
WSTĘP 

OGIEŃ — zjawisko fizykochemiczne, dla 
współczesnych naturalne, znane i oswojo-
ne, dla pierwotnych tajemnicze, groźne  
i mistyczne (boskie). Od zarania dziejów 
ogień fascynował i przerażał. Był dla nich 
zarówno symbolem potęgi i siły natury jak 
również środek pozwalający na ujarzmie-
nie przyrody i zmianę trybu życia. Światło  
i ciepło, które zapewniał ogień oraz możli-
wość przyrządzania łatwiej przyswajalnego 
pokarmu, to cechy ognia, do których ludz-
kość przekonała się bardzo szybko. Po-
czątkowo człowiek posługiwał się ogniem 
pozyskanym ze źródeł naturalnych 
(prawdopodobnie ze źródeł ognia wywoła-
nych wyładowaniami atmosferycznymi lub 
wybuchami wulkanów) i nauczył się go 
podtrzymywać. Następnym krokiem było 
opanowanie umiejętności rozniecania  
ognia. Istnieje domniemanie, że pierwsze, 
przypadkowe zaprószenie ognia mogło   
nastąpić przypadkowo podczas obróbki 
kamienia. Społeczeństwa, których rozwój 
zatrzymał się na etapie epoki kamiennej  
i mające utrudniony dostęp do osiągnięć 
cywilizacyjnych po dziś dzień rozniecają 
ogień rozmaitymi metodami, na ogół spro-
wadzającymi się do szybkiego pocierania 
kawałków twardego i miękkiego wysuszo-
nego drewna. Kolejnym krokiem było za-
stosowanie do tego celu ruchu obrotowe-
go - "wiercenie" w miękkim kawałku drew-
na twardym kijkiem obracanym dłońmi. 
Metodę tę później udoskonalono, napę-
dzając ów kijek odpowiednio założoną nań 
cięciwą łuku, który przesuwano tam  
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ogień - suma obserwowal-
nych zjawisk towarzyszą-
c y c h  f i z y c z n o -
chemicznemu procesowi 
spalania, a przede wszyst-
kim: 
 emisja promieniowania 

widzialnego – światła  
w postaci charaktery-
stycznych rozbłysków 
dynamicznie przemiesz-
czających się pod wpły-
wem ruchów rozgrzane-
go powietrza, zwanych 
płomieniami; 

 emisja promieniowania 
elektromagnetycznego 
dowolnej częstotliwości 
— ciepła; 

 emisja akustyczna, 
dźwięki towarzyszące 
spalaniu: trzaski, syk, 
itp. 

BROŃ ZAPALAJĄCA 
w postanowieniach 

Międzynarodowego Prawa Humanitarnego  
Konfliktów Zbrojnych 

i z powrotem (czyli tzw. świdrem smycz-
kowym). W starożytnym Egipcie opraco-
wano metodę rozpalania ognia za po-
mocą szklanych soczewek skupiających 
promienie słoneczne, które w postaci 
silnej wiązki światła wywoływały ogień 
na materiale łatwopalnym. Tę metodę 
stosowano jeszcze w XVII i XVIII wieku. 
W późniejszych czasach pojawiły się 
krzesiwa, a następnie dzisiejsze zapałki 
i zapalniczki. Opanowanie sposobu roz-
niecania ognia, jego podtrzymywania 
oraz kontrolowanie procesu spalania 
umożliwiło ludzkości dokonanie skoku 
cywilizacyjnego poprzez wynalezienie  
i rozwój technologii z zakresu m.in. cera-
miki (np. cegły, dachówki, naczynia), 
szkła (np. szyby, lustra, izolatory) czy 
metalurgii (wytop metali i ich obróbka, 
odlewnictwo). Ogień posiadał i nadal 
posiada dla ludzkości wielkie znaczenie 
kulturowe, mistyczne, społeczne i religij-
ne. Ale to co może służyć rozwojowi, 
może być również wykorzystane jako 
broń. 
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Fot. 1. Rozniecanie ognia przez Masajów 
Źródło: https://pasjegosi.flog.pl/wpis/12718152 
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Broń zapalająca: 

1. Broń zapalająca to środ-
ki rażenia przeznaczone 
do wywoływania poża-
rów obiektów oraz powo-
dowania śmierci i popa-
rzeń u ludzi przez działa-
nie płomieniem, promie-
niowaniem cieplnym lub 
innymi skutkami powo-
dowanymi przez pożar. 

