
Autor: Piotr SzAlAty
Foto: tAjgA/get lucky cuStom kydex

 www.fragoutmag.com



SZ
K
O
LE

N
IE



Procedury eskalacji siły są jasno sprecyzowane w każdej firmie, która zajmuje się fizyczną ochroną statków handlowych. Pomimo pewnych 
różnic co do procedur szczegółowych są wspólne wytyczne stanowiące trzon zasad zachowania się w przypadku potencjalnego ataku. Zanim 
jednak opiszemy reakcje na atak piratów w zależności od ich zachowania, omówimy podległość służbową na statku, która jest istotą zrozu-
mienia „chain of command” w ochronie morskiej.

Pierwszy Po Bogu i kolejni
Kapitan jest zawsze najważniejszym ogniwem dowodzenia w przypadku legalnego użycia siły w celu odparcia zagrożenia ze strony piratów. 
To on według prawa morskiego odpowiada za całą załogę oraz powierzony mu statek. Osobą odpowiedzialną za kontakt z kapitanem oraz 
zgodne z procedurami i decyzjami kapitana otwarcie ognia jest dowódca zespołu ochronnego, team leader (TL), który ma pod sobą 3-4,  
a czasem więcej członków zespołu ochronnego. Zespół, wedle prawideł i pewnej taktycznej racjonalności, składa się z osób o odpowied-
nich specjalnościach: dowódcy, zastępcy, strzelca wyborowego i medyka. W praktyce każdy z członków zespołu powinien mieć umiejętności  
na tyle wszechstronne, by móc zastąpić wyeliminowanego z akcji kolegę, choć w bardzo wielu firmach nie istnieje nawet nominalny podział 
na funkcje poza członkiem zespołu i dowódcą (TL). 
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Relacje między kapitanem a zespołem MarSec bywają różne, tak jak różni bywają ludzie. Kapitanowie świadomi zagrożenia,  
którzy przeżyli już piracki atak albo mają doświadczenie z pływania w strefach wysokiego ryzyka, są z pewnością bardziej przyjaźni 
i wyrozumiali dla ochrony niż ci, którzy takiego zagrożenia nie są w stanie sobie wyobrazić. Bywa, że dochodzi do prowokacji oraz 
złośliwego pisania negatywnych opinii o członkach zespołu, którzy wykonują swoje zadania bez zarzutu, ale charakterologicznie 
nie przypadli do gustu kapitanowi statku.

