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NIEKTÓRE HISTORYCZNE,  PRAWNE I  
TECHNICZNE ASPEKTY LIKWIDACJI  

STAREJ I  PORZUCONEJ BRONI 
CHEMICZNEJ.  

 
WPROWADZENIE 

 
Z Konwencji o Broni Chemicznej (CWC) wynikają 

terminowe zobowiązania, które zależą od terminu wejścia w 
życie postanowień Konwencji. Kolejne ograniczenia terminowe 
realizacji jej postanowień wynikają z chwilą ratyfikacji układu 
przez każdą ze stron. W przededniu wejścia życie postanowień 
Konwencji warto rozpatrzyć ważniejsze aspekty związane z 
likwidacją starej oraz porzuconej broni chemicznej (OACW). 

 
W ogólnych założeniach, eksponowanych w tekście 

Konwencji, znajduje się odpowiedzialność  za likwidację broni 
chemicznej przypisana do strony, która przyczyniła się do jej 
zaistnienia. W praktyce jednak odpowiedzialność za likwidację 
starej oraz porzuconej broni chemicznej może okazać się 
niejednoznaczna. W przypadku tym zarówno Strona 
Konwencji, która  posiada na terytorium pod swoją kontrolą 
lub jurysdykcją, jak i Strona, która porzuciła broń chemiczną na 
terytorium innej Strony, są obciążone obowiązkiem jej 
zniszczenia.[1] (omówimy to poniżej) Zadrażnienia polityczne, 
odmienne interpretacje zaszłości jak i niedostatek informacji 
historycznej mogą również komplikować procedurę likwidacji.  

 
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI O 

BRONI CHEMICZNEJ. 

 
Konwencja wymaga aby Strony dokonały zniszczenia 

całej "posiadanej lub będącej w ich dyspozycji broni 
chemicznej, rozmieszczonej w jakimkolwiek miejscu na pod ich 
jurysdykcją lub kontrolą"[2]. Wymagania wobec deklaracji i 
likwidacji zawarte są w Artykule III (Declarations) i IV 
(Chemical Weapon) oraz w Części IV(a) Aneksu o 
Weryfikacji(Destruction of Chemical Weapons and its 
Verification Pursuant to Article IV). Konwencja wymaga aby 
broń chemiczna została zlikwidowana "w sposób 
nieodwracalny przez przeróbkę na produkty nieużyteczne dla 
wytwarzania broni chemicznej"[3]. Strona Konwencji nie może 
niszczyć broni chemicznej przez zatopienie w jakichkolwiek 
wodach, zakopanie w ziemi lub spalenie na otwartej 
przestrzeni. Strony Konwencji są równocześnie zobowiązane 
do "zapewnienia najwyższego priorytetu" dla bezpieczeństwa 
ludzi i środowiska w czasie transportu, pobierania próbek i 
likwidacji broni chemicznej [5]. 

 
W czasie negocjacji w Preparatory Commission for the 

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
(PrepCom) określenie "broń chemiczna" przypisywano 
zarówno:  

(a) broni chemicznej wyprodukowanej między 1925 i 
1946 rokiem, którą oceniano jako zdatną do użytku; jak i: 

(b) broni chemicznej wyprodukowanej po 1 stycznia 
1946 roku. 

 
Równocześnie Konwencja definiuje jako "broń 

chemiczną" w szerszym znaczeniu chemikalia cechujące się co 
najmniej jedną z własności: 

(a) trujące chemikalia i ich prekursory, których rodzaj i 
ilości mogą być użyte jako broń zakazana Konwencją; 

(b) ładunki amunicyjne lub urządzenia specjalnie 
zaprojektowane w celu spowodowania obrażeń lub śmierci w 
wyniku użycia trujących chemikaliów lub ich prekursorów; 

(c) każdy sprzęt specjalnie zaprojektowany dla 
zastosowania amunicji lub urządzeń określonych w punktach 
(a) i (b) [6].  

 
"Stara broń chemiczna" definiowana jest jako 

wyprodukowana przed 1925 rokiem lub między 1925 i 1946 ale 
oceniana jako "bezużyteczna"[7]. Granica użyteczności 
powinna być określona w relacji do stopnia zagrożenia jaki ta 
broń stwarza dla utrzymania warunków Konwencji. Dlatego 
broń chemiczna wyprodukowana w latach 1925-46, a oceniona 
jako zdatna do użytku, jest w całości obiektem systematycznej 
weryfikacji. Broń chemiczna oceniona przez Sekretariat 
Techniczny jako wyprodukowana przed 1925 rokiem powinna 
być zniszczona jako "odpady toksyczne"[8]. 