2. Broń zapalająca obejmu-
je środki zapalające oraz 
amunicję i sprzęt do ich 
bojowego użycia, w tym 
przenoszenia. 

3. Dawniej wraz ze środka-
mi dymotwórczymi oraz 
bojowymi środkami tru-
jącymi wchodziła w 
skład broni chemicznej 
(bojowych środków che-
micznych. 

Źródło: https://i.pinimg.com/ 
736x/79/a6/8b/79a68b7f97d9
5f303d194c355da12efd.jpg 

Kula ognista — używana od 
XVI w., rozgrzana w ogniu 
pełna kula armatnia, łado-
wana odprzodowo do dział 
gładkolufowych dla wznie-
cenia pożaru na nieprzyja-
cielskich okrętach, w bu-
dynkach lub fortyfikacjach. 

Karkas — pocisk zapalający 
używany w dawnej artylerii 
gładkolufowej. Karkas był 
elipsoidalną klatką żela-
zną, wypełnioną substan-
cją zapalającą. Klatkę po-
krywano płótnem i oblewa-
no smołą.  

Brander – używana w cza-
sie wojen flot żaglowych 
jednostka pływająca wypeł-
niona materiałami łatwo-
palnymi, którą po opusz-
czeniu przez załogę i pod-
paleniu puszczano z wia-
trem lub prądem w stronę 
okrętów nieprzyjaciela, aby 
wzniecić na nich pożar.  

Fot. 2 Brander użyty przez Anglików w ataku na Wielką Armadę 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Brander#/media/Plik:Loutherbourg-Spanish_Armada.jpg 

siarka) co zwiększało czas oddziaływania 
płomieni na rażone obiekty (skuteczność)  
i znacznie utrudniało gaszenie ognia. Sta-
rożytność i średniowiecze to przede 
wszystkim stosowanie ognia grackiego 
(bizantyjskiego) oraz początki stosowania 
rakiet m.in. w celu wywoływania pożarów. 
Kolejne epoki, aż do wybuchu I wojny świa-
towej to głównie zastosowanie środków 
artyleryjskich (kule ogniste, karkasy) oraz  
branderów i rakiet w marynarce wojennej. 
Tuż przed wybuchem I wojny światowej 
(1893r.) wynaleziono termit, który znalazł 
zastosowanie jako środek zapalający  
w granatach ręcznych, pociskach artyleryj-
skich oraz, obok fosforu i elektronu,  
w bombach lotniczych  używanych w cza-
sie tej wojny. Czasy Wielkiej Wojny  
(1914-18), ze względu na swój stacjonarny 
charakter na froncie zachodnim, oraz ko-
nieczność częstego zdobywania i przeła-
mywania umocnień  przeciwnika, zaowoco-
wały opracowaniem przełomowej i najbar-
dziej charakterystycznej broni zapalającej  
— ręcznych miotaczy ognia. 