Zdarzają się także sytuacje, kiedy kapitan w zupełności bierze pod uwagę sugestie TL co do przygotowania statku na atak pira-
tów, jak np. zabezpieczenie go drutem ostrzowym (popularnie, acz niepoprawnie nazywanym koncertiną), wspawanie stalowych  
stanowisk strzeleckich czy stworzenie blokad, które utrudnią przemieszczanie się piratom w przypadku dokonania przez nich  
abordażu. Niestety, tacy kapitanowie są w mniejszości i bardzo ciężko zmienić podejście ludzi, którzy nie mają wspomnianej świado-
mości zagrożenia. Istotnym elementem w uświadomieniu relacji i realiów na statku jest umieszczenie członków zespołu zazwyczaj  
w osobnych kajutach, choć przejściowo zdarza się, że operatorzy MarSec muszą przebywać  w jednym pomieszczeniu, jednak  
dochodzi do tego rzadko.
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wachty i komunikacja
Praca w ramach ochrony statku pełniona jest w systemie wachtowym na skrzydłach mostku (security guard on watch) i w 99% sprowadza 
się do obserwacji morza w celu odpowiednio wczesnego wykrycia zagrożenia. W przypadku Maritime Security będzie nim uzbrojona załoga 
skiffu (długiej, zwinnej łodzi, którą poruszają się zarówno rybacy, jak i piraci) lub też statek matka – ruchoma baza dla piratów zwiększająca 
zasięg ich działania. Gdy kapitan jest mentalnie po naszej stronie, umożliwia zespołowi korzystanie z radaru, którego obsługa nie jest bar-
dzo skomplikowana (może to zostać odebrane jako herezja przez wykładowców Akademii Morskiej, ale trzeba sobie uzmysłowić, że świat 
idzie do przodu). Jeśli potrzebujemy potwierdzenia informacji z radaru, to zwracamy się bezpośrednio do kapitana lub oficerów pełniących 
wachtę na mostku. Bywa, że skiffy nie są wykrywane przez radary więc myli się ten, kto sądzi, że elektronika zastąpi rutynową obserwa-
cję horyzontu z użyciem lornetki. Na początku wiele możemy nauczyć się od doświadczonych marynarzy, którzy w mgnieniu oka potrafią 
wypatrzeć malutkie mignięcie, co nam zajmie dłuższą chwilę. W przypadku wpłynięcia w wody stref wysokiego ryzyka (high risk areas), na 
których dochodziło do wcześniejszych porwań, kapitan lub TL mogą zarządzić podwojenie wacht. Zwyczajowo przy 4-osobowym zespole 
i jednym obserwatorze wachty trwają cztery godziny. Przy zmianie liczby obserwujących odstępy czasowe muszą się oczywiście zmienić. 
Członkowie zespołu utrzymują ze sobą łączność za pomocą krótkofalówek, a w sytuacji nagłej komunikują się przez system nagłośnienia 
statku (głosowo lub sygnałami alarmowymi).
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Piraci czy ryBacy? strzały BezPośrednie!
Jeśli zostanie dostrzeżone potencjalne zagrożenie, powinien nastąpić pewien ciąg zdarzeń, które przygotowują zarówno zespół, jak 
i statek z jego załogą do przeciwstawienia się atakowi. Aby lepiej zobrazować taką sytuację, przedstawimy przykładowe procedury 
jednej z partnerskich izraelskich firm, przyjmującej chętnych do ochrony na statkach, z którą (jako partnerzy Tactical Risk Group 
oraz Paladin Tac) prowadzimy kursy Maritime Security Operative.Gdy nie ma zagrożenia, obowiązuje tryb RS1, który sprowadza 
się do rutynowego skanowania lornetką horyzontu. Jeśli w polu widzenia znajdzie się potencjalne zagrożenie (wspomniany skiff, 
duży statek rybacki), operator na wachcie, o ile nie jest nim dowódca zespołu, powinien wezwać swojego TL-a i poinformować go 
o zaistniałej sytuacji. TL zwraca się do kapitana z prośbą o zmianę kursu, jeśli zagrożenie nadal się zbliża. W tym momencie nastę-
puje przejście w tryb RS2, w trakcie którego aktywuje się telefon satelitarny, wzywa resztę swojej załogi w celu poinformowania  
o podwyższonej gotowość, a także prosi oficera wachtowego o skontaktowanie się z potencjalnymi agresorami na kanale 16. 
Oprócz tego zaczyna się nadawać sygnały dźwiękowe i świetlne. Od tego momentu trybem bezpieczeństwa jest najwyższy RS3,  
a zespół włącza nagrywanie kamery, jeśli takową posiada (dokumentacja zachowania procedur bezpieczeństwa). Cały team w trybie  
pilnym przybywa na mostek, gdzie ubiera się w oporządzenie taktyczne (kamizelki, hełmy) oraz pobiera broń. Kapitan proszony jest  
o podwójne przekazanie komunikatu: „Pirate attack, pirate attack, pirate attack” i wysłanie całej załogi statku do „cytadeli”, czyli 
maszynowni, skąd można bezpiecznie sterować statkiem. Piratom okazuje się flagę TANGO, która w tym przypadku oznacza „nie 
zbliżaj się”. Nie ma pewności, czy potencjalni piraci rozróżniają jakiekolwiek flagi, ale jest to wymóg proceduralny, którego nie-
zastosowanie może spowodować późniejsze problemy prawne w przypadku oddania strzałów w kierunku agresorów. Kolejnym  
sygnałem wizualnym jest wystrzelenie flar oraz nadanie kodu „Red Eagle” poprzez telefon satelitarny do firmy zatrudniającej załogę. 

W tym momencie zespołowi wydany zostaje nakaz podpięcia magazynków do broni. W procedurach wspomnianej firmy możliwe jest 
oddanie strzałów ostrzegawczych (za uprzednią zgodą kapitana!) pod kątem 45° w powietrze, jeśli agresorzy znajdą się w odległości 
poniżej 300 m od ochranianego statku. Jeśli strzały w powietrze nie skutkują, TL nakazuje oddać strzały w wodę. Gdy dystans wynosi 
100 m, wydaje się zgodę na strzelanie w kadłub atakującej jednostki, a jeśli nie odnosi to zamierzonego skutku, dowódca wydaje nakaz 
otwarcia ognia bezpośredniego (direct fire), który ma zatrzymać piratów. W przypadku powstrzymania członków załogi pirackiego 
skiffu należy wyrzucić tratwę ratunkową, a także zebrać wszystkie możliwe dowody zajścia. 
W tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o kluczowym elemencie, jakim jest rozpoznanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia  
z piratami. Zdarzały się bowiem sytuacje, że zespoły ostrzeliwały zwykłych rybaków, którzy wydawali się być piratami – a w przypadku 
strzałów, po których oddaniu ktoś z załogi takiej łodzi został zraniony lub zabity, zespoły były pociągane do odpowiedzialności karnej, 
co dla ich członków wiązało się ze spędzeniem sporej części życia w egzotycznym więzieniu. Warto przestrzec każdego potencjalnego 
strzelca, że nie każdy somalijski posiadacz kałacha jest od razu piratem – bardzo wielu z nich ma broń dla własnej ochrony przed  
morskimi bandytami, co nie uprawnia do ostrzelania ich. 
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