
 
Co zrobić gdy statek udaje się w strefy  

zagroŜone atakami pirackimi 
(poradnik marynarza) 

 
Największe ryzyko wtargnięcia piratów na statek istnieje przy jednym lub większej ilości poniŜszych czynników:  
•••• Niska prędkość - prędkość 15 węzłów wydaje się być graniczną dla ataków pirackich; 
•••• Niska wolna burta; 
•••• Nieadekwatne  planowanie i procedury; 
•••• Widoczny niski stan zaalarmowania i/lub  ewidentnych środków ochrony w własnej; 
•••• Wyraźnie widoczna jest wolna reakcja ze strony statku; 
•••• Sprzyjająca pogoda - prędkość wiatru powyŜej 18 węzłów oraz wysokość fali powyŜej 2m uznaje się za graniczne dla 

ataków pirackich. 
 

Do ataku piraci najczęściej wykorzystują: 
•••• małe, otwarte łodzie (skiffy) o duŜej szybkości - najczęściej podchodzą baksztagiem (ukośnie) do burt i/lub od rufy;  
•••• statek macierzysty (większa jednostka) - często są to odpowiednio przystosowane kutry rybackie, które umoŜliwiają 

błyskawiczne opuszczenie małych, szybkich łodzi do przeprowadzenia bezpośredniego ataku. 
 

Pamiętaj: 
•••• Najwięcej ataków przeprowadzono podczas wschodu lub zachodu słońca, 
•••• Większość prób uprowadzeń została odparta  przez załogi statków, które wcześniej uczestniczyły w planowaniu i  

przeszkoleniu  w zakresie zastosowania pasywnych środków zaradczych. 
•••• JeŜeli statek moŜe rozwinąć prędkość powyŜej 18 węzłów nie zaleca się  zwalniania w korytarzach tranzytowych. 
 

ZALECANE NAJLEPSZE PRAKTYKI  
ZARZADZANIA (BMP) 

(wyciąg) 
 

Wyjaśnienia: 

UKMTO Dubaj - jest pierwszym punktem kontaktowym dla statków  w regionie. Codzienna wymiana informacji 
pomiędzy Kapitanami i siłami zbrojnymi  realizowana jest przez UKMTO Dubaj, rozmawiający ze statkami i  
współpracujący bezpośrednio z MSCHOA i dowódcami marynarki na morzu. UKMTO wymaga  regularnych uaktualnień  
pozycji i zamierzonych ruchów statków, wykorzystując te informacje  do pomagania  jednostkom marynarki wojennej w 
utrzymywaniu  dokładnego obrazu Ŝeglugi.   
Centrum Bezpieczeństwa Morskiego - Róg Afryki (MSCHOA) - jest władzą planującą i koordynującą  dla sił Unii 
Europejskiej ( EU NAVFOR) w Zatoce Adeńskiej oraz  w obszarze u wybrzeŜy Somalii. 
Morski Oficer Łącznikowy (MARLO) - operuje jako  kanał dla wymiany informacji  w ramach regionu między 
Połączonymi Siłami Morskimi (CMF) i wspólnotą Ŝeglugi komercyjnej. 
 

Zalecenia: 

•••• Przed rozpoczęciem tranzytu przez obszar wysokiego  ryzyka, armator  i Kapitan  powinni przeprowadzić własną 
ocenę  tego ryzyka w celu oszacowania prawdopodobieństwa i konsekwencji  ataków pirackich na statek, w oparciu o 
najnowsze dostępne informacje. Rezultatem tej oceny powinien być dobór środków  prewencji, złagodzenia skutków 
ataku i przywrócenia stanu wyjściowego, które będą kombinacją ustawowych wymagań i środków uzupełniających 
do zwalczania piractwa. 

•••• Procedury zarządzania kryzysowego armatora powinny uwzględniać naleŜyte środki reagowania na  zagroŜenie 
piractwem poprzez przyjęcie  zaleconych przez IMO oraz innych praktyk odpowiadających  konkretnym 
okolicznościom i typowi statku. 

