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W niniejszym artykule z serii o Maritime Security 
skupimy się na użyciu broni oraz przygotowaniu 
członka ochrony statku do podjęcia właściwej decyzji. 
Co prawda do kontaktów ogniowych dochodzi 
niezmiernie rzadko, ale jednak w wielu wypadkach 
skończyło się to postawieniem w stan oskarżenia,  
a nawet skazaniem na wieloletnie więzienie osób, 
które strzał oddały.
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Zanim dojdziemy do technicznych aspektów strzału, należy opisać praw-
ne okoliczności, które usprawiedliwiają decyzję o strzelaniu do człowieka. 
Podobnie jak w przypadku kontratypu obrony koniecznej oraz stanu 
wyższej konieczności, można zacząć strzelać po zaistnieniu faktycznych  
i obiektywnych przesłanek. Warto o tym pamiętać, bo ani nasz praco-
dawca, ani kraj, z którego pochodzimy, nie stanie w naszej obronie.  
Nawet nietykalni, jak się uważało, pracownicy jednej z najsławniejszych 
firm – PMC Blackwater całkiem niedawno zostali skazani na dożywot-
nie pozbawienie wolności za czyny popełnione w Iraku w stosunku do  
ludności cywilnej.

Jakie więc są to przesłanki?
Atak ma być bezpośredni oraz realny. Podejrzany potencjalny przeciw-
nik musi być rzeczywistym zagrożeniem dla nas oraz załogi statku. Samo  
posiadanie broni przez przeciwnika nie jest przesłanką, która zezwala 
nam na zastrzelenie jego samego, a tym bardziej pozostałych załogan-
tów skiffa lub statku matki – często załogi rybaków uzbrajają się, aby 
uzyskać ochronę przed piratami. Bywa też, że – tak jak wspomniano 
w poprzednim artykule tej serii – oddanie strzałów w kierunku naszej 
jednostki nie jest i nie może być sygnałem do otwarcia ognia (przestrze-
gali nas przed tym kapitanowie wpływający na wody terytorialne Indii – 
sfrustrowani rybacy mogą dać ujście swoim emocjom, np. po zniszczeniu 
ich sieci przez nasz tankowiec!). 
Teoretycznie procedurę otwarcia ognia do jednostki, która ma realne 
ewidentnie złe zamiary, można rozpocząć z odległości 500 m. W praktyce 
jednak jest to tak duży dystans, że nie jest w stanie dać nam stuprocento-
wej pewności co do identyfikacji osób na niej będących oraz odczytania 
ich zamiarów (często jest to także odległość nieosiągalna dla karabin-
ków, w które są uzbrojeni członkowie zespołów ochrony). Prowadzenie 
ognia z tej odległości uzasadnione byłoby tylko w sytuacji, gdy piraci  
zaczęliby w pijanym widzie strzelać do nas w celu wstępnego zastrasze-
nia. Jak jednak pokazuje praktyka – tak irracjonalne zachowania w zasa-
dzie nie występują.
Zadaniami piratów są rozpoznanie, czy jednostka jest warta przejęcia  
(o ile zakładamy, że nie dostali o niej wcześniej kompletu informacji) 
oraz empiryczne sprawdzenie, czy jest ona rzeczywiście ochraniana i jak 
silnie.
Historycznie jeszcze nigdy na pokład chroniony przez uzbrojoną załogę 
Maritime Security Operative piraci nie weszli. Także ilość ataków teo-
retycznie maleje, choć są one coraz lepiej przemyślane i przygotowane. 
Na chwilę obecną najwięcej jest ich w na wodach nigeryjskich oraz  
w cieśninie Malakka, czyli tam, gdzie kwestia posiadania broni na statku 
nie jest jeszcze uregulowana prawnie (być może ze względu na obawę 
lokalnych państw przed zwiększeniem ilości broni na swoich wodach, co 
w praktyce może się okazać argumentem kompletnie idiotycznym).
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Celem prowadzonego przez ochronę ognia mogą być jedynie osoby bez-
pośrednio zaangażowane w atak na ochraniany statek. Nie możemy 
zatem zastrzelić sternika skiffu pomimo tego, że pozostałe osoby będą 
uzbrojone w granatniki przeciwpancerne i broń maszynową (choć tak-
tycznie miałoby to bardzo duży sens). Niezmiernie często zdarza się, 
że sternik jest po prostu niewinną osobą, siłą zmuszoną do kierowania 
jednostką piracką. Stąd bardzo często porównujemy pracę w Maritime 
Security do pracy policjanta, który ponosi osobistą odpowiedzialność  
za podejmowaną decyzję i mimo że ściga groźnego bandytę, to nadal 
musi uważać na osoby postronne. Odpowiedzialność jest więc ogromna, 
choć wśród tropikalnych pejzaży trudno to sobie uzmysłowić.

