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ABANDON  (fr. abandon – opuszczenie, odstąpienie) 

1. W prawie morskim zrzeczenie się przez armatora praw własności do ubezpie-
czonej rzeczy (frachtu lub statku) na rzecz ubezpieczyciela, które następuje po 
zgłoszeniu wypadku objętego umową ubezpieczeniową, jeśli ubezpieczonemu 
przysługuje prawo całkowitego odszkodowania.

2. Zrzeczenie się przez ubezpieczającego praw do przedmiotu ubezpieczenia na 
rzecz ubezpieczyciela, gdy brak jest dowodów straty całkowitej, a istnieją podsta-
wy do przyjęcia, że strata taka jest nieunikniona, bądź gdy zapobieżenie jej spo-
wodowałoby wydatki niewspółmierne do wartości przedmiotu ubezpieczenia. 
Literatura: J. Łopuski, Encyklopedia podręczna prawa morskiego, Gdańsk 1982, s. 9.

ABISAL  (abysal) 

1. Najgłębsza strefa mórz i oceanów poniżej 1700 m i jezior poniżej 400 m wraz 
z dnem, do której nie dociera światło słoneczne. 

2. Proces niszczenia brzegów mórz i dużych jezior spowodowany ciągłymi ude-
rzeniami fal i tarciem niesionych przez nie głazów, żwiru i piasku. 
Źródło: NO-01-A009, Nawigacja i hydrografi a. Terminologia, War szawa 2007. 

ABORDAŻ  (fr. abordage)

Sposób walki morskiej polegający na zbliżeniu – okrętów aż do ich zetknięcia 
i prowadzeniu walki na ich pokładach w celu zdobycia wrogiej jednostki. Sto-
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sowany od początku wojen morskich, był jednym z podstawowych sposobów 
walki morskiej do przełomu XVII i XVIII w. Dla dokonywania abordażu okręty 
oprócz marynarzy zabierały również żołnierzy piechoty morskiej. Abordażu za-
niechano w XIX w. wraz z wprowadzeniem okrętów o napędzie mechanicznym 
i udoskonaleniem artylerii. Od tej pory jako sposób walki morskiej zdarzał się już 
sporadycznie, w sprzyjających okolicznościach.

ADVANCED LOGISTIC SUPPORT SITE (ALSS)  – rozwinięta baza 
zabezpieczenia logistycznego

AKCJA RATOWNICZA

Zespół różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych przez siły obrony cywil-
nej w celu usunięcia skutków klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów i awarii, 
w czasie wojny – likwidacji skutków użycia przez przeciwnika broni masowe-
go rażenia. Obejmuje udzielanie pomocy poszkodowanym, likwidowanie bądź 
ograniczanie skutków napadu powietrznego oraz prowadzenie prac awaryjno-
-remontowych.
Literatura: M. Laprus (red.), Leksykon wiedzy wojskowej, War  szawa 1979, s. 12.

AKCJA RATUNKOWA (obrony cywilnej)

Jedno z zadań realizowanych przez formacje obrony cywilnej w rejonie poraże-
nia, katastrofy lub klęki żywiołowej, mające na celu niesienie pomocy ludności 
poszkodowanej, ograniczenie strat i zniszczeń, zapobieganie wtórnym skutkom 
wybuchów i skażeń oraz ich likwidację.
Literatura: Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 9.

AKTYWNA BEZKIERUNKOWA PŁAWA 
RADIOHYDROAKUSTYCZNA

Urządzenie przeznaczone do wykrywania okrętu podwodnego za pomocą sze-
rokopasmowego systemu hydrofonów umieszczonych na linie w odpowiednio 
ustalonym rozstawieniu w stosunku do głębokości.

UWAGA: Działanie → pławy pozwala stwierdzić z dużym prawdopodobień-
stwem obecność OP w okręgu o promieniu równym przewidywanemu zasięgowi 
wykrycia danej PRHA.