 
Obwarowania dotyczące starej lub porzuconej broni 

chemicznej zamieszczono w Części IV(B) Aneksu o Weryfikacji 
(Old Chemical Weapons and Abandoned Chemical Weapons). 
Odnośne warunki Artykułu III (Declarations), Artykułu IV 
(Chemical Weapons) i Części IV(A) Aneksu o Weryfikacji 
(Destruction of Chemical Weapons and its Verification 
Pursuant toArticle IV) również stosują się do likwidacji starej i 
porzuconej broni chemicznej [9]. 

 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STAREJ BRONI 
CHEMICZNEJ (OCW) 

 
Każda ze Stron powinna przedstawić Sekretariatowi 

Technicznemu deklarację nie później niż w terminie 30 dni od 
chwili uprawomocnienia Konwencji w stosunku do niej. 
Deklaracja ta musi zawierać między innymi informacje czy 
Strona posiada na swoim terytorium starą Broń chemiczną, jak 
również w miarę możliwości jej lokalizację, typ, ilość i aktualny 
jej stan techniczny [10]. Strony po uprawomocnieniu się wobec 
nich Konwencji powinny ponadto w terminie 180 dni 
informować Sekretariat o odkryciu starej broni chemicznej na 
swoim terytorium oraz jak najdokładniej przedstawić jej 
lokalizację, typ, ilość i stan [11]. 

 
Sekretariat Techniczny będzie w ramach wstępnej 

inspekcji między innymi sprawdzał, czy broń chemiczna 
wyprodukowana między 1925 i 1946, będąc zdeklarowana jako 
"bezużyteczna" spełnia warunki definicji "starej broni 
chemicznej" [12]. 

 
  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PORZUCONEJ 
BRONI CHEMICZNEJ (ACW) 

 
Konwencja definiuje Państwo Stronę, na którego 

terytorium znajduje się porzucona broń chemiczna jako 
'Territorial State Party' (TSP)[13]. Każda Strona TSP powinna 
w terminie 30 dni od uprawomocnienia się Konwencji w 
stosunku do niej przedstawić Sekretariatowi Technicznemu 
odnośną deklarację. Informacje zawarte w deklaracji muszą 
określać możliwie najdokładniej lokalizację, typ, ilość i aktualny 
stan ACW [14]. 

 
Kiedy TSP odkryje nie zidentyfikowaną w tym terminie 
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porzuconą broń chemiczną powinna w czasie 180 dni 
informować Sekretariat o odkryciu starej broni chemicznej na 
swoim terytorium oraz jak najdokładniej przedstawić jej 
lokalizację, typ, ilość i stan [15]. 

 
Państwo Strona, które dokonało porzucenia broni 

chemicznej, tj. "Abandoning State Party (ASP)" [16], również 
powinno w terminie 30 dni od uprawomocnienia się Konwencji 
w stosunku do niego przedstawić Sekretariatowi Technicznemu 
odnośną deklarację [17]. Informacje zawarte w deklaracji muszą 
określać możliwie najdokładniej lokalizację, typ, ilość i aktualny 
stan ACW [18]. 

 
Sekretariat Techniczny będzie w ramach wstępnej 

inspekcji między innymi sprawdzał czy: (a) dostarczono 
wszystkie informacje dostępne i istotne dla zadań Konwencji; i 
(b) istotnie w deklaracji odnalezioną broń chemiczną 
przypisano do właściwiej ASP [19]. Następnie Sekretariat 
Techniczny sporządzi raport w oparciu o te informacje i 
przedłoży go Sekretarzowi Wykonawczemu. Kopie raportu 
otrzymają również TSP i ASP, bądź Strony zidentyfikowane 
przez TSP jako ASP [20]. 

 
Na wniosek TSP Komisja Wykonawcza może ograniczyć 

zakres weryfikacji ACW o ile stwierdzi, że postanowienia 
innych porozumień lub uzgodnień prowadzą do wypełnienia 
wymagań Konwencji [21]. 

 
 

ZOBOWIĄZANIA ASP I TSP  

 
Obowiązek zniszczenia porzuconej broni chemicznej 

spoczywa zarówno na ASP jak i na TSP. Znaczy to, że każda ze 
Stron ma obowiązek wynikający z warunków Konwencji wobec 
likwidacji broni chemicznej znajdującej się w jakimkolwiek 
miejscu pod jej kontrolą lub jurysdykcją [22]. Ponadto Strony, 
które porzuciły broń chemiczną na terytorium innej Stron 
również mają obowiązek likwidacji tej broni zgodnie ze 
wskazaniem Konwencji [23]. 

 
Jeśli zaistnieje spór wokół identyfikacji ASP, będzie on 

rozstrzygnięty przez Komisję Wykonawczą [24]. Konwencja 
wymaga od zainteresowanych Stron natychmiastowego 
skierowania wniosku o takie rozstrzygnięcie do Sekretariatu 
Technicznego, który niezwłocznie podejmie niezbędne 
czynności. 