•••• Władze marynarki wojennej wymagają zgłoszenia przejścia  z wyprzedzeniem, aby były w stanie  zidentyfikować 
stopień naraŜenia na atak  i zaplanować właściwą ochronę. 

•••• ChociaŜ naleŜy podejmować działania uniemoŜliwiające wejście piratów na statek, najwaŜniejsze jest bezpieczeństwo 
załogi i pasaŜerów. 

•••• Zdecydowanie zaleca się, aby działy zarządzania lub eksploatacji armatora uzyskały dostęp do zastrzeŜonych  sekcji 
strony internetowej MSCHOA (http://www.mschoa.org), i mogły dokonać przeglądu zawartych tam informacji i 
podzielić się nimi ze swoją flotą. 

•••• Od armatora zaleŜy wykorzystywanie  prywatnej ochrony, ale nie jest zalecane uŜywanie uzbrojenia. 



•••• NaleŜy rozpatrzyć  dodatkowe środki dla zwiększenia ilości marynarzy wachtowych. 
•••• NaleŜy rozpatrzyć  wyposaŜenie statku w  Środki Samoochrony (SPM)  przed  przejściem przez obszary  wysokiego 

ryzyka. 
•••• Przed przejściem przez rejon zagroŜony naleŜy przekazać załodze statku maksymalną ilość niezbędnych informacji.  
•••• Przygotowania do przejścia przez zagroŜoną strefę nie powinny generować nadgodzin, aby załoga w czasie tranzytu 

była dobrze wypoczęta. 
•••• Oficerowie powinni przećwiczyć manewrowanie zygzakami i sprawdzić jaki wpływ mają takie manewry na prędkość 

statku. 
•••• Dobrze zaplanować system wacht - dodatkowy obserwator na mostku, na statkach z siłowniami bezwachtowymi 

powinien być wachtowy. 
•••• Statek powinien być wyposaŜony we wszelką literaturę związaną z ochroną przed atakami pirackimi, która powinna 

być udostępniona wszystkim członkom załogi. 
•••• JeŜeli statek nie ma dostępu do Internetu powinno się zapewnić, aby odpowiednio wcześniej statek został zaopatrzony 

w najświeŜsze informacje dotyczące danej strefy, które nie są lub nie mogą być rozpowszechniane morskimi 
środkami komunikacji. 

•••• Zabezpieczyć i kontrolować dostęp na mostek,  do siłowni, pomieszczenia maszyny sterowej oraz pomieszczeń 
załogowych/przestrzeni wewnętrznych. Wszystkie potencjalne punkty  dostępu (drzwi, włazy, wentylatory itd.) 
powinny zostać ocenione pod kątem  ryzyka i  odpowiednio zabezpieczone, zwłaszcza jeśli  potencjalny punkt 
dostępu jest dostatecznie duŜy aby wszedł przezeń napastnik. Dostęp do i z pomieszczeń oraz wewnętrznych 
przestrzeni roboczych podczas przechodzenia w tranzycie przez obszar wysokiego ryzyka powinien zostać 
ograniczony do jednego punktu wejścia. 

•••• Sprawdzić, czy wszystkie drabiny i wyposaŜenia zaburtowe są zwinięte lub wciągnięte na pokład. 
•••• Sprawdzić czy środki samoochrony  zainstalowane z wyprzedzeniem, są nadal dobrze zamontowane  i funkcjonują 

jak zamierzono.   
 

Statkowa polityka AIS  
 SOLAS zezwala Kapitanowi na podejmowanie  decyzji dotyczącej wyłączenia AIS (systemu automatycznej 
identyfikacji) jeśli przekonany jest on, Ŝe  uŜywanie systemu zwiększa ryzyko naraŜenia statku. Mimo to, aby siły 
marynarki wojennej mogły śledzić statek na obszarze GoA , zaleca się kontynuowanie transmisji AIS przy ograniczeniu 
jej do toŜsamości statku, pozycji, kursu, szybkości  oraz informacji dotyczących statusu nawigacyjnego i bezpieczeństwa. 
Aktualnie siły marynarki wojennej zalecają całkowite wyłączenie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zaleca się kontakt 
z MSCHOA.  
 