HISTORIA ROZWOJU BRONI ZAPALAJĄCEJ 

Opanowanie i kontrolowanie ognia umoż-
liwiło również prace nad wykorzystaniem 
jego niszczycielskiej siły jako broni. Po-
czątki to przede wszystkim wykorzystanie 
płonących żagwi, a później pochodni, do 
niszczenia zasobów materialnych przeciw-
nika w celu pozbawienia go zaplecza. 
Zmuszano go tym do ucieczki z miejsc 
zagrożonych przenoszącym się pożarem  
i rozpędzano jego zwierzęta. Pozbawiano 
go tym sposobem środka transportu - 
koni, a także części zapasów żywności - 
koni i bydła; niszczono uprawy i zbiory 
oraz miejsca zamieszkania podpalając 
budynki, wioski i grody, które najczęściej 
były drewniane i prawie zawsze kryte 
strzechami. Kolejnym, naturalnym, eta-
pem rozwoju tego typu broni było opano-
wanie sposobów rażenia przeciwnika 
środkami zapalającymi na odległość. Po-
czątkowo były to wystrzeliwane z łuków  
płonące strzały a następnie miotane  
z katapult i balist naczynia z  płonącymi 
środkami zapalającymi (tłuszcze, olej 
skalny i pakuły nasączone nimi, smoła, 
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Termit — mieszanina złożo-
na ze sproszkowanego 
glinu i tlenku żelaza, wyna-
leziona w 1893 roku. Ter-
mit ulega silnie egzoter-
micznej reakcji redoks, 
czemu towarzyszy jedna z 
najwyższych temperatur 
uzyskiwanych w procesach 
przemysłowych do ok. 
3800°C). Zastosowanie: 
do przecinania lub spawa-
nia stali, np. szyn kolejo-
wych bez potrzeby użycia 
ciężkiego sprzętu,  do uzy-
skiwania czystych metali  
z rud, jako wkład do amuni-
cji zapalającej.  
Elektron lub Elektronmetall 
został opracowany w 1908 
roku.  Skład stopu wstęp-
nego Elektron wynosił oko-
ło 90% Mg, 9% Al, 1% in-
nych. Temperatura spala-
nia powyżej 800oC. Bomby 
zapalające tego typu były 
szeroko stosowane pod-
czas II wojny światowej. 
Pirożel — bojowy środek 
zapalający opracowany w 
USA podczas II wojny świa-
towej ok. 1943r.). Jest to 
mieszanina sproszkowane-
go magnezu z asfaltem,  
z dodatkiem żelu powstałe-
go z benzyny i metakrylanu 
izobutylu oraz utleniacza  
i odpadków magnezu. Sto-
sowany do wypełniania 
bomb zapalających. Tem-
peratura płomienia piroże-
lu wynosi 1200–1600°C. 
Butelka zapalająca  — po-
tocznie zwana „koktajlem 
Mołotowa” prosty i pod-
ręczny środek zapalający, 
który stanowi łatwo tłukący 
się pojemnik (najczęściej 
szklana butelka) wypełnio-
ny łatwopalną lub samoza-
palną cieczą. Pierwszy raz 
użyta podczas wojny domo-
wej w Hiszpanii. Prosty do 
przygotowania i użycia śro-
dek zapalający stosowany 
głównie do niszczenia po-
jazdów oraz wzniecania 
pożarów w terenie zurbani-
zowanym. Obecnie często   
używany w trakcie prote-
stów, zamieszek i niepoko-
jów społecznych 