 
TSP ma prawo zwrócić się do ASP o włączenie się do 

negocjacji wzajemnie uzgodnionego programu likwidacji. 
Negocjacje muszą zostać rozpoczęte w terminie nie 
późniejszym niż 30 dni od powiadomienia Sekretariatu 
Technicznego o potrzebie takiej procedury, skierowanego przez 
TSP [25]. Wzajemnie uzgodniony plan likwidacji musi być 
dostarczony do Sekretariatu Technicznego w terminie 180 dni 
od rozpoczęcia negocjacji [26]. Komisja Wykonawcza może 
przedłużyć termin po otrzymaniu stosownego wniosku od obu 
zainteresowanych, TSP i ASP [27]. 

 
 

ZAKOPANA I ZATOPIONA CW 

 
Konwencja zezwala Stronom na włączenie do deklaracji i 

programów likwidacji broni chemicznej zakopanej na ich 
terytorium przed 1 stycznia 1977 i pozostającej w tym miejscu 
oraz broni chemicznej zatopionej w morzu przed 1 styczniem 
1985 roku [28]. 

 
(a) par. 2 Artykuł III (Deklaracje) zawiera stwierdzenie: 

"Zobowiązania wymienione w Artykule i odnośne wymagania 
Części IV Aneksu o Weryfikacji nie będą dotyczyły broni 
chemicznej  zakopanej na terytorium Strony przed 1 stycznia 
1977 i pozostającej w tym miejscu oraz broni chemicznej 
zatopionej w morzu przed 1 styczniem 1985 roku; co stanowi o 
przyjęciu odpowiedzialności za nią Państw Stron, których to 
dotyczy. 

 
(b) par. 17 Artykuł IV (Broń Chemiczna) zawiera 

stwierdzenie: "Zobowiązania wymienione w Artykule i odnośne 
wymagania Części IV Aneksu o Weryfikacji nie będą dotyczyły 
broni chemicznej  zakopanej na terytorium Strony przed 1 
stycznia 1977 i pozostającej w tym miejscu oraz broni 
chemicznej zatopionej w morzu przed 1 styczniem 1985 roku; 
co stanowi o przyjęciu odpowiedzialności za nią Państw Stron, 
których to dotyczy. 

 
Grupa Ekspertów 1 do Spraw Broni Chemicznej 

wskazała, że Grupa Robocza B przedłożyła na 16 Spotkaniu 
Ogólnym PREPCOM zalecenie przyjęcia następującej wykładni 
wymogów dotyczących deklaracji i likwidacji broni chemicznej 
"zakopanej na terytorium Państwa-Strony" i "zatopionej w 
morzu"[29]: 

(a) określenie "zakopana przez Państwo-Stronę na 
własnym terytorium" w Artykule III, par. 2 i Artykule IV, par. 
17, powinno być rozumiane jako obejmujące broń chemiczną 
zakopaną w ziemi na terytorium Strony lub ulokowaną w jej 
wodach wewnętrznych; 

(b) określenie "zatopione w morzu" występujące w tych 
samych paragrafach powinno być rozumiane jako obejmujące 
broń chemiczną zatopioną we wszystkich częściach morza, w 
tym w morzu terytorialnym Państwa-Strony. 

 
Zalecenie również stwierdza, że broń chemiczna 

zatopiona w wodach archipelagu powinna być traktowana jako 
"zatopiona w morzu", a granice między morzami 
terytorialnymi, terytorium lądowym i wodami wewnętrznymi 
powinny być określane w zgodzie z odnośnym prawem 
międzynarodowym. 

 
Wobec broni chemicznej zakopanej na terytorium 

Państwa-Strony po 1 stycznia 1977 i wobec broni chemicznej 
zatopionej w morzu po 1 stycznia 1985 "Artykuł III podpunkt 
1(a) i odnośne wymagania  Części IV(A) Aneksu o Weryfikacji 
powinny być podstawą dla deklaracji"[30]. Ponadto powinny w 
deklaracji znaleźć się dodatkowe informacje: 

(a) dokładna data zakopania lub zatopienia broni 
chemicznej; 

(b) sposób zakopania lub zatopienia broni chemicznej, 
np. w opakowaniu, pojedyncze sztuki, itp.; 

(c) obecny stan zakopanej i zatopionej broni chemicznej; 
i 

(d) potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego 
[31]. 

