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Raport zagrożeń bezpieczeństwa dla żeglugi 

morskiej w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 

roku. 

 

Niniejszy raport zawiera najważniejsze wydarzenia dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa dla światowej 

żeglugi morskiej i przedstawia akty terroryzmu, piractwa morskiego oraz przestępstwa kryminalne 

mające wpływ na bezpieczeństwo żeglugi światowej, które miały miejsce na świecie w okresie od 1 

do 30 kwietnia 2020 roku. Raport kierowany jest do służb i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, do armatorów, firm crewingowych, kapitanów i innych instytucji zainteresowanych 

bezpieczeństwem morskim oraz zagrożeniami dla żeglugi i portów. 

 

Bezpieczeństwo morskie a pandemia COVID-19 

Według analiz firmy Dryad Global (źródło: safety4sea.com), pandemia COVID-19 poważnie wpływa na 

przemysł żeglugowy. Prawdopodobnie rozprzestrzenianie się COVID-19 w Afryce Subsaharyjskiej 

przytłoczy systemy opieki zdrowotnej i stanie się głównym priorytetem większości państw, co 

oznacza, że wysiłki na rzecz ograniczenia regionalnej przestępczości morskiej w Afryce Zachodniej 

mogą zostać najprawdopodobniej przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

zaniedbane.  

Dlatego przy zwiększonym ryzyku, że reakcje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu będą 

utrudnione z powodu szeroko rozpowszechniającej się infekcji wirusa wydaje się mało 

prawdopodobne, aby zmniejszyła się liczba przypadków piractwa, a możliwy jest nawet częściowy ich 

wzrost. Nigeria prawdopodobnie pozostanie epicentrum problemów bezpieczeństwa morskiego w 

Afryce Zachodniej, a spadek wolumenu statków raczej nie zmieni obecnej tendencji. 
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Ponieważ państwa w coraz większym stopniu ograniczają przemieszczanie się swoich obywateli, 

handel prawdopodobnie zostanie zintensyfikowany w obszarach takich jak Zatoka Gwinejska, Zatoka 

Adeńska, Morze Czerwone, Zatoka Omańska i Cieśnina Malakka, gdzie w przeszłości obserwowano 

już aktywność czarnego rynku. Tak więc obecne czynniki ekonomiczne mogą w tych obszarach 

prowadzić do wzrostu nielegalnego handlu morskiego oraz incydentów.  

 COVID-19 miał także znaczący wpływ na nielegalny handel narkotykami. Niektóre kraje, 

takie jak Włochy i kraje Azji Środkowej, doświadczyły gwałtownego spadku liczby konfiskat 

narkotyków. Pojawiły się również doniesienia o zorganizowanych grupach przestępczych 

zaangażowanych w handel narkotykami, które odwracają uwagę od swojej zwykłej nielegalnej 

działalności przez nowe przestępstwa związane z pandemią COVID-19: cyberprzestępczość i handel 

sfałszowanymi lekami w krajach bałkańskich. Jednak w niektórych krajach na Bałkanach i na Bliskim 

Wschodzie nie dochodzi do większych zakłóceń w handlu i nielegalnych dostawach narkotyków.  

Islamska Republika Iranu i Maroko, zgłosiły przypadki konfiskat narkotyków na dużą skalę, co 

wskazuje, że handel narkotykami na dużą skalę nadal ma miejsce. „Przypadkowe” przechwytywanie 

narkotyków w krajach takich jak Egipt spowodowało również konfiskaty narkotyków na średnią skalę 

podczas kontroli ulicznych, a doniesienia z Nigerii wskazują na ciągły handel narkotykami, z możliwym 

wzrostem korzystania z usług pocztowych jako jednego z kanału przerzutu. Ograniczenia wynikające z 

COVID 19 i utrudnienia w przemieszczaniu się ludzi mogą utrudnić produkcję i sprzedaż opiatów w 

głównych krajach produkujących ten narkotyk. Kluczowe miesiące dla zbiorów opium w Afganistanie 

trwają od marca do czerwca. Zbiory opium w sezonie 2020 mogą pozostawać pod wpływem kryzysu 

COVID-19 jeśli duża siła robocza nie będzie w stanie lub nie będzie chciała podróżować na obszary, na 

których uprawia się mak w tym kraju.  