Fot. 4 Polska bomba zapalająca 1kg „elektron” z okre-
su międzywojennego 

Źródło: http://www.weu1918-1939.pl/bomba-
zapalajaca-1-kg-elektron/ 

Początkowy okres II wojny światowej to 
sporadyczne zastosowanie środków zapa-
lających w walkach na lądzie oraz syste-
matyczne, już od pierwszego dnia wojny, 
użycie lotniczych bomb zapalających prze-
de wszystkim do ataków na obiekty cywil-
ne tj. miasta i osiedla. Wraz z czasem, uży-
cie broni, w działaniach wojennych zaczęło 
mieć charakter masowy. Skuteczność tego 
rodzaju uzbrojenia została potwierdzona 
podczas szturmowania umocnień inżynie-
ryjnych, w walkach w terenie zurbanizowa-
nym oraz w trakcie bombardowań strate-
gicznych dużych obszarów przemysłowych 
lub mieszkalnych. Udział bomb zapalają-
cych, w stosunku do klasycznych bomb 
burzących, wahał się od kilku % w począt-
kowym okresie wojny do ponad 80%  
w okresie końcowym. Dane te pokazują 
wysoką skuteczność tych środków, szcze-
gólnie w środowisku umożliwiającym 
wzniecenie, podtrzymanie i rozprzestrze-
nianie się pożarów na dużych przestrze-
niach. Skutki masowego użycia to powsta-
wanie na terenach leśnych i zurbanizowa-
nych tzw. burz ogniowych, których skutki to 
całkowite zniszczenie poszycia i/lub infra-
struktury oraz wysokie straty ludzkie. Ich 
skuteczność miała istotne znaczenia dla 
powojennego rozwoju tej broni co bezpo-
średnio przełożyło się na masowe ich uży-
cie (bez żadnych ograniczeń) w później-
szych konfliktach zbrojnych tj. wojnie kore-
ańskiej i wietnamskiej. Przerażające na-
stępstwa użycia na masową skalę środków 
zapalających, szczególnie przeciwko lud-
ności cywilnej i środowisku naturalnemu, 
spowodowały konieczność uregulowania 
ich stosowania na polu walki. 

Użycie broni zapalającej na frontach  
I wojny światowej nie miało charakteru 
masowego. Spowodowane to było głównie 
stacjonarnym charakterem działań bojo-
wych, które miały miejsce w środowisku 
mało podatnym na powstawanie i rozwój 
pożarów oraz niedostatecznym rozwojem 
środków przenoszenia (udźwig i zasięg 
samolotów). Stosowanie środków zapala-
jących ograniczało się do sporadycznego 
użycia amunicji zapalającej, pojedynczych 
nalotów bombowych z jej użyciem oraz 
zastosowaniem ręcznych miotaczy ognia 
w trakcie szturmowania umocnionych 
pozycji przeciwnika. Od I wojny światowej 
wraz z rozwojem wszystkich dziedzin nau-
ki i techniki, nastąpił również duży postęp  
w rozwoju broni i środków zapalających. 
Okres międzywojenny zaowocował opra-
cowaniem i wdrożeniem różnych typów 
amunicji i bomb zapalających opartych na 
zastosowaniu fosforu, termitu i stopu typu 
„elektron”. Zaś doświadczenia z poprzed-
niej wojny spowodowały upowszechnienie 
się granatów zapalających, plecakowych 
miotaczy ognia, fugasów oraz  implemen-
tację miotaczy płomieni w stałych obiek-
tach fortyfikacyjnych oraz w pojazdach 
pancernych (czołgi wyposażone w miota-
cze ognia). 

Długość bomby  352 mm   

Średnica bomby  50 mm   
Masa bomby  0,968 kg  

Fot. 3 Niemiecki miotacz płomieni z okresu  
I wojny światowej 

Źródło: https://historia.wprost.pl/491204/miotacz-ognia-
bron-z-piekla-rodem.html 
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Napalm — dzięki swojej, 
gęstej i lepkiej, konsysten-
cji, jest bardzo trudny do 
ugaszenia. Skuteczny na 
powierzchniach wilgotnych, 
pionowych, mocno wsiąkli-
wych (np. piasek) oraz na  
powierzchni wody. Pierw-
sze napalmy były mieszani-
nami soli organicznych 
glinu i kwasów naftenowe-
go, stearynowego, lauryno-
wego i palmitynowego 
(stąd nazwa). Z czasem do 
benzyn zaczęto dodawać 
benzen, a jako substancję 
zagęszczającą zastosowa-
no polistyreny. Temperatu-
ra spalania pierwszych 
napalmów to 800-1000°C, 
p ó ź n i e j s z y c h  n a w e t 
1200°C. Napalm, jako 
bojowy środek zapalający, 
został po raz pierwszy użyty 
przez wojska amerykańskie 
w II wojnie światowej pod-
czas bitwy o wyspę Tinian  
(22 lipca 1944r.), później 
podczas wojny domowej w 
Grecji przeciw partyzantom 
oraz na masową skalę w 
Korei i Wietnamie. Stosuje 
się go w miotaczach ognia  
i bombach lotniczych, rza-
dziej w pociskach artyleryj-
skich i rakietowych. 
Broń termobaryczna — po-
tocznie zwana też paliwo-
wo-powietrzną, obejmuje 
różne rodzaje amunicji, 
które charakteryzują się 
generacją fali wybuchu  
o niższej amplitudzie nad-
ciśnienia, ale o znacznie 
dłuższym czasie trwania w 
porównaniu do wybuchu 
punktowego oraz  wysoką 
temperaturą w dość dużym 
obszarze. Broń ta wykorzy-
stuje przestrzenne materia-
ły łatwozapalne lub wybu-
chowe, które rozprzestrze-
nione w powietrzu umożli-
wiają wykorzystanie tlenu  
atmosferycznego do spala-
nia paliwa (materiału wybu-
chowego).    

MIEDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE  
KONFLIKTÓW ZBROJNYCH A BROŃ ZAPALAJĄCA 

W przeciwieństwie do broni chemicznej, której użycie po I wojnie światowej zostało 
przez społeczność międzynarodową zakazane konwencjami międzynarodowymi, nie 
widziano potrzeby wprowadzenia ograniczenia lub zakazu użycia broni zapalających na 
polu walki. Tego podejścia nie zmieniły również II wojna światowa i konflikt koreański. 
Dopiero po wojnie w Wietnamie, która charakteryzowała się systematycznym niszcze-
niem wielkich połaci tego kraju za pomocą środków zapalających, społeczność między-
narodowa postanowiła ograniczyć  użycie broni zapalającej w konfliktach zbrojnych. 
10.10.1980r. uzgodniono i podpisano Konwencję zawierającą m.in. poniższy protokół. 

Protokół (III) o zakazie lub ograniczeniu używania broni zapalających 

Artykuł 1 - Definicje 

W rozumieniu niniejszego protokołu: 
1. "Broń zapalająca" - oznacza broń lub amunicję, która zasadniczo przeznaczona jest do po-

wodowania pożarów obiektów lub oparzeń osób wskutek działania płomieniowego lub 
cieplnego albo obu jednocześnie, wywołanych przez reakcję chemiczną substancji przenie-
sionych do celu: 

a) bronie zapalające mogą mieć, na przykład, formę miotaczy ognia, fugasów, pocisków, 
rakiet, granatów, min, bomb i innych zasobników z substancjami zapalającymi, 

b) bronie zapalające nie obejmują: 
i) amunicji, której działanie zapalające może być przypadkowe, takiej jak oświetlająca, 

smugowa, dymotwórcza lub sygnałowa, 
ii) amunicji przeznaczonej do przebijania, działania podmuchowego lub działania 

odłamkowego w połączeniu z dodatkowym działaniem zapalającym, takiej jak pociski 
odłamkowe, bomby burzące lub podobnej amunicji o różnorodnym działaniu, której 
działanie zapalające nie zostało specjalnie przewidziane w celu wywoływania oparzeń 
osób, lecz w celu użycia przeciwko obiektom wojskowym, takim jak pojazdy pancer-
ne, statki powietrzne oraz instalacje lub urządzenia. 

2. "Skupienie osób cywilnych" - oznacza każde skupienie osób cywilnych o charakterze stałym 
lub przejściowym, takie jak występujące w zamieszkałych częściach miast, osiedlach lub 
wsiach, w obozach albo w kolumnach uchodźców lub ewakuowanych albo w grupach ko-
czowniczych. 

3. "Obiekt wojskowy" - oznacza w odniesieniu do przedmiotów każdy obiekt, który ze względu 
na swój charakter, położenie, przeznaczenie lub wykorzystanie wnosi efektywny wkład do 
działań wojskowych i którego całkowite lub częściowe zniszczenie, zdobycie lub unieszko-
dliwienie w okolicznościach występujących w danej chwili daje wyraźną przewagę wojsko-
wą. 