Źródło: NO-01-A010, Marynarka Wojenna. Działania na morzu. Terminologia, Warszawa 
2009.
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AKWEN 

Dowolnie wyróżniony obszar wodny lub określona jego część. 
Źródło: NO-01-A009, Nawigacja i hydrografi a. Terminologia, Warszawa 2007.

UWAGA: Przykładami akwenu są obszary wodne takie jak jezioro, morze, zatoka 
oraz części tych obszarów – reda portu, awanport, → basen portowy.

AKWEN GŁĘBOKI

Akwen o głębokości większej niż 200 m.

AKWEN NIEBEZPIECZNY DLA OKRĘTU PODWODNEGO

Obszar, w którym zabrania się okrętowi podwodnemu działać w zanurzeniu, 
gdzie jego działania podlegają ograniczeniom (z powodów innych niż głębokość 
akwenu). 
Źródło: NO-01-A010, Marynarka Wojenna. Działania na morzu. Terminologia, Warszawa 
2009.

AKWEN PŁYTKI

Akwen o głębokości od 10 do 200 m.

AKWEN PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Akwen wyznaczony wewnątrz regionu NCS w celu wyodrębnienia obszarów 
o wysokim ryzyku zagrożenia dla żeglugi, gdy region NCS jest duży, a stopień 
zagrożenia zmienny. 
Źródło: NO-07-A035, Kontrola żeglugi morskiej. Konwoje morskie, War szawa 2003.

AKWEN SCHRONIENIA

Wyznaczony akwen uważany za bezpieczne schronienie przed atakiem nieprzy-
jaciela. Miejsce, do którego statki handlowe mogą otrzymać polecenie przejścia, 
jeśli zostaną wprowadzone stosowne zasady kierowania ruchem fl oty handlowej. 
Źródło: NO-07-A035, Kontrola żeglugi morskiej. Konwoje morskie, War szawa 2003.
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AKWENY O ŻYWOTNYM ZNACZENIU 

→ Akwen morski, na którym ze względu na występujące ożywione i nieożywio-
ne zasoby, znaczenie dla transportu morskiego występujące (mogące wystąpić) 
zakłócenia porządku prawnego, zanieczyszczenia środowiska naturalnego lub 
generowane zagrożenia militarne bądź pozamilitarne w istotny sposób negatyw-
nie wpływają na bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, polityczne lub inne 
żywotne interesy państwa.

ALARM 

Sygnał wzywający do gotowości na wypadek zagrożenia, który za pomocą środ-
ków akustycznych i/lub wizualnych przekazuje informację o niewłaściwej pracy 
urządzeń lub stanach wymagających uwagi albo interwencji operatora.
Źródło: NO-01-A009, Nawigacja i hydrografi a. Terminologia, Warszawa 2007.

ALARM WACHTOWY 

Alarm przekazywany automatycznie do kapitana (dowódcy okrętu), nawigatora 
rezerwowego bądź ofi cera wachtowego w sytuacji wymagającej ich interwencji 
na wachcie. 
Źródło: NO-01-A009, Nawigacja i hydrografi a. Terminologia, Warszawa 2007.

ALARMOWANIE W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Powiadomienie, za pomocą dowolnego środka o istniejącej sytuacji zagrożenia 
życia i koniecznej pomocy. [IAMSAR]

ALARMOWE PRZEMIESZCZENIE 

Realizowana przez jednostki pływające w ramach Wojskowej Współpracy i Do-
radztwa dla Żeglugi (NCAGS) alarmowa ewakuacja (opuszczenie) portu lub rejo-
nu oraz wyznaczanie nowych tras przejścia (tras żeglugowych) dla zapewnienia 
bezpieczeństwa statkom lub ładunkom w sytuacji nieuchronnego → ataku.