W związku z COVID 19 można zaobserwować znaczny wzrost aktywności w nielegalnym 

przerzucie narkotyków w transporcie morskim. Ograniczenia w transporcie, które dotyczą także 

transportu substancji zabronionych powoduje, że w wielu krajach dochodzi do ogólnego niedoboru 

wielu rodzajów narkotyków na poziomie detalicznym. W konsekwencji dochodzi do wzrostu cen oraz  

obniżenia czystości narkotyków. Użytkownicy narkotyków coraz częściej korzystają z narkotyków 

syntetycznych. zmieniają substancję (na przykład z heroiny na narkotyki syntetyczne). Choć 

dotychczas heroina była transportowana drogą lądową to wzrost konfiskat heroiny na Oceanie 

Indyjskim może wskazywać na wzrost dostaw heroiny drogą morską do Europy. Ocenia się, że 

przerwy w transporcie lotniczym będą miały znaczący wpływ na przemyt narkotyków syntetycznych 

oraz metamfetaminy, do takich krajów jak Korea Południowa, Japonia i Australii. Poprzez 

ograniczenie „przerzutu” drogą lotniczą i lądową należy spodziewać się zwiększenia nielegalnego 

przerzutu narkotyków drogą morską, Źródło:UNODC    
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A. AMERYKA PÓŁNOCNA 

 

 

Mapa: Incydenty, zagrożenia bezpieczeństwa morskiego w regionie AMERYKA PÓŁNOCNA źródło: ONI WTS Report   

 

 

1. GWATEMALA: 17 kwietnia w Puerto Santo Tomas, w czasie przeprowadzania podwodnej inspekcję 
statku MV UBC Saiki przez płetwonurków marynarki wojennej odkryto 30 opakowań kokainy 
ukrytych w cylindrycznym stalowym i wodoszczelnym pojemniku przymocowanym do stępki 
przechyłowej. Statek przypłynął z Santa Marta w Kolumbii gdzie przed wyjściem z portu dokonano 
podwodnej inspekcji kadłuba w poszukiwaniu narkotyków i niczego nie znaleziono. Po 
przeprowadzeniu czynności śledczych i konfiskacie narkotyków statek mógł dalej kontynuować 
podróż. W załodze statku znajdował się Polak. Źródło: Maritime Safety & Security 
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Zdj. Ujawnienie narkotyków MV UBC Saiki, Źródło: Marynarka Wojenna Gwatemali  

Przerzut narkotyków drogą morską niesie bardzo poważne zagrożenie dla transportu 
morskiego.  Kartele narkotykowe bardzo często nieświadomie wykorzystują statek jak platformę do 
przerzutu  narkotyków, a załoga nawet nie wie, że uczestniczy w nielegalnym procederze bo 
narkotyki najczęściej przyczepiane są do części podwodnej kadłuba przez płetwonurków. Jednym z 
najgłośniejszych i dramatycznych przykładów z ostatnich miesięcy jest polski kapitan Andrzej Lasota, 
który dowodził pływającym pod banderą cypryjską UBC Savannah. W sierpniu 2019 został 
zatrzymany w porcie Altamira w Meksyku, a następnie osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze 
w Tepic gdzie jest przetrzymywany do dzisiaj. 

W ładowni dowodzonego przez niego statku, podczas rozładunku kruszywa z Kolumbii, odkryto 
podejrzane pakunki. Kapitan polecił wstrzymać rozładunek, zamknąć ładownie i wezwać na miejsce 
policję. Po kontroli okazało się, że w ładowni było 240 kg kokainy. Kapitan został aresztowany pod 
zarzutem przemytu. Przebywa w ciężkich warunkach, a sprawa ciągle nie ma rozstrzygnięcia. 