4. "Obiekty cywilne" są to wszelkie obiekty, które nie są obiektami wojskowymi w rozumieniu 
ustępu 3. 

5. "Możliwe środki ostrożności" są to środki praktycznie dostępne lub możliwe do zastosowania 
z uwzględnieniem wszystkich okoliczności występujących w danej chwili, w tym wymagań 
humanitarnych i wojskowych. 

Artykuł 2 - Ochrona osób cywilnych i obiektów cywilnych 
1. Zabrania się niezależnie od okoliczności, czynić przedmiotem ataku za pomocą broni zapala-

jących ludność cywilną, poszczególne osoby cywilne oraz obiekty cywilne. 

2. Zabrania się, niezależnie od okoliczności, czynić przedmiotem ataku za pomocą lotniczych 
broni zapalających obiekty wojskowe rozmieszczone w rejonach skupienia osób cywilnych. 

3. Zabrania się również czynić przedmiotem ataku obiekty wojskowe rozmieszczone w rejonach 
skupienia osób cywilnych za pomocą broni zapalających innych niż lotnicze, chyba że takie 
obiekty wojskowe są wyraźnie oddzielone od skupienia osób cywilnych i zostaną zastosowa-
ne możliwe środki ostrożności w celu ograniczenia działania zapalającego do obiektów woj-
skowych oraz w celu uniknięcia, a w każdym razie zminimalizowania przypadkowych ofiar 
wśród osób cywilnych, ranienia osób cywilnych i szkód w obiektach cywilnych. 

4. Zabrania się czynienia przedmiotem ataku za pomocą broni zapalających lasów i innej ro-
ślinności, chyba że te składniki środowiska naturalnego są wykorzystywane do ukrycia, 
zakrycia lub maskowania żołnierzy albo obiektów wojskowych bądź same stanowią obiekty 
wojskowe. 
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Zasada humanitaryzmu  
— najwyżej ceni życie  
i zdrowie ludzkie, dlatego 
kładzie nacisk na zapobie-
ganie ludzkim cierpieniom  
i niesienie pomocy wszyst-
kim, którzy tego potrzebu-
ją. Obejmuje m.in. zakaz 
stosowania środków walki 
wywołujących nadmierne 
cierpienie u rażonej nimi 
osoby lub skutkujące,  
w każdym przypadku jego 
skutecznego użycia, śmier-
cią takiej osoby. Docelowo 
ma to być eliminacja z ar-
senałów środków walki, 
które zawierają w sobie 
elementy celowo powodu-
jące trwałe i nieodwracalne 
uszkodzenie zdrowia  
(np. wzroku) lub zwiększe-
nie u przeciwnika obrażeń, 
ponad konieczną miarę 
np.: kule dum-dum oraz 
środków, których użycie  
w każdym przypadku skut-
kować będzie śmiercią 
rażonej  nimi osoby  
(np. broń zatruta). 

Analiza treści przedmiotowego protokołu 
do „Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
używania pewnych broni konwencjonal-
nych, które mogą być uważane za powo-
dujące nadmierne cierpienia lub za posia-
dające niekontrolowane skutki” uświada-
mia nam, że broń zapalająca nie została 
wyeliminowana z arsenału wojskowego, 
jest dozwolona do zastosowania przeciw-
ko siłom zbrojnym przeciwnika. Tekst Pro-
tokołu III wskazuje na trzy formy zakaza-
nego ataku przy użyciu broni zapalającej: 

1. atak na ludność cywilną, poszczególne 
osoby cywilne oraz obiekty cywilne, 

2. atak przy użyciu lotniczych broni zapa-
lających na obiekty wojskowe roz-
mieszczone w rejonie skupienia osób 
cywilnych, 

3. atak na lasy lub inną roślinność, chyba 
że są one wykorzystywane do ukrycia 
lub maskowania żołnierzy albo same 
stanowią cel wojskowy. 