Najistotniejszym elementem po wejściu na statek powinno być przepro-
wadzenie tzw. fire test, czyli sprawdzenia funkcjonalności broni. Warto  
sprawdzić nowo otrzymaną broń: czy wszystkie elementy działają,  
a także, o czym się często zapomina – drożność luf. W przypadku zablo-
kowania przewodu lufy, np. pakułami do czyszczenia lub filcem, podczas 
strzału może dość do jej rozerwania! Znamy także przypadki pozosta-
wienia, czy to przez roztargnienie (w co nie wierzymy), czy też zupełnie 
umyślnie, naboju w komorze nabojowej...

Niezwykle ważne jest sprawdzenie umiejętności członków 
zespołu ochrony w posługiwaniu się bronią, a także przestrzegania przez 
nich zasad bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich lat dochodziło do żało-
snych wypadków, w których ranni bywali członkowie załogi statku, np.  
postrzelenie przez członka zespołu ochrony jednego z kapitanów  
w brzuch. Tego rodzaju sytuacja, zwana UID (Unintentional Dischar-
ge –nieumyślny strzał), jest oczywistą dyskwalifikacją pracownika  
w sektorze pracy z bronią, nawet jeśli ma on (przynajmniej w teorii) duże 
doświadczenie w obcowaniu z nią, np. z wcześniejszej służby czy pracy.
Ogólnie w branży morskiej ochrony umiejętności obsługi broni są na 
bardzo niskim poziomie (mamy na myśli globalną sytuację, a nie tylko  
polskie środowisko), i choć na kursy Maritime Security Operative  
powinny przychodzić osoby, które nieźle sobie z nią radzą, to już prakty-
ka tego nie potwierdza. Poziom wyszkolenia jest tak niski, że operatorzy 
potrafią znaczyć ślady na oczodole od okulara celownika optycznego czy 
wręcz nie umieć obsługiwać powierzonej broni (podpięcie magazynka), 
jednocześnie pełniąc odpowiedzialną funkcję team leadera.
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To, co jest konieczne, to także znalezienie i rozplanowanie miejsc 
chroniących nas nie tyle przed wzrokiem piratów, bo do pewnego 
momentu występujemy wręcz ostentacyjnie i z otwartą przyłbicą, 
w celu zniechęcenia do potencjalnego ataku (jak np. w trakcie 
prezentacji broni), ile przed ostrzałem ze strony napastników. 
Wspominaliśmy już o zaopiniowaniu poziomu bezpieczeństwa 
statku kapitanowi, a także zaproponowaniu wspawania stalowych 
stanowisk strzeleckich.
Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez strzelców  
w stresie jest brak korekcji położenia lufy względem zasłony  
w trakcie prowadzenia ognia. Jest to zjawisko tak powszechne, że 
nawet żołnierze jednostek specjalnych potrafią mieć z nim problem. 
Różnica poziomów między linią celowania (jeszcze bardziej widoczna 
przy optyce) może powodować zagrożenie w postaci strzałów 
stycznych z poszyciem statku, a zatem powstaje ryzyko zranienia 
strzelca i osób postronnych w wyniku rykoszetów i przez odłamki.
Kolejną rzeczą, jaką należy przećwiczyć już na statku w trakcie 
DTMO drills, jest próba złożenia się z bronią w jak najkrótszym czasie  
z różnych miejsc na statku, tak aby każdy członek zespołu ochrony 
miał możliwość uprzedniej obserwacji sektorów, za które może być 
odpowiedzialny.