 

2. MEKSYK: 14 kwietnia, o godzinie 2230 czasu lokalnego około 6 napastników weszło na pokład 

zakotwiczonej barki noclegowej TELFORD 28, pływającej pod banderą Gibraltaru, około 12 mil 

morskich na północ od Ciudad del Carmen, na pozycji φ 18°51' N ;  λ 091°52' W. Złodzieje uzbrojeni w 

broń automatyczną oraz pistolety próbowali wejść do pomieszczeń mieszkalnych oraz otworzyli ogień 

w kierunku nadbudówki. Przed opuszczeniem statku napastnikom udało się ukraść wysokiej wartości 
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wyposażenie statku. Podczas zdarzenia jeden z członków załogi został ranny, a następnie 

przetransportowany do szpitala. Po ataku piratów marynarka Meksyku asystowała barce w dalszej 

podróży.  Źródło: IMB, Marine Link 

 

Zdj. MV TELFORD 28, Źródło: marinetraffic.com 

 

3. MEKSYK: 12 kwietnia, napastnicy wtargnęli na przybrzeżny statek dostawczy MAERSK 

TRANSPORTER, pływający pod niemiecką banderą, około 7 mil morskich od  Ciudad del Carmen, na 

pozycji φ 18°46' N ; λ 093°19' W. Złodzieje obezwładnili załogę statku, biorąc ich za zakładników, po 

czym splądrowali statek. Piraci uwolnili załogę przed zejściem ze statku.  Źródło: Clearwater 

Dynamics, MarineLink, Fleetmon 
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Zdj. MV MAERSK TRANSPORTER, Źródło: marinetraffic.com 

4. MEKSYK: 9 kwietnia, o godzinie 2230 czasu lokalnego, 8 piratów weszło na pokład dryfującego 

statku dostawczego REMAS, pływającego pod włoską banderą, w Cieśninie Meksykańskiej, 13 mil 

morskich na północny zachód od Puerto Dos Bocas, w pobliżu pozycji φ 18°46' N ; λ 093°19' W. Piraci 

wzięli kilku członków załogi za zakładników, posługując się nimi jako „żywymi tarczami”. Przed 

uwolnieniem załogantów i opuszczeniem statku piraci splądrowali wnętrza, zabierając wartościowe 

wyposażenie statku oraz rzeczy osobiste załogi. Podczas zaistniałej sytuacji napastnicy wystrzelili kilka 

pocisków, jednak nikt nie został poszkodowany. Źródło: IMB, Clearwater Dynamics 

           

Zdj. MV REMAS, Źródło: marinetraffic.com 
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5. MEKSYK: 4 kwietnia, o godzinie 0906 czasu lokalnego, 8 napastników na łodzi motorowej z dużą 

prędkością zbliżyło się do kluzy kotwicznej statku będącego około 13 mil morskich na północny 

zachód od Puerto Dos Bocas, w pobliżu pozycji φ 18°37' N ;  λ 093°19' W. Załoga podniosła alarm, 

zamknęła pomieszczenia mieszkalne, po czym stawiła się na miejscu zbiórki. Źródło: IMB 

 

Zdj. MV RCGS RESOLUTE, Źródło: marinetraffic.com 

 

B. AMERYKA ŚRODKOWA – KARAIBY – AMERYKA POŁUDNIOWA 

1. EKWADOR: 1 kwietnia, o godzinie 0035 czasu lokalnego sześciu uzbrojonych złodziei weszło na 

pokład statku kontenerowego będącego pod pilotażem, na pozycji φ 02°52' S ;  λ 080°23' W, około 7 

NM na zachód od Isla Puna. Napastnicy wzięli dwóch zakładników i związali ich. Kiedy kapitan 

zauważył złodziei, podniósł alarm oraz powiadomił straż przybrzeżną. Widząc reakcję załogi, piraci 

oddali strzały ostrzegawcze, po czym uciekli. Kolejne przeszukanie statku ujawniło, że piraci włamali 

się do wybranych kontenerów. Źródło: IMB, Clearwater Dynamics 

2. EKWADOR: 1 kwietnia, o godzinie 2230 czasu lokalnego ośmiu uzbrojonych piratów w dwóch 

łodziach motorowych zbliżyło się do kontenerowca w przejściu rzeki Guayaquil, w pobliżu pozycji  φ 

02°34' S ;  λ 080°06' W. Napastnicy oddali strzały ostrzegawcze przed wejściem na statek, po czym 

obrabowali 15 kontenerów. Kapitan aktywował SSAS, po czym skierował reflektory na złodziei, którzy 

zareagowali ostrzałem mostka. Przed zejściem ze statku piraci ukradli wartościowe przedmioty z 

kontenerów. Władze portu i straż przybrzeżna zostały poinformowane o incydencie. Straż 



MS&S Threat to Global Shipping Report 04/2020 

 

 

9 

www.maritime-security.eu 

przybrzeżna zaokrętowała się na statek celem przeprowadzenia dochodzenia. Żaden członek załogi 

nie został ranny podczas incydentu.  Źródło: IMB, Clearwater Dynamics 

 

C. OCEAN ATLANTYCKI 

 

Nie odnotowano incydentów. 