 
Nie jest jednoznaczne w jakim zakresie wymagania 

Artykułu III podpunkt 1(a) stosują się do  broni chemicznej  
zakopanej na terytorium Strony po 1 stycznia 1977 i 
pozostającej w tym miejscu oraz broni chemicznej zatopionej w 
morzu po 1 stycznia 1985 roku. Niemniej w PREPCOM panuje 
tendencja, aby Państwa-Strony, które dokonały takich operacji 
zakopania i zatopienia powinny zostać zobowiązane do 
zniszczenia tej broni, o ile to możliwe. Pojęcie "terytorium" 
obejmuje tu również wody wewnętrzne. W przypadku 
wydobycia broni zastosowanie mają zobowiązania o likwidacji 
wynikające z Konwencji.  
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ZADANIA EXPERT GROUP ON OLD AND 
ABANDONED CHEMICAL WEAPONS 

 
The Expert Group on Old and Abandoned Chemical 

Weapons aktualnie zobowiązana jest do [32]: 
(a) Opracowanie dyrektywy dla procedury określania 

"użyteczności" broni chemicznej wyprodukowanej między 1925 
i 1946 w odniesieniu do Części IV(B), par. 5, Aneksu o 
Weryfikacji (podpunkt 12(n) Rezolucji Paryskiej); 

(b) Rozstrzygnięcie problemów związanych z 
wymaganiami wobec likwidacji starej broni chemicznej 
wyprodukowanej między 1925 i 1946; 

(c) Zakończenie opracowania wymagań wobec deklaracji 
dla starej broni chemicznej wyprodukowanej między 1925 i 
1946; 

(d) Opracowanie wymagań wobec likwidacji i weryfikacji 
porzuconej broni chemicznej wraz z możliwością 
przeprowadzenia inspekcji; 

(e) Rozwiązanie problemów wynikających z kosztów 
weryfikacji starej broni chemicznej i jej likwidacji, jakie 
przedstawiono w par. 8 Aneksu do The Second Report of the 
Expert Group (PC-VI/B/WP.5); 

(f) Zakończenie redakcji Draft of Section E of the 
Declaration Handbook zatytułowanego 'Old 

Chemical Weapons Produced Before 1925', z 
uwzględnieniem różnic poglądów przedstawionych przez 
delegacje; 

(g) Zakończenie redakcji Draft of Section G of the 
Declaration Handbook zatytułowanego 'Abandoned Chemical 
Weapons'. 

 
Z uwagi na poufny charakter negocjacji w ramach 

PREPCOM trudno ocenić różnice w poglądach 
przedstawianych przez poszczególne delegacje. Można jednak 
zauważyć, że język wszystkich oficjalnych raportów wskazuje 
na dążenie do konsensusu. Jedną z różnic jest fakt, że 
szczegółowe wymagania wobec weryfikacji i likwidacji broni 
chemicznej zamieszczone w Części IV(A) Aneksu o Weryfikacji 
są lepiej sprecyzowane niż wymagania wobec weryfikacji i 
likwidacji starej i porzuconej broni chemicznej zamieszczone w 
Części IV(B) Aneksu o Weryfikacji. Sekcje Części IV(A) 
wyraźnie mają zastosowanie do starej i porzuconej broni 
chemicznej bardziej niż powtórzone w Części IV(B). 
Interpretacja może być oczywiście różna kiedy ściśle mają 
zastosowanie zalecenia Części IV(A) do starej i porzuconej 
broni chemicznej. Inną sporną kwestią utrudniającą uzyskanie 
konsensusu wobec rozwiązania problemu OACW jest 
osiągnięcie odpowiedniego zrównoważenia między z jednej 
strony wypełnieniem wymagań wobec deklaracji na poziomie 
niezbędnym dla utrzymania zaufania względem reżimu 
weryfikacji i ostatecznej likwidacji starej i porzuconej broni 
chemicznej, a z drugiej strony nie obciążanie Państwa-Strony 
nadmiernymi i przypuszczalnie kosztownymi wymaganiami 
wobec zakresu informacji, trudnymi dla wielu do osiągnięcia. 

   
Brak ostatecznego konsensusu w rozstrzygnięciu 

problemów ze starą i porzuconą bronią chemiczną, jak również 
innych spraw omawianych w PREPCOM, wynika częściowo z 
kwestii politycznych i tendencji do nadmiernie szczegółowego 
rozważania procedur implementacji. Na przykład, przewodnik 
dla oceny użyteczności  nie powinien i nie może służyć jako 
instrukcja ostatecznego określenia poziomu weryfikacji. Takie 
zadanie nie może być realizowane bez ekspertyzy technicznej 
dokonanej przez rzeczoznawców z uwzględnieniem specyfiki 
każdego przypadku. Negocjacje w PREPCOM wskazują 
ograniczenia możliwości opracowania precyzyjnych procedur 

dla teoretycznych scenariuszy. Trudno wyobrazić sobie czemu 
ma służyć taki eksperyment. Przewodniki i procedury muszą 
być opracowywane dla zadań nigdy wcześniej nie 
podejmowanych. Wszystkie zainteresowane strony już lepiej 
rozumieją rodzaj sytuacji, które mogą wynikać w trakcie 
wdrażania Konwencji. Niemniej projektowanie teoretycznych 
scenariuszy ma swoje ograniczenia. Zazwyczaj zakres 
zrozumienia sytuacji może poszerzyć się tylko po uruchomieniu 
wdrożenia. Po wejściu w praktykę większość różnic poglądów 
między delegacjami zniknie. Pozostałe kwestie mogą być 
wyjaśnione w ramach Komisji Wykonawczej i Konferencji 
Stron. 