W odniesieniu do broni zapalającej innej 
niż lotnicza Protokół dopuszcza jej stoso-
wanie w rejonach skupienia osób cywil-
nych pod warunkiem, że cel wojskowy 
będący przedmiotem ataku jest wyraźnie 
oddzielony od skupienia osób cywilnych  
i zostaną podjęte wszelkie możliwe środki 
mające zapobiec lub co najmniej zmini-
malizować straty wśród osób i obiektów 
cywilnych. Należy zwrócić uwagę, że  
w świetle tego protokołu nie delegalizuje 
się całkowicie użycia broni zapalającej  
w każdych warunkach. Zabrania się głów-
nie atakowania w każdych warunkach 
obiektów cywilnych, a także obiektów woj-
skowych w rejonie skupienia osób cywil-
nych (zamieszkania) - jednak dotyczy to 
tylko i wyłącznie ataku powietrznego. Mi-
mo tak dokładnej regulacji, nadal docho-
dzi do łamania Protokołu III czego dowo-
dem są bombardowania miast kasetowy-
mi bombami zapalającymi w Syrii. Nie 
uregulowano natomiast kwestii użycia 
broni zapalającej przeciwko obiektom 
wojskowym znajdującym się poza skupi-
skami osób cywilnych. To daje stronom 
konfliktu pewną „dowolność” w stosowa-
niu broni zapalającej przeciwko żołnie-
rzom przeciwnika. Warto jednak zazna-
czyć, że oprócz konwencji i innych doku-

mentów międzynarodowych, w trakcie 
konfliktów zbrojnych należy się kierować 
przede wszystkim podstawowymi zasada-
mi Międzynarodowego Prawa Humanitar-
nego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ),  
a w szczególności zasadą humanitaryzmu. 
Oznacza to, że każda decyzja o użyciu 
tego typu broni powinna być poprzedzona 
stosowną analizą w celu potwierdzenia, że 
do realizacji określonych celów militar-
nych nie jest możliwe użycie środków po-
wodujących mniej dotkliwe oddziaływanie 
na żołnierzy przeciwnika. Dla dowódców 
wojskowych użycie tego typu broni może 
być korzystne, szczególnie do niszczenia 
fortyfikacji i celów opancerzonych oraz do 
niszczenia składów i likwidacji skażeń 
niektórymi rodzajami BMR (biologicznych  
i chemicznych). Wydaje się natomiast, że 
zastosowanie środków zapalających prze-
ciwko nieosłoniętej sile żywej prowadziło-
by do ryzyka wywołania "zbędnych cier-
pień" i "rozległych obrażeń" co stałoby  
w jawnej sprzeczności z MPHKZ. 
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pił gwałtowny rozwój tego typu uzbrojenia. 
Na wyposażeniu znalazły się granaty, poci-
ski i bomby termobaryczne. Moc wybuchu 
największych z nich dochodzi do kilkudzie-
sięciu ton trotylu. Również w Polsce, po 
wycofaniu plecakowych miotaczy ognia 
podejmowane były prace nad opracowa-
niem nowych typów broni zapalającej 
(termobarycznej) czego przykładami były 
bomba lotnicza LBPP-100 oraz głowica 
zapalająca ZG-7 i przebijająco-zapalająca 
ZG-7P do granatnika RPG-7, które osta-
tecznie nie trafiły do sił zbrojnych. 
 
PODSUMOWANIE 
Mimo prób wprowadzenia całkowitego za-
kazu użycia broni zapalającej, społeczności 
międzynarodowej udało się jedynie wypra-
cować zasady ograniczające możliwość jej 
stosowania w miejscach występowania 
skupisk ludności nie będącej bezpośrednio 
zaangażowanej w konflikt zbrojny. Użycie 
tych środków przeciwko wojskom przeciw-
nika pozostało legalne przy zachowaniu 
zasad MPHKZ. Skutkiem niejednoznaczno-
ści w uzgodnionej treści protokołu jest po-
zostawienie decyzji dotyczącej zastosowa-
nia środków zapalających w konfliktach 
zbrojnych poszczególnym krajom lub do-
wódcom, którzy mogą swobodnie interpre-
tować postanowienia konwencji.  