  

 

D. PÓLNOCNA EUROPA – REJON BAŁTYKU 

 

1. Niemcy: 2 maja, policja w Hamburgu znalazła 500 kilogramów kokainy ukrytych w strefie 

ładunkowej pływającego pod bandera Czarnogóry MV BUDVA; jeden z członków załogi został 

aresztowany a pozostałe 22 zostały przesłuchane. Statek przybył do Hamburga z Santos Brazylia przez 

Casablankę w Maroku. Dwa dni później odpłynął do Nigerii. Aresztowanie ogłoszono jako ostateczny 

wynik wspólnej operacji antynarkotykowej z udziałem organów ścigania Czarnogóry, Wielkiej 

Brytanii, Holandii i amerykańskiej Administracji Narkotykowej DEA.  

3 maja premier Czarnogóry Dusko Marković powiedział, że MV BUDVA była dzierżawiona 

zagranicznej spółce od pierwszego dnia jej przejęcia. „Statek nigdy nie był obsługiwany przez 

czarnogórską firmę. Akcja dotycząca konfiskaty narkotyków została przeprowadzona przez służby 

partnerskie i otrzymaliśmy pochwałę od ambasadorów państw członkowskich UE za tę akcję ”. 

Wcześniej- 22 kwietnia, dowódca sił zbrojnych Czarnogóry, Dusko Radenović, został aresztowany za 

przemyt 50 kg kokainy na czarnogórskim statku szkoleniowym Jadran.  

Źródło: balkaninsight.com 

 

 

E. MORZE ŚRÓDZIEMNE – CZARNE 

 

Nie odnotowano incydentów. 
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F. AFRYKA ZACHODNIA 

 

Mapa: Incydenty, zagrożenia bezpieczeństwa morskiego w regionie AFRYKA ZACHODNIA, źródło: ONI WTS Report   

 

1. NIGERIA: 30 kwietnia, o godzinie 1940 UTC piraci w łodzi motorowej zbliżyli się i weszli na pokład 

tankowca VEMAHOPE, około 150 mil morskich na południowy zachód od Brass, na pozycji φ 03°30' N 

;  λ 003°49' E. Piraci porwali 10 z 14 członków załogi. Przybyły statek Nigeryjskiej Marynarki udzielił 

wsparcia tankowcowi.  Źródło: Clearwater Dynamics, Maritime Bulletin, Dryad Global, IMB 
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Zdj. MV VEMAHOPE, Źródło: marinetraffic.com 

 

2. GHANA: 30 kwietnia, o godzinie 0015 czasu lokalnego członek załogi zauważył sześciu rabusiów w 

drewnianej łodzi, usiłujących wejść na pokład zakotwiczonego tankowca LPG EPIC BERMUDA na 

kotwicowisku Takoradi, na pozycji  φ 04°54' N ; λ 001°42' W. Kiedy załoga włączyła alarm, uruchomiła 

silniki i rozpoczęła manewry, aby zapobiec wejściu na pokład, rabusie oddalili się. Załoga 

powiadomiła zarząd portu, który wysłał łódź patrolową i zatrzymał sześciu podejrzanych. Źródło: 

Clearwater Dynamics, Dryad Global 

3. BENIN: 19 kwietnia, uzbrojeni mężczyźni w łodzi motorowej weszli na pokład kontenerowca 

TOMMI RITSCHER, kotwicowisko Cotonou, na pozycji φ 06°16' N ; λ 002°32' E. Jedenastu z 19 

członków załogi zdołało ukryć się w cytadeli; niestety uzbrojeni piraci porwali pozostałych