AMFIBIA

Pojazd kołowy lub gąsienicowy zdolny do prowadzenia działań zarówno na lą-
dzie, jak i w wodzie. 
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AMMUNITION DEPOTS  → sojusznicze składy amunicyjne.

AMUNICJA BIOLOGICZNA

Amunicja, której podstawowym ładunkiem wewnętrznym jest → środek bio-
logiczny.
Źródło: NO-01-A006, Obrona przed bronią masowego rażenia. Terminologia, Warszawa 
2004, s. 26.

AMUNICJA CHEMICZNA

Rodzaj amunicji, której ładunkiem wewnętrznym jest → bojowy środek trujący.
Źródło: NO-01-A006, Obrona przed bronią masowego rażenia. Terminologia, Warszawa 
2004, s. 48; NO-07-A069, Procedury działań morskich. Działania desantowe. Zasady ogól-
ne, War szawa 2006.

ANALIZA OPERACYJNO-TECHNICZNA 

Ustalenie cech szczególnych obiektu elektronicznego środkami technicznymi 
(poprzez badanie widma promieniowania elektromagnetycznego i struktury 
sygnału) oraz logiczne uporządkowanie wszystkich informacji, w celu wypraco-
wania danych o charakterze operacyjnym.
Źródło: NO-10-A233, Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej. Stanowisko operatora roz-
poznania radioelektronicznego. Wymagania techniczne i taktyczne, War szawa 2009.

ANGARIA

1. Rekwizycja w czasie wojny środków transportowych (na przykład statków) 
państwa neutralnego w celu ich wykorzystania przez → państwo wojujące. Re-
kwizycja w ramach angarii odbywa się za odszkodowaniem.

2. Prawo państwa wojującego do rekwirowania (także niszczenia) neutralnych 
statków handlowych i ich ładunków, znajdujących się w portach lub na obszarze 
wód terytorialnych tegoż państwa, w celu zaspokojenia nagłych potrzeb związa-
nych z sytuacją wojenną. Po zarekwirowaniu statki pływają pod banderą państwa 
rekwirującego, a ich załogom należy umożliwić powrót do kraju oraz zapewnić 
zwrot poniesionych kosztów. Właścicielom zarekwirowanych statków przysłu-
guje odszkodowanie. O odszkodowaniu orzekają trybunały łupów wojennych.
Literatura: J. Łopuski, Encyklopedia podręczna prawa morskiego, Gdańsk 1982, s. 11.
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ANTARKTYKA I JEJ WODY

Szczególny status prawny Antarktyki, obejmującej kontynent Antarktydy i przy-
legające wody na południe od 60. równoleżnika szerokości południowej wraz 
z wyspami, został określony w podpisanym w 1959 r. przez wszystkie państwa, 
które wysuwały roszczenia terytorialne oraz były zainteresowane naukowymi 
badaniami kontynentu, Układzie w sprawie Antarktyki (Antarctic Treaty)1. Do 
kontynentu Antarktydy roszczenia terytorialne zgłosiło siedem państw (Argen-
tyna, Australia, Chile, Francja, Nowa Zelandia, Norwegia i Wielka Brytania). 
Roszczeń tych nie uznały jednak Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska (ZSRR). 
Każde z państw jednostronnie określiło sektor w kształcie trójkąta z podstawą 
na wybrzeżu i ograniczony południkami zbiegającymi się na biegunie. W rejo-
nie Półwyspu Antarktycznego roszczenia Argentyny, Chile i Wielkiej Brytanii 
nakładają się. Obszar, do którego zastosowanie znajdują postanowienia Traktatu 
Antarktycznego, obejmuje 52,2 mln km2, z czego sam tylko kontynent Antarkty-
dy stanowi ponad 14 mln km2, a pozostałe 38 mln km2 to wody pokryte lodem 
szelfowym i otwarte. 

