

 próby zakłócenia dostaw poprzez destrukcję rurociągów przesyłowych; 

 wypadki losowe w tym katastrofy morskie; 

 niekontrolowany wyciek surowca i zanieczyszczenie akwenów morskich oraz 

brzegu morskiego; 

 inne. 

Wymienione zagrożenia mogą być generowane zarówno przez obiekty nawodne 

takie jak: 

 szybkie łodzie motorowe, 

 kutry i łodzie rybackie, 

 niewielkie zdalnie sterowane obiekty pływające, 

 jednostki sportowo – turystyczne,  

 inny sprzęt pływający, dryfujący 

jak również przez obiekty podwodne w postaci: 

 pojazdów pływających (w tym bezzałogowych), 

 podwodnych grup dywersyjnych, 

 pojedynczych płetwonurków, 

 dryfujących niezidentyfikowanych obiektów. 

Wystąpienie każdego prognozowanego zagrożenia niesie za sobą istotne ryzyko 

utraty życia dla  mieszkańców,wywołania  katastrofy ekologicznej na szeroką skalę 

lub zakółcenia dostaw surowców o znaczeniu strategicznym. Dlatego też 

sukcesywnie  pojawiają się uregulowania prawne,  nakładające i rekomendujące 

administratorom i zarządzającym infrastrukturą portową, wprowadzanie szeregu 

przedsięwzięć, których wspólnym celem jest zagwarantowanie szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa. 

W dniu  15 kwietnia 2011 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów  

„W sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów 

morskich”( Dz.U. 2011 Nr 93 poz. 539). Obowiązuje ono od 10 sierpnia bieżącego 

roku i określa metody oraz środki kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów 

morskich, w tym: 

 organizację i formy kontroli; 

 działania zapobiegawcze oraz działania w przypadkach bezprawnej ingerencji; 

 rodzaje urządzeń technicznych stosowanych do kontroli, zwanych dalej 

"technicznymi środkami ochrony". 
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W § 2  oraz 3 przywoływanego rozprządzenia, wskazano że statek, obiekt portowy 

i port są chronione za pomocą metod i środków kontroli obejmujących między 

innymi techniczne środki ochrony, do których zaliczono: 

1) systemy i urządzenia alarmowe i monitorujące, a obejmujące: 

 systemy sygnalizacji włamania i napadu, 

 systemy telewizji przemysłowej, 

 systemy radiolokacyjne, 

 systemy kontroli dostępu, 

 urządzenia pozwalające wykryć przedmioty lub substancje zabronione; 

2) łączność przewodową  lub bezprzewodową służącą wymianie informacji  

a skonfigurowaną w systemie  służb dyżurnych i ochrony; 

3) różnego rodzaje ogrodzenia i bariery.  

Katalog i zakres zastosowania technicznych środków ochrony powinien zatem być 

poddany analizie z uwzględnieniem wymagań  i zgrożeń charakterystycznych dla 

danego portu i być określone w zatwierdzonej ocenie stanu ochrony.  

3. Propozycje rozwiązań systemów ochrony infrastruktury portowej  

Pod pojęciem  infrastruktury portowej rozumiemy znajdujące się w granicach portu 

lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia  

i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu. Natomiast zgodnie z obecnie 

obowiązującą ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym art. 3 

pkt. 2 , przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć systemy oraz wchodzące  

w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, 

urządzenia, instalacje oraz usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego 

obywateli. W porcie są to między innymi  następujące obszary : 

 zaopatrzenia w energię,  

 surowce energetyczne i paliwa, 

 systemy transportowe, 

 produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 

chemicznych , w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 

Proponowane rozwiązanie Systemu Ochrony Infrastruktury Portowej zbudowane 

jest z czujników  i efektorów, których zadaniem  jest wychwytywanie sygnałów  

z otaczającego środowiska, rozpoznawanie i ich rejestrowanie. Wykorzystuje on 

jedyną w swoim rodzaju konfigurację sensorów, która dodatkowo uzupełniana jest 

przez zewnętrzne źródła informacji. Rozwiązanie oparte jest na połączeniu dwóch 

barier: pasywnej - magnetycznej oraz aktywnej - akustycznej, uzupełnionych  

o czujniki takie jak: kamery, kamery na podczerwień, radary, pasywne anteny 

akustyczne, sonary i inne. 