 
ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE DLA 

WDROŻENIA 

Opracowano założenia operacyjne w celu zaplanowania 
wdrożenia. Oszacowano, że na wstępie objętych deklaracją i 
inspekcją będzie 40 lokalizacji starej i porzuconej broni 
chemicznej, wśród których 12 obejmuje plan na rok 1997 [33]. 
Zespół inspektorów dla programu OACW składa się z sześciu 
osób [34]. Przyjęto 3 dni jako szacunkowy czas realizacji 
inspekcji[35]. 

 
DAWNE SPOSOBY LIKWIDACJI [36]. 

Po II Wojnie Światowej Alianci zatopili około 250,000 
ton amunicji i czynników chemicznych Niemieckiej broni 
chemicznej, głównie w Morzu Bałtyckim [37]. Zatapianie 
prowadzono na ogół na akwenie (a) w pobliżu duńskiej wyspy 
Borholm, (b) na południe od szwedzkiej wyspy Gotland i (c) na 
Kanale Skagerrak między Danią i Norwegią. Broń chemiczna 
również została zatopiona wokół wybrzeży Japonii po 
zakończeniu II Wojny Światowej [38]. W latach 1968-70 USA 
prowadziła operacje zatapiania na wschodnim wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych jako część operacji CHASE [39]. 
Nieznana ilość broni chemicznej została zatopiona na 
wybrzeżu Krymu [40]. 

 
Krótko przed zakończeniem II Wojny Światowej 

Niemcy zatopili 69,000 pocisków artyleryjskich GA na 
głębokości od 20 do 30 metrów na akwenie zwanym 'Little 
Belt' pomiędzy duńskimi wyspami Als i Fys. W latach 1959-60 
władze NRF wydobyły dwa statki wypełnione pociskami GA i 
powtórnie skonteneryzowały amunicję, po czym zatopiły w 
Zatoce Biskajskiej na głębokości 2 km [41]. W opinii autora 
była to jedyna operacja, w której znaczna ilość zatopionej broni 
chemicznej została wydobyta w celu neutralizacji.  

 
LIKWIDACJA 

Wśród krajów posiadających doświadczenie w likwidacji 
broni chemicznej można wymienić: Austria, Belgia, Kanada, 
Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Federacja 
Rosyjska i Stany Zjednoczone. Doświadczenie wskazuje, że 
przy wydobyciu i likwidacji starej broni chemicznej występuje 
wiele niespodzianek. Wiele z OCW jest w stanie 
zaawansowanego skorodowania, co stwarza niebezpieczeństwo 
przy próbach identyfikacji i likwidacji. Każde państwo 
obciążone starą bronią chemiczną stoi przed niespotykanym 
splotem okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy 
opracowaniu i wdrożeniu programu likwidacji. Niektóre z tych 
okoliczności wymieniamy poniżej. 
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IDENTYFIKACJA ŁADUNKÓW PODEJRZANYCH 
O ZAWARTOŚĆ TRUCIZN 

 
Amunicja wydobywana ze starych pól bitewnych i 

poligonów może zawierać konwencjonalne  ładunki 
wybuchowe jak też i chemiczne. W czasie II Wojny Światowej 
wprowadzono na uzbrojenie ponad 70 typów mieszanin 
chemicznych [42]. Niektóre niewypały mogą też zawierać wodę 
[43]. W innych wypadkach ładunek chemiczny może być 
zhydrolizowany [44]. Można zazwyczaj rozróżnić amunicję 
chemiczną od konwencjonalnej przy pomocy prześwietlenia 
rentgenowskiego. Bardziej precyzyjne informacje o składzie 
ładunku chemicznego można uzyskać przy wykorzystaniu 
źródła promieniowania twardego i pomiar poziomów energii 
promieniowania powstałego z wzbudzenia materiału 
chemicznego. Jeden z takich systemów Portable Isotopic 
Neutron Spectroscopy (PINS) posiada emiter neutronów i 
mierzy powstające w badanym materiale promieniowanie 
gamma. Trzeba tu zaznaczyć, że ekspertyzę o składzie i 
następne operacje ze starą amunicją mogą  obecnie zapewnić 
nieliczne zespoły na świecie, chociaż jest to dziedzina 
rozwijająca się. 