Układ, który wszedł w życie 23.6.1961 r., stanowi, że wymieniony obszar będzie 
wykorzystywany wyłącznie w celach pokojowych (Preambuła i art. I), co po raz 
pierwszy od czasu rozpoczęcia „zimnej wojny” ograniczało przestrzeń konfron-
tacji wojskowej między przeciwnymi blokami. Zakazano w szczególności wszel-
kich form obecności wojskowej, takich jak zakładanie baz i budowa fortyfi kacji 
oraz przeprowadzanie manewrów i prób z bronią jakiegokolwiek rodzaju, w tym 
z bronią jądrową, oraz usuwania odpadów radioaktywnych. Zakazanie tych form 
aktywności wojskowej oznacza, że termin „wykorzystanie w celach pokojowych” 
jest tu tożsamy z całkowitą demilitaryzacją i → neutralizacją. Personel i sprzęt 
wojskowy może być jednak używany do badań naukowych i dla innych pokojo-
wych celów. Jest to więc podstawa do użycia okrętu i wojskowych statków po-
wietrznych do przewozu sprzętu i naukowców, co jest powszechnie praktykowa-
ne2, oraz prowadzenia przy pomocy tego personelu i sprzętu badań naukowych.

W celu zapewnienia przestrzegania postanowień układu przyznano prawo do 
inspekcji wszystkim doradczym stronom, które poprzez wyznaczonych przez 
siebie obserwatorów mają w każdym czasie wolny dostęp do wszystkich rejo-
nów Antarktyki, łącznie ze wszystkimi stacjami, urządzeniami i sprzętem oraz 
wszystkimi statkami morskimi i powietrznymi w miejscach wyładunku i za-
ładunku towarów lub personelu. Przewidziano także obowiązek wzajemnego 

1 Układ w sprawie Antarktyki podpisany w Waszyngtonie 1.12.1959 r. Polska ratyfi kowała 
w 1961 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 46, poz. 237 ze zm.).
2 Przykładowo polskie okręty hydrografi czne (ORP Heweliusz i ORP Arctowski) dostar-
czały sprzęt i naukowców na Wyspę Króla Jerzego do stacji polarnej im. H. Arctowskiego 
w trakcie XIV i XV w. Wyprawy Antarktycznej w 1990 i 1991 r.
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informowania o wszystkich ekspedycjach, stacjach oraz personelu i sprzęcie 
wojskowym przeznaczonym do wysłania do Antarktyki dla badań naukowych 
i innych celów pokojowych.

Zgodnie z art. VI postanowienia Układu nie naruszają praw państw związanych 
z morzem pełnym w obszarze konwencyjnym. Antarktyda nie ma własnego mo-
rza terytorialnego, a zatem w całej przestrzeni morskiej na południe od 60. rów-
noleżnika znajdują zastosowanie tradycyjne wolności morza pełnego skodyfi ko-
wane w art. 87 KoPM i obowiązujące na podstawie prawa zwyczajowego.

Układ, zawarty bezterminowo przez wszystkie zainteresowane państwa i uznany 
przez pozostałą część społeczności międzynarodowej, stał się trwałą „konstytu-
cją” Antarktyki. Obecnie umowa ta jest ratyfi kowana przez 45 państw, z których 
28 (w tym Polska od 1977 r.) ma status państwa doradczego (ang.  Consultative 
 Party), uprawniający do pełnego uczestniczenia w posiedzeniach konsultacyj-
nych (decyzyjnych). Warunkiem wejścia do grona państw konsultacyjnych, 
oprócz ratyfi kacji umowy, jest istotny udział w pracy naukowo-badawczej, jak 
założenie stacji lub wysłanie ekspedycji naukowej. Do grupy państw doradczych 
obecnie należą: Argentyna, Australia, Brazylia, Bułgaria, Belgia, Chile, Chiny, 
Ekwador, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Korea Połu-
dniowa, Nowa Zelandia, Niemcy, Norwegia, Peru, Polska, RPA, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Szwecja, Ukraina, Urugwaj, Wielka Brytania i Włochy. 