PRZYGOTOWANIE DO PRZEJŚCIA PRZEZ STREFĘ ATAKÓW PIRACKICH 
 

PoniŜej przedstawiono kilka propozycji, które powinny zostać rozpatrzone przed przejściem przez zagroŜoną strefę: 
1. Jeśli statek ma stosunkowo niską wolną burtę, rozpatrzyć moŜliwość  zwiększenia szerokości nadburcia dla 

uniemoŜliwienia zarzucenia haków. Sprawdzić stronę internetową MSCHOA dla uzyskania przykładów takich 
rozwiązań. 

2. Zaleca się  wyznaczenie punktu zbiorczego albo „cytadeli” na wypadek ataku pirackiego oraz  sprawdzenie procedur 
zamykania celem opóźnienia  dostępu  do kontroli nad statkiem i uzyskania czasu.  W sytuacji idealnej powinno to 
być  z dala od  grodzi i iluminatorów.  Ze względu na trwającą debatę na temat zastosowania cytadel oraz metod ich 
uŜycia, zaleca się kapitanom regularne sprawdzanie  tej sprawy w MSCHOA. 

3. Rozpatrzyć  wykorzystanie  manekinów przy relingach, aby udawały dodatkowych obserwatorów „na oku”. Jeśli 
jednak konstrukcja statku  powoduje istnienie martwych obszarów, wówczas moŜe zachodzić konieczność 
obsadzenia ich ludźmi. 

 

 
 

4. Sugeruje się  utrzymywanie pomp poŜarowych i/lub węŜy pod ciśnieniem i w gotowości do uŜycia  w miejscach 
najwyŜszego zagroŜenia. 

5. Rozpatrzyć naleŜy takŜe  stworzenie  kurtyny wodnej wokół statku dla dodatkowego powstrzymania przed wejściem. 
6. Rozpatrzyć zastosowanie drutu kolczastego/barier fizycznych wokół rufy/najniŜszych punktów dostępu, odpowiednio  

do bezpieczeństwa załogi i jej drogi ucieczki. 
7. Rozpatrzyć prowadzenie obserwacji przy uŜyciu noktowizorów w porze ciemności. 
8. Rozpatrzyć wykorzystywanie do obserwacji telewizji przemysłowej (jeśli jest zamontowana). 
 

W TRANZYCIE - OPERACJE 
 

1) Załoga statku nie powinna być naraŜona na nieuzasadnione ryzyko  spowodowane wykorzystywaniem  środków 
samoochrony (SPM). 



2) Wszystkie statki wewnątrz GoA wzywane są zdecydowanie  do korzystania z IRTC i kierowania się instrukcjami  
oraz harmonogramami MSCHOA dostępnymi na stronie internetowej MSCHOA . 

3) W porze nocnej nie naleŜy wyłączać świateł nawigacyjnych.  Kieruj się wytycznymi  władz Państwa Bandery.  
4) Światła pokładowe włączać jedynie jeśli wymaga tego bezpieczeństwo.   
 Chroń załogę przed naraŜaniem jej na zbędne ryzyko. Na pokładzie, podczas przechodzenia przez  obszar 
wysokiego ryzyka, naleŜy wykonywać jedynie niezbędne prace. Kapitanowie powinni, tak dalece  jak to jest moŜliwe, 
utrzymywać załogę poza otwartymi przestrzeniami  w porze ciemności, mając jednak świadomość obowiązku  
prowadzenia przez cały czas  pełnej i właściwej obserwacji. 

 

Nie inicjuj oporu , moŜe to prowadzić do wzrostu przemocy i  skrzywdzenia załogi. 