 

LIKWIDACJA NA MIEJSCU ALBO LIKWIDACJA W 
CENTRALNYM ZAKŁADZIE LIKWIDACJI 

 
Materiały chemiczne w wielu krajach rozmieszczone są w 

licznych miejscach, co czyni niepraktyczną budowę oddzielnych 
zakładów likwidacji na każdym z tych miejsc. W czasie realizacji 
amerykańskiego Non–stockpile Chemical Materiel Program 
[45] zidentyfikowano ponad 65 miejsc, które wymagają jakiejś 
formy neutralizacji lub likwidacji broni chemicznej. Program 
Manager for Chemical Demilitarization spowodował więc 
wykonanie ‘Munition Management Device–1’ składającego się z 
dwu ciężarówek w zespole. W jednej z nich mieści się sprzęt do 
neutralizacji i wstępnej likwidacji, a w drugiej sprzęt kontrolny i 

analityczny. Jeśli ‘Munition Management Device–1’ (MMD) 
przejdzie testy pozytywnie Armia USA planuje budowę 
kolejnych dwu MMD [46]. � � � � � � � �

Wprawdzie badania nad metodami rozmontowania na 
części trwają od lat, jednak prace te nadal są eksperymentalne. 
Podstawą większości jest wyodrębnienie chemikaliów z 
obudowy amunicji. Można to osiągnąć przez (a)demontaż 
amunicji; (b) wykonanie otworu przez przedziurawienie bądź 
przewiercenie i wysączenie chemikaliów; (c) rozcinanie 
obudowy amunicji. Po rozmontowaniu ładunek chemiczny, 
materiały wybuchowe i obudowa amunicji mogą być 
przetwarzane osobno. Demontaż nie może być zastosowany 
wobec starej amunicji chemicznej z powodu jej złego stanu 
technicznego. Rozcinanie pocisków chemicznych powinno być 
wykonane poniżej ładunku zapalnika, który można precyzyjnie 
zlokalizować przy pomocy prześwietlenia rentgenowskiego.  � 	 � � � � 
 � �  � � � � 
 z � � � 
 �

Większość amerykańskich OCW będzie zlikwidowana w 
ramach US Army’s Non–stockpile Chemical Materiel Program. 
Ocenia się, że program ten będzie kosztował około 15,2 mld$ 
jeśli zmieści się w czasie realizacji 40 lat [47]. Materiały, których 

likwidację obejmuje US Army’s Non–stockpile Chemical 
Materiel Program to: (a) broń chemiczna wydobyta z 
poligonów lub miejsc zakopania, (b) zestawy do wykrywania 
broni chemicznej, i (c) dawne zakłady produkcyjne broni 
chemicznej. US Army planuje zniszczyć materiały chemiczne 
przy pomocy mobilnej instalacji z zastosowaniem wybranej 
technologii neutralizacji.  

 
LIKWIDACJA ACW 

 
Jednym z możliwych scenariuszy może być użyty przez 

dawne państwo kolonialne. W 1979 roku około 45 ton iperytu 
wyprodukowanego w 1940-41 roku w Batujajar na Zachodniej 
Jawie przez kolonialne władze holenderskie, zniszczono przez 
spalenie w porozumieniu między rządami Indonezji i Holandii 
("Project Obong")[48]. 

 
Dwa najbardziej zainteresowane problemem państwa to 

Chiny i Japonia [49]. W lutym 1992 delegacja Chin złożyła na 
Konferencji Rozbrojeniowej oświadczenie, gdzie ocenia ilość 
broni chemicznej porzuconej na swoim terytorium na 2 mln 
szt. [50). W czerwcu poprzedniego roku wspólna Japońsko-
Chińska komisja zbadała miejsce zawierające broń chemiczną. 
Badania miały zadanie zidentyfikować lub potwierdzić 
pochodzenie i lokalizację porzucenia broni chemicznej oraz 
określić ogólny obraz sprawy. Dotychczas przeprowadzono 
sześć wspólnych dochodzeń [51], które wykazały obecność co 
najmniej 770,000 ładunków, a 90% z nich leży w dystrykcie 
Harbaling [52]. Szereg rozmów dwustronnych między oboma 
rządami towarzyszyło wspólnym dochodzeniom [53]. W 
raporcie znajduje się deklaracja, że Japonia przygotowana jest 
do budowy jednego lub większej liczby zakładów likwidacji w 
ramach wieloletniego i wielomiliardowego programu, który ma 
zakończyć się po 10 do 15 latach [54]. Wskazano też na 
problem obaw Rosji wynikający z przypuszczalnych planów, 
które mają obejmować budowę jednego lub kilku zakładów 
niszczenia broni chemicznej w pobliżu granicy z Rosją [55]. 

 
 
ZATOPIONA BROŃ CHEMICZNA 

 
Iperyt i wszystkie arsenopochodne bojowe środki trujące, 

jak np. Lewizyt [56], posiadają niekwestionowany negatywny 
wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Z reguły każdy 
związek chemiczny zawierający arsen jest toksyczny. Wyraża się 
zaniepokojenie faktem, że osady denne w Bałtyku wykazują 
podwyższone wartości stężenia arsenu, co może wynikać z 
wielkiej skali zatapiania broni chemicznej [57]. O ile gazy 
paraliżujące i inne rodzaje broni chemicznej zwykle hydrolizują 
dość szybko, iperyt jest bardzo odporny na działanie wody. 
Tworzy na powierzchni twardą powłokę, która chroni wnętrze 
przed dostępem wody. Tak zaizolowany iperyt może 
pozostawać aktywny przez wiele lat. Rybacy na Morzu 
Bałtyckim czasem zostają porażeni przez amunicję z II Wojny 
Światowej zawierającą iperyt po wyłowieniu jej w sieciach.  

 
Likwidacja bojowych środków trujących zawierających 

arsen przedstawia dodatkową trudność, gdyż Konwencja o 
Broni Chemicznej wymaga aby proces rozkładu był 
"nieodwracalny". Innymi słowy produkt końcowy procesu 
destrukcji musi posiadać postać gwarantującą, że broń 
chemiczna nie może z niego być odbudowana. Ponadto reżim 
weryfikacji musi zapewnić, że produkt końcowy nie będzie 
użyty do celów zabronionych Konwencją. Paragraf 10 Artykułu 
IV wymaga od Państwa-Strony "przyłożenia najwyższego 
priorytetu" do ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Jedną z 
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możliwych metod jest zastosowana w Kanadzie i Włoszech 
procedura kończąca się wymieszaniem arsenowych produktów 
likwidacji z cementem [58]. 

 
 

KONKLUZJA 

 
Powyższa dyskusja nie jest kompletna i stanowi jedynie 

zasygnalizowanie najistotniejszych problemów wynikających 
przy likwidacji OACW. Wprawdzie trudno ocenić z 
jakimkolwiek prawdopodobieństwem całkowitą ilość 
zatopionej broni chemicznej, jednak wielka skala operacji 
zatapiania i spodziewany koszt wydobycia i likwidacji jest już 
oczywisty. W artykule prezentowanym na Helsinki Commission 
Ad Hoc Group on dumped chemical weapons oszacowano, że 
koszt wydobycia amunicji chemicznej zatopionej w Bałtyku i w 
Sakgerraku będzie wynosił miliardy koron szwedzkich [59]. 
Oszacowanie wykonane przez prywatnego przedsiębiorcę 
ocenia całkowity koszt likwidacji uzbrojenia chemicznego na 
świecie na ponad 50 mld$ [60]. Decyzja o wydobyciu broni 
chemicznej powinna być podjęta na podstawie rozważań 
technicznych. Wprawdzie operacja wydobycia z Małego Bełtu 
powiodła się, jednak podjęta została 14 lat po pierwotnym 
zatopieniu i prowadzona była we względnie płytkiej wodzie. 
Równocześnie nie udostępniono publicznie informacji o 
aspektach technicznych operacji ani o trudnościach z nią 
związanych.  

 
Należy stwierdzić, że nie zostały jeszcze zbadane w 

dostatecznym stopniu własności broni chemicznej, oraz że 
jedynie część z już znanych jest dostępna publicznie. Rządy 
powinny być zachęcane do udostępnienia wszystkich znanych 
im danych o zachowaniu się broni chemicznej w wodzie 
morskiej, jak również każdej informacji historycznej, tj. 
lokalizacji akwenów zatopień, gdyż może to wesprzeć wysiłki 
związane z likwidacją. 

 
Innym czynnikiem, którego nie można pominąć przy 

planowaniu i wdrażaniu programów likwidacji jest udział 
społeczeństwa. Sowiecki zakład likwidacji broni chemicznej nie 
został uruchomiony w 1989 roku z powodu protestów lokalnej 
społeczności. Oficjalne oszacowanie z 1985 roku całego zapasu 
broni chemicznej w USA wynosiło około 3,2 mld$. Wielkość ta 
urosła do dzisiejszej kwoty 12,4 mld$. Jednym z zasadniczych 
powodów wzrostu kosztów było uruchomienie przez US Army 
programu alternatywnej technologii likwidacji i wieczne 
opóźnienia we wdrożeniu procedur likwidacji. Oba czynniki 
wzrostu kosztów wynikają w większości z opozycji społecznej 
wobec przyjęcia przez Armię spopielania jako podstawowej 
metody likwidacji. 

 
Z definicji OCW są bezużyteczne dla zadań, do których 

zostały stworzone. Powody dla których w kręgach wojskowych 
i politycznych utrzymuje się tajemnicę wokół OACW związane 
są z dwoma czynnikami. Jednym jest brak pewności, że te 
kategorie broni, tak OCW jak i ACW, są zawsze niezdatne do 
użytku. Przez ich pozostawanie w środowisku broń ta stanowi 
niebezpieczeństwo ekologiczne bardziej niż wojskowe.   
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ANNEX 1  

PARAGRAPH 1(A) OF ARTICLE III‘1.  