Nie uda się Nic, czego Nie wytreNujesz!
By przygotowanie strzelca do pracy w składzie zespołu ochrony  
miało jakikolwiek sens, musi być maksymalnie realne oraz pokrywać 
odpowiednie dziedziny wspomnianego Firearms Competency 
Certificate (FCC). Jedną z głównych jest umiejętność obsługi  
różnych, potencjalnie dostępnych w pracy MarSec modeli broni. 
Na chwilę obecną są to:
- karabin G-3;
- karabin FN FAL;
- karabinek AR-15 (i pochodne);
- broń systemu Kałasznikowa;
- strzelby powtarzalne i samopowtarzalne;
- karabiny powtarzalne (Remington 700, Steyr Scout);
- broń krótka (przede wszystkim – pistolet Glock).

Umiejętność obsługi to nie tylko obsługa mechaniczna, lecz także 
czyszczenie i konserwacja, a ponadto usuwanie zacięć oraz usterek, 
takich jak np. odkręcenie się lub poluzowanie zespołu gazowego  
w FN FAL, co skutkuje koniecznością ręcznego przeładowania broni 
po każdym strzale (jeśli używamy tzw. techniki moździerzowej).

Firmy, które nie przekazują takiej wiedzy, są o wiele mniej cenione, 
a zazwyczaj nieuznawane przez międzynarodowych partnerów, 
podobnie jak i wystawiane przez nie certyfikaty. Konkurencja jest tu 
bardzo duża, a świadomość kursantów i ich wymagania na szczęście 
również coraz większe.

Techniki strzeleckie muszą być bezpieczne oraz skuteczne (efek-
tywne) i nadawać się do dynamicznego zmieniania pozycji, tak jak 
to ma miejsce podczas realnej wymiany ognia. Jako szkoleniowcy  
i praktycy nie wyobrażamy sobie braku przećwiczenia wymiany 
ognia na różnych stanowiskach w zespole czteroosobowym, który 
jest standardem w pracy MSO. Ze względów bezpieczeństwa pracy 
na kontrakcie konieczne jest uzmysłowienie przyszłym pracowni-
kom MarSecu potencjalnych zagrożeń i wyeliminowanie ich, a nie 
omijanie i wycinanie z programu szkoleniowego. Niezbędna jest  
zatem konieczność ciągłego kontaktu z bronią i w trakcie operowania 
nią (chodzenie, bieganie, zmiana stanowiska, zmiana magazynka itd.) 
zwracania uwagi na kierowanie lufy do góry – pokłady w większości są 
stalowe, a strzał najpewniej skończy się niebezpiecznym rykoszetem.
Nie można także zapominać o części teoretycznej, uzupełniającej 
praktyczną, a  poruszającej zagadnienia np. balistyki strzału,  
skuteczności konkretnej amunicji itp.
Najciekawszą pozycją książkową na rynku dotyczącą 
problematyki strzelectwa na morzu jest „Maritime sniper 
Manual” autorstwa Fredrika c. jonssona. według nas powinien 
to być obowiązkowy sylabus na kursie Maritime Fcc.
Jak widać, wszystkich zagadnień jest naprawdę wiele i tylko dobrze 
przygotowane szkolenie może efektywnie wpłynąć na podniesienie 
poziomu wiedzy lub jej ugruntowanie u osób odpowiedzialnie 
pracujących z bronią. Warto mieć tego świadomość, gdyż za każdy 
strzał będziemy odpowiedzialni osobiście, tak więc wybór firmy, 
która przeprowadza FCC, powinien odnosić się nie tylko do jej 
rozpoznawalności, lecz także rzeczywistej wartości w przekazywaniu 
wiedzy.
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