 

10 PUNKTÓW O KTÓRYCH NALEśY PAMIĘTAĆ 
 

1. Piractwo jest interesem 
 Miejcie świadomość, Ŝe piractwo  w Somali róŜni się od piractwa w innych regionach  w dwóch zasadniczych 
kwestiach. 
•••• Piraci atakują statek głównie po to aby zająć go wraz z załogą dla okupu, ale takŜe rabują mienie i wyposaŜenie 

znajdujące się na statku. Skuteczne akty piractwa wiąŜą się z przetrzymywaniem załogi dla okupu. 
•••• Piraci  somalijscy uznają akty piractwa  za interes, uznając wszelkie zbędne  szkody lub obraŜenia cielesne załogi  

jako utrudnienie w negocjacjach w sprawie okupu. Do dzisiaj przemoc wobec załóg statków jest na stosunkowo 
niskim poziomie w porównaniu  z innymi regionami wokół Afryki. 

 

2. Pozostań spokojny  

 W trakcie ataku moŜe dojść do wymachiwania bronią lub do jej uŜycia. Dotąd wszystko wskazuje na to, Ŝe 
działania takie mają na celu zastraszenie kapitanów aby stali się ulegli. Jeśli twój statek opanują piraci, spokojna postawa  
pomoŜe zmniejszyć stopień przemocy. Pamiętaj, natychmiast po zakończonym powodzeniem ataku, piraci mogą obawiać 
się odbicia statku przez siły zbrojne. Będą zadowoleni z przejęcia władzy nad statkiem i załogą i starali się o 
wzmocnienie swej ilości w moŜliwie krótkim czasie. WaŜne znaczenie ma na tym etapie unikanie powodowania wzrostu 
napięcia z piratami, poniewaŜ moŜe to spowodować  obraŜenia lub szkody dotyczące was samych. 

 

3. Akceptacja 
 Jeśli twój statek opanowany został przez piratów, zaakceptuj to, Ŝe moŜesz być przez nich przetrzymywany przez 
dłuŜszy czas. Typowy okres przetrzymywania wynosi od 6 do 12 tygodni, ale moŜe trwać znacznie dłuŜej w zaleŜności 
od powodzenia negocjacji. Powinieneś: 
•••• Zapewnić piratów, Ŝe nie będziesz sprawiał im kłopotów. 
•••• Starać się utrzymywać na statku moŜliwie najlepsze warunki bytowe - negocjuj to w razie potrzeby z piratami. 

Pamiętaj, Ŝe na statku, w czasie uprowadzenia, moŜe Ŝyć pięćdziesięciu lub więcej piratów. Przejmą oni kabiny, 
jednak jeśli będziecie rozsądni, moŜecie zachować dla siebie i pozostałych członków załogi dobre warunki. 

•••• Wykonuj  pozytywne, rutynowe ćwiczenia fizyczne i psychiczne. Pozwoli ci to dawać sobie radę z 
przetrzymywaniem i pomoŜe produktywnie spędzać czas. Staraj się utrzymywać regularny harmonogram snu. 
 

 
 

4. Współpracuj kiedy jest to moŜliwe 
 Współpracuj w zakresie Ŝądań piratów. Pamiętaj, Ŝe podczas twego przetrzymywania prowadzone są negocjacje. 
W ramach tych negocjacji piraci mogą inscenizować przemoc lub akty zastraszania, aby wesprzeć swoje Ŝądania. Mogą 
takŜe domagać się od was pozowania do fotografii, albo zbierać was na pokładzie, gdzie będziecie wyraźnie widoczni. 
Działania te stanowią część procesu negocjacyjnego  i nie naleŜy się im sprzeciwiać. Staraj się utrzymać pozytywny 
nastrój psychiczny, a kiedy to tylko moŜliwe wykazuj dobry humor. Jeśli będziesz „lubiany” przez napastników, zachodzi 
mniejsze prawdopodobieństwo poddania cię molestowaniu lub przemocy. 
 