Układ i związane z nim umowy międzynarodowe tworzą System Traktatu An-
tarktycznego. Aktualny międzynarodowy status prawny obszaru Antarktyki jest 
oceniany pozytywnie, chociaż w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ trwają prace nad 
takim jego przekształceniem, by ta część świata została uznana za res communis. 

ARCHITEKTURA BEZPIECZEŃSTWA

Sposób kształtowania ładu międzynarodowego pozwalający na tworzenie wa-
runków dla pokojowego współistnienia państw i społeczeństw. Współczesna 
architektura bezpieczeństwa składa się z trzech komponentów: gospodarczego, 
militarnego oraz społecznego. Za właściwą budowę architektury bezpieczeństwa 
odpowiadają państwa oraz instytucje ponadnarodowe. Proces budowy architek-
tury bezpieczeństwa sprowadza się do tworzenia, w oparciu o kooperację państw 
i instytucji ponadnarodowych, pozytywnych warunków budowy ładu między-
narodowego. Niezwykle ważnym warunkiem budowy stabilnej architektury bez-
pieczeństwa jest daleko posunięta współzależność podmiotów prawa międzyna-
rodowego oraz → multilateralizm we wzajemnych stosunkach podmiotów. Za 
novum w procesie tworzenia architektury bezpieczeństwa na początku XXI w. 
uznać należy wzrost znaczenia czynnika społecznego, związanego z globalnym 
przepływem osób oraz postępującym sprzeciwem wobec homogenizacji kultu-
rowej.
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AREA OF OPERATIONS (AOO)  – strefa operacyjna

ARMATA

Działo artyleryjskie, przeznaczone głównie do strzelania płaskotorowego do ce-
lów naziemnych, morskich lub powietrznych za pomocą naboi artyleryjskich.
Źródło: NO-10-A009, Broń artyleryjska. Rodzaje i podstawowe cechy. Terminologia, War-
szawa 2005.

ARMED ROBBERY  → zbrojny napad na statek (rozbójnictwo 
morskie)

ASYMMETRIC THREATS  → zagrożenia asymetryczne na morzu

ATAK

Działanie zmierzające do spowodowania uszkodzeń, zajęcia lub zniszczenia 
obiektu.
Źródło: NO-01-A010, Marynarka Wojenna. Działania na morzu. Terminologia, Warszawa 
2009.

ATAK BEZ PRZYGOTOWANIA/Z NIEPEŁNYM 
PRZYGOTOWANIEM

Atak wykonywany z maksymalną prędkością na okręt podwodny przeciwnika, 
zlokalizowany na pozycji, na której stanowi on bezpośrednie zagrożenie.
Źródło: NO-01-A010, Marynarka Wojenna. Działania na morzu. Terminologia, Warszawa 
2009.

ATAK Z NAPROWADZANIA

Rodzaj działań wykonywany przez nosiciela uzbrojenia (statek powietrzny, okręt 
nawodny, okręt podwodny), który nie utrzymuje kontaktu z celem, a jest napro-
wadzany na pozycję użycia uzbrojenia lub pozycję celu przez jednostkę utrzy-
mującą kontakt z obiektem → ataku.
Źródło: NO-01-A010, Marynarka Wojenna. Działania na morzu. Terminologia, Warszawa 
2009.
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ATAK Z PEŁNYM WYPRACOWANIEM DANYCH

Atak w działaniach ZOP wykonywany na OP w warunkach zapewniających 
maksymalną dokładność, w sytuacji, kiedy jest zapewniony czas wystarczający 
na zdobycie dokładnych danych niezbędnych do wykonania → ataku.

UWAGA: W działaniach ZOP → atak przeprowadzony z maksymalną dokład-
nością i gdy czas na to pozwala na podstawie największej ilości zgromadzonych 
danych. 
Źródło: NO-01-A010, Marynarki Wojennej. Działania na morzu. Terminologia, Warszawa 
2009.