Ze względu na swoją skuteczność na polu 
walki, środki zapalające a zwłaszcza broń 
termobaryczna, znajduje się na wyposaże-
niu wszystkich liczących się armii świata. 
Wskazane jest zatem podjęcie działań  
w kierunku pozyskania tego typu uzbroje-
nia dla SZ RP. Szczególnie przydatne dla 
Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Teryto-
rialnej mogą okazać się granaty termoba-
ryczne do przenośnych wyrzutni ppanc (np. 
RPG-7), które mogą być wykorzystane do 
niszczenia kolumn transportowych, punk-
tów oporu, polowych składów amunicji  
i MPS itp.  

Dostępność materiałów łatwopalnych, ni-
skie koszty produkcji, prosta technologia 
wytwarzania, wskazują, że broń zapalająca 
była, jest i prawdopodobnie będzie nadal 
używana w konfliktach zbrojnych, należy 
więc dążyć do takich regulacji, które unie-
możliwią „swobodne” ich interpretowanie. 
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Treść przedmiotowego protokołu nie jest 
jednoznaczna, w związku z tym istnieją 
możliwości różnych jego interpretacji. Wy-
odrębnić można dwie główne niejedno-
znaczności. Pierwsza z nich to sama defi-
nicja broni zapalających, które zdefinio-
wano jako "zasadniczo przeznaczone do 
powodowania pożarów" co powoduje sku-
pienie się strony jej używającej na samej 
charakterystyce zastosowanego środka  
a nie na jej skutkach. Okazać się może, 
że zgodnie z tą definicją można użyć broni 
kumulacyjnej czy środków dymnych opar-
tych np. na białym fosforze do celowego 
wzniecania pożarów i z punktu widzenia 
przedmiotowego protokołu będzie to le-
galne, gdyż zapalające właściwości są 
jedynie "efektem ubocznym" działania 
tego typu uzbrojenia. Drugi problem doty-
czy natomiast szczególnego środka walki, 
który należałoby uznać za broń zapalają-
cą, a mianowicie amunicji paliwowo-
powietrznej, nazywanej również termoba-
ryczną, której czynnikami rażenia są fala 
uderzeniowa, działanie temperatury i pło-
mienia, a także nagła zmiana ciśnienia 
związana z wypaleniem się tlenu w miej-
scu wybuchu. Pojawiają się głosy nawołu-
jące do zakazania użycia tego środka wal-
ki z uwagi na naruszenie zasady niewywo-
ływania nadmiernego cierpienia, powodu-
je ona bowiem ciężkie oparzenia oraz 
pękania pęcherzyków płucnych u jego 
ofiar. Inicjatywa ta jest jednak dość odo-
sobniona i ma nikłe szanse na powodze-
nie. Kolejny przegląd tego dokumentu 
(2016r.) nie doprowadził do uzgodnienia  
i wprowadzenia zmian do jego treści. 

Skutkiem trudności interpretacyjnych jest 
różne podejście krajów-stron konwencji 
do problemu broni zapalającej. Niektóre z 
nich całkowicie zakazały użycia tej broni  
(np. Kolumbia), inne zakazały jej użycia 
przeciwko sile żywej (np. Wielka Brytania, 
Szwecja, Belgia), jeszcze inne uznały jej 
użycie za legalne (USA, Izrael).  

Ze względu na to, że za główny czynnik 
rażenia broni termobarycznej uznano falę 
uderzeniową (różnicę ciśnień), z czego 
wynika jej legalność, oraz jej siłę rażenia 
ustępującą tylko broni jądrowej, w prze-
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastą-