Each State Party shall submit to the 
Organization, not later than 30 days after this 
Convention enters into force for it, the 
following declarations, in which it shall: � � �

With respect to chemical weapons: � � �
Declare whether it owns or possesses any 

chemical weapons, or whether there are any 
chemical weapons located in any place under its 
jurisdiction or control; � � � �

Specify the precise location, aggregate 
quantity and detailed inventory of chemical 
weapons it owns or possesses, or that are 
located in any place under its jurisdiction or 
control, in accordance with Part IV(A), 
paragraphs 1 to 3, of the Verification Annex, 
except for those chemical weapons 
referred to in sub–paragraph (iii); � � � � �

Report any chemical weapons on its 
territory that are owned and possessed by 
another State Party and located in any place 
under the jurisdiction or control of another 
State, in accordance with Part IV(A), paragraph 
4, or the Verification Annex;  � � � �

Declare whether it has transferred or 
received, directly or indirectly, any chemical 
weapons since 1 January 1946 and specify the 
transfer or receipt of such weapons, in 
accordance with Part IV(A), paragraph 5, of the 
Verification Annex;  � � �

Provide its general plan for destruction of 
chemical weapons that it owns or possesses, or 
that  are located in any place under its 
jurisdiction or control, in accordance with Part 
IV(A), paragraph 6, of the Verification Annex;’ 
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ANNEX 2 

Locations of United States non-stockpiled chemical warfare material  

State (location)  Site Material 
Alabama Anniston Army Depot Misc. chemical material 
Alabama Redstone Arsenal Recovered CW 
Alaska  Fort Richardson Recovered CW 62 
Arkansas  
 

Pine Bluff Arsenal Binary CW, former CWPFs 63 , misc. 
chemical material, recovered CW 

Colorado  Pueblo Depot Activity Misc. chemical material, recovered CW 
Colorado Rocky Mountain Arsenal Former CWPF, recovered CW 
Indiana  Newport Chemical Activity Former CWPFs 
Johnstan Atoll (Pacific Ocean) Johnston Atoll Recovered CW 
Kentucky  Blue Grass Army Depot Misc. chemical material 
Maryland. Aberdeen Proving Ground Binary CW, former CWPFs, misc chemical material, recovered CW 
Oregon  Umatilla Depot Activity Binary CW, misc. chemical material 
Texas Camp Bullis 64 Recovered CW 
Utah  Dugway Proving Ground Recovered CW, misc. chemical material 
Utah Tooele Army Depot Binary chemical weapons, misc. chemical material, recovered CW 

Known or possible sites containing non–stockpiled United States chemical material 

State (location) Sites 
Alabama Camp Sibert, Fort McClellan, Redstone Arsenal 
Alaska Cape Yakak Radio Station, Chichagof Harbor, Fort Wainwright, Gerstle River Expansion Area, Gerstle River Test 

Site, Unalaska Island 
Arizona Camp Navajo, Yuma Proving Ground 
Arkansas Fort Chaffee, Pine Bluff Arsenal, Southwestern Proving Ground 
California Edwards Air Force Base, Fort Ord, Santa Rosa Army Air Field 
Colorado Pueblo Army Activity, Rocky Mountain Arsenal 
Florida Brooksville Army Air Field, MacDill Force Base, Withlacoochee 
Georgia Fort Benning, Fort Gillem 
Hawaii Kipapa Ammunition Storage, Schofield Army Barracks 
Illinois Fort Sheridan, Savanna Army Depot Activity 
Indiana Camp Atterbury, Naval Surface Warfare Center (Crane Division), Newport Chemical Activity 
Iowa Camp Dodge 
Kentucky Blue Grass Army Depot, Fort Knox 
Louisiana Camp Claiborne, England Air Force Base, Fort Polk 
Maryland Aberdeen Proving Ground, Fort Meade 
Massachusetts Fort Devens 
Michigan Chemical Warfare Development Division 
Mississippi Camp Van Dorn, Columbus Army Airfield 
Missouri Camp Crowder 
Nevada Hawthorne Army Depot 
New Jersey Fort Hancock, Naval Air Warfare Center (Lakehurst), Raritan Arsenal 
New Mexico Fort Wingate Depot Activity 
New York Camp Hero 
North Carolina Camp Lejeune, Laurinburg–Maxton Army Air Base 
Ohio Cleveland Plant, Ravenna Army Ammunition Plant 
Oregon Umatilla Depot Activity 
South Carolina Charleston Naval Weapons Station 
South Dakota Black Hills Ordnance Depot 
Tennessee Defense Depot Memphis 
Texas Camp Bullis, Camp Stanley Storage Activity 
US Virgin Islands Water Island 
Utah Dugway Proving Ground (two sites), Tooele Army Depot, Wendover Bombing and Gunnery Range � � � � � � : US Army Non–Stockpile Chemical Materiel Program, � � � � � � � � � 	 
 � �  � 
 � �  � �  	 � � � 	 � 	 � � �  	 �  � � � � � 	 
 �  � � � � r,  
URL: <http://www-pmcd.apgea.army.mil/nscmp/link4b.htm>. 
 