5. Bądź przygotowany 
 OstrzeŜ rodzinę i krewnych w domu o ewentualnych istniejących zagroŜeniach. MoŜe to wywołać pewne  
zmartwienia, ale omówienie  tych spraw w sposób otwarty przed przechodzeniem tego obszaru, pomoŜe im dać sobie 
radę w sytuacji, gdy będziesz  przetrzymywany, jeśli statek  zostanie opanowany przez piratów. MoŜesz zostać zmuszony 
(lub poproszony) do skontaktowania się z rodziną w trakcie przetrzymywania. MoŜesz otrzymać nakaz poinformowania  
rodziny, Ŝe  rzeczy mają się na statku znacznie gorzej niŜ w rzeczywistości. Uprzedzenie o moŜliwości zaistnienia takiej 
sytuacji spowoduje znaczne zmniejszenie negatywnego wpływu na twych najbliŜszych w domu, niŜ miałoby to miejsce, 
gdyby nie zostali oni przygotowani i nie rozumieli przebiegu wydarzeń. 
 

6. Unikaj narkotyków 
 „Khat” jest powszechnie uŜywanym narkotykiem w regionie Somalii. Jeśli piraci na twoim statku  uŜywają tego 
lub innych narkotyków, powinieneś zachowywać ostroŜność i  unikać jakichkolwiek konfrontacji  kiedy są oni pod 



wpływem działania takich substancji. W czasie przetrzymywania nie powinieneś dać się skusić do wzięcia narkotyków. 
UŜycie narkotyków moŜe przynieść chwilowa ulgę, jednak  negatywne skutki  głodu narkotykowego  oraz zwiększone  
napięcie w wyniku łaknienia, mogą doprowadzić do zbędnej przemocy ze strony napastników. 
 

7. Nie wdawaj się w spory 
 Nie angaŜuj się w spory między porywaczami. Pamiętaj,  Ŝe piraci  mogą obawiać się innych grup piratów oprócz 
normalnych napięć regularnie występujących w tym regionie. Takie napięcia lub obawy mogą prowadzić do kłótni lub 
walk między piratami. Staraj się pozostawać z dala od takich sporów. 
 

8. Bądź cierpliwy 

 Miej świadomość, Ŝe proces wpłacania okupu jest bardzo stresujący dla piratów, dlatego mogą oni  być bardziej 
wzburzeni niŜ normalnie. W tym czasie staraj się unikać kontaktów z piratami. Skoncentruj się na ustanowieniu rutyn i 
wzorców zachowania  nie zwracając na siebie zbędnej uwagi. MoŜe upłynąć kilka dni między zapłaceniem okupu a 
uwolnieniem zakładników. Nie spodziewaj się natychmiastowego uwolnienia. 
 

9. Weź udział w spotkaniu informacyjnym po wydarzeniu 

 Przyczyń się do odbycia spotkania informacyjnego  tak wcześnie po zwolnieniu jak to tylko moŜliwe. Informacje 
jakie przekaŜesz mogą pomóc ci poradzić sobie z tym czego doświadczyłeś, oraz pomogą  władzom  w uzyskaniu 
dokładniejszego obrazu  taktyk i metod stosowanych przez piratów. Informacje te mogą pomóc w zapobieganiu lub 
zajmowaniu się atakami w przyszłości. Staraj się zapamiętać moŜliwie najwięcej o piratach, ich działaniach, 
wyposaŜeniu, zwyczajach, komunikowaniu się na statku i poza statkiem, posiadanym uzbrojeniu, ilości osób na statku, 
rutynach, zmianach personelu itd. PrzekaŜ te informacje podczas  spotkania informacyjnego po wydarzeniu celem 
udzielenia pomocy władzom. 
 

10. Staraj się o porady 

 Po zwolnieniu staraj się o porady i wsparcie. Obserwuj swoje nastroje  i zachowania po uwolnieniu. Nie reaguj 
negatywnie jeśli inni komentują zmiany twojej osobowości, czy twoje zachowania. Pamiętaj, Ŝe przeszedłeś przez trudne 
i stresujące doświadczenia. Musisz dawać sobie radę  z emocjonalnymi, fizycznymi i psychicznymi skutkami swego 
przeŜycia. Bądź otwarty w kwestiach swego doświadczenia, akceptuj wszelką dostępną pomoc. 

Opracowanie - Tymoteusz Listewnik 
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Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność 
 
 