AWARIA TECHNICZNA

Gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlane-
go, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące 
wyłączenie ich z użycia lub utratę ich właściwości. Awaria techniczna może być 
również wywołana działaniem terrorystycznym.
Źródło: Ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 333 ze zm.).

AWARIA WSPÓLNA

1. W ubezpieczeniach morskich decyzja → kapitana statku o poświęceniu części 
ładunku lub statku albo o poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu ura-
towania przed grożącym niebezpieczeństwem całości mienia zaangażowanego 
w przedsięwzięcie żeglugowe.

2. Najstarsza z zachowujących aktualność instytucji odszkodowawczych prawa 
morskiego. Jest to forma wspólnoty interesów uczestników podróży morskiej, 
polegająca na rozłożeniu – ryzyka i  zawierająca elementy ubezpieczenia wza-
jemnego.
Literatura: J. Łopuski, Encyklopedia podręczna prawa morskiego, Gdańsk 1982, s. 16.

AWARYJNE ZRZUCANIE MIN

Działania podjęte w celu jak najszybszego pozbycia się min z okrętu nawet bez 
ich bojowego przygotowania do postawienia (końcowego lub wstępnego i koń-
cowego) oraz bez względu na planowaną pozycję geografi czną ich stawiania. 
Źródło: NO-01-A012, Procedury działań morskich. Wojna minowa. Terminologia, Warsza-
wa 2011.
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BANDERA GRZECZNOŚCIOWA (tania bandera)

Potoczny termin stosowany wobec państw stwarzających armatorom dogodne 
warunki do obniżenia kosztów eksploatacji i obsługi statku morskiego. Statek 
pływa pod tanią banderą (ang. Flag of convenience), jeżeli jest to bandera inna niż 
fl aga kraju armatora i jednocześnie właściciela statku. Do przechodzenia pod 
tanią banderę skłaniają armatorów wynikające z tej operacji korzyści, z których 
główne to: niewielkie opłaty rejestracyjne, niewielkie podatki lub ich brak, swo-
boda doboru tanich załóg, brak nadzoru administracji kraju bandery, ułatwienia 
kredytowe. Państwa taniej bandery stosują zaniżone standardy bezpieczeństwa, 
nie dbają o należyte szkolenia załóg i nie egzekwują dobierania załóg według 
kryterium narodowościowego. Ma to poważny negatywny wpływ na bezpie-
czeństwo pływania. Obecnie funkcjonowanie instytucji taniej bandery ułatwia 
pozyskiwanie i legalizację statków przez organizacje i grupy trudniące się dzia-
łalnością niezgodną z prawem na morzu. 
Źródło: International Transport Workers’ Federation, www.itfglobal.org/language-selec-
tor.cfm.

BARDZO PILNY ŁADUNEK

Ładunek już załadowany na statek, który → państwo adresat uważa za istotny 
do dalszego prowadzenia wojny i przetrwania kraju, niezależnie od zagrożenia, 
jakie istnieje dla przewożącego go statku.
Źródło: NO-07-A035, Kontrola żeglugi morskiej. Konwoje morskie, Warszawa 2003.

BAREBOAT CHARTER  → czarter statku „gołego”

BARIERA ZOP (rubież ZOP)

Wirtualna linia utworzona przez szereg stałych lub ruchomych platform zwalcza-
nia OP, w celu wykrycia, utrudnienia przejścia lub zniszczenia OP przeciwnika.
Źródło: NO-01-A010, Marynarka Wojenna. Działania na morzu. Terminologia, Warszawa 
2009.

BARKA

Statek przeznaczony do przewozu towarów na śródlądowych drogach wodnych 
i wodach osłoniętych. Może być on ciągniony, pchany (barka bez własnego napę-
du) lub poruszać się samodzielnie (barka z własnym napędem).
Źródło: NO-07-A091, Klasyfi kacja okrętów, Warszawa 2008.