W konkretnej budowie systemu , wynikającej z typu chronionego obiektu oraz 

uwarunkowań, które wnosi jego otoczenie, zarówno rodzaj jak i ilość 

konfigurowanych sensorów może być różna. Aby sprostać oczekiwaniom  

i zapewnić możliwie maksymalne bezpieczeństwo, proponuje się współpracę  
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w następującym układzie, na przykładzie największej inwestycji portowej ostatnich 

lat, a mianowicie budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu do przeładunku gazu 

LNG – rys.5, 6. 
1
 

Przedstawiana wersja zapewnia współpracę z szeregiem sensorów i systemów,  

z których do najistotniejszych należy zaliczyć: 

 bariery akustyczne, 

 bariery magnetyczne, 

 sonary typu DDS (Diver Detection Sonar), 

 kamery TV, 

 kamery IR, 

 czujniki ruchu, 

 radary, 

 systemy Administracji Morskiej, 

 systemy wspomagania zarządzania ( np.SARCASSv2). 

 Zintegrowany System Radiolokacyjnego Nadzoru 

 
Rys.5 Makieta terminalu i system monitorowania sytuacji podwodnej 

                                                           
1
 Doświadczenia z eksploatacji gazowców wskazują, że transport ciekłych paliw gazowych 

jest jak dotąd przedsięwzięciem bezpiecznym. Potencjalna katastrofa gazowca z ładunkiem 

mogłaby, w ocenie amerykańskich specjalistów, przynieść skutki równe wybuchowi 

jądrowemu. Szybko ulatniający się gaz z rozbitego zbiornika mógłby doprowadzić do 

powstania mieszanki paliwowo-powietrznej o potężnej sile niszczącej. Szacunki 

amerykańskie mówią, że rozproszone w powietrzu 125 000 m³ LNG stanowi ekwiwalent 700 

000 ton trotylu lub 40 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Strefa całkowitych 

zniszczeń wynosiłaby 5,6 km, ciężkie poparzenia dotknęłyby ludzi znajdujących się  

w promieniu 10 km. Jest to oczywiście rozważanie czysto teoretyczne, ulatniający się gaz 

powstały z LNG tworzy mieszankę wybuchową przy zawartości w powietrzu od 5 do 15%, 

jest, więc mało prawdopodobne, aby zaistniały tego typu warunki. Jedyną realną 

możliwością jest wykorzystanie gazowca do ataku terrorystycznego, co mogłoby 

doprowadzić do spełnienia się najbardziej pesymistycznych scenariuszy. 
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Rys. 6  Integracja systemów obserwacji podwodnej i nawodnej. 

 

Szkielet Systemu tworzą sensory obserwcji podwodnej, a mianowicie: 

Magnetyczna Bariera Liniowa (MBL), Monostatyczna Bariera Akustyczna (MBA) 

oraz Sonar Wykrywania Nurków (ang.DDS).  

Barierę liniową tworzy łańcuch niezwykle czułych przewtworników 

magnetycznych, mierzących minimalne zmiany pola magnetycznego – rys.7 i 8. 

 

 
 

Rys.7  Przetwornik magnetyczny 
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Rys. 8  Budowa bariery magnetycznej 

 

Natomiast MBA jest wielosensorowym systemem hydroakustycznym 

przeznaczonym  do detekcji małych obiektów poruszających się pod oraz na 

powierzchni wody. Może być również wykorzystywany, jako system 

autonomiczny – rys.9 i 10. 

 

 
 

Rys.9 Przetwornik monostatycznej bariery akustycznej. 
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Rys.10 Przykład zastosowania MBA na obszarze portu 
 

Całość systemu dopełnia Sonar Wykrywania Nurków (DDS eng.), który jest 

wyspecjalizowanym sonarem ukierunkowanym na wykrywanie podwodnych 

obiektów o małej sile celu takich jak: nurek, mały pojazd podwodny, pływak na 

powierzchni, pływający po powierzchni ładunek wybuchowy. DDS działając 

nieprzerwanie, śledzi wykryte obiekty i inicjuje alarm, jeśli wykryty obiekt stanowi 

zagrożenie – kryteria zagrożenia określa użytkownik chronionego obiektu. Może 

on współpracować z innymi tego typu sonarami, tworząc system zintegrowany. 

Jest on odporny  na zakłócenia ze strony innych urządzeń o podobnym 

przeznaczeniu, pracujących w tym samym akwenie oraz na  zakłócenia 

generowane przez inne źródła zakłóceń. Może śledzić do 10 obiektów 

podwodnych- rys. 11 
 

 
 

Rys.11 Sonar Wykrywania Nurków 

 

Zobrazowania sytuacji i zarządzanie zdarzeniami realizowane jest porzez konsole 

operatorskie. System nie posiada technicznych ograniczeń na ich ilość.  

W klasycznych rozwiązaniach jedna konsola jest tzw. konsolą decyzyjną, pozostałe 

pełnią funkcje informacyjne. Niezależnie natomiast od typu konsoli, każdy 

operator ma zapewnione identyczne zobrazowanie sytuacji w obrębie ochranianego 

obiektu. Sposób i zakres wyświetlanej informacji może się różnić w zależności od 

Pirs Pirs 

      Port 

Wejście do portu 

MBA 
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indywidualnych potrzeb użytkownika. Przykładową konfigurację Systemu 

Ochrony Infrastruktury Portowej przedstawia rys.12 

 
Rys. 12 Konfiguracja systemu 

 

Oprogramowanie operatorskie proponowanego rozwiązania  umożliwia zazwyczaj 

między innymi: 
 zobrazowanie na podkładzie mapy elektronicznej informacji o wykrytych obiektach, 
 zobrazowanie informacji z odbiornika AIS, VTS 
 alarmowanie o wykrytych, nieujętych w planie obiektach, 
 prognozowanie czasu dotarcia do ochranianego obiektu, 
 identyfikowanie wykrytych obiektów, 
 archiwizację informacji, 
 przekazywanie zobrazowania z zintegrowanych kamer IR,TV, 
 współpracę z systemami dozoru radiolokacyjnego, 
 integrację z instytucjami, podmiotami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane 

bezpieczeństwo publiczne, 
 wsparcie w procesach podejmowania decyzji i kierowania w sytuacjach 

kryzysowych. 
 

4. Wnioski 

Porty to podstawowe ogniwa sieci transportowej, łączące handel i ruch pasażerski 

drogą morską z transportem lądowym. Stanowią one zazwyczaj istotne węzły 

przeładunku materiałów niebezpiecznych, dla centrów produkcyjnych materiałów 

chemicznych i petrochemicznych, a ponadto często położone są w pobliżu miast. 

Ataki terrorystyczne w portach prowadzić mogą do wywołania w gospodarce 

„efektu domina”, oprócz skutków społecznych i ekologicznych.   

W konsekwencji ataków terrorystycznych w Waszyngtonie, Nowym Jorku  

i Madrycie, wiosną 2004 r. instytucje europejskie doszły do porozumienia odnośnie 

rozporządzenia w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych 

(rozporządzenie RE 725/2004). Rozporządzenie to przełożyło niedawne umowy 
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Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na obowiązujące w Europie prawo, 

iż środki bezpieczeństwa nie powinny obejmować wyłącznie terminali portowych, 

ale rozciągać się na cały obszar portu.  

Zaprezentowany w referacie, oparty na polskich rozwiazaniach System Ochrony 

Infrastruktury Portowej jest kompleksową platformą, której zadaniem jest 

wykrywanie, oraz wczesne ostrzeganie. Dodatkowo może ona być przystosowana 

do zastosowania broni obezwładniajacej tzw. NLW(ang.Non-Lethal Weapon). 

Całość stwarza warunki do podjęcia przez zarządzającego stosownych działań 

organizacyjnych  lub zapobiegawczych. Zadaniem tego procesu jest eliminacja  

wystąpienia potencjalnego zagrożenia oraz minimalizacja ewentualnych jego 

skutków. 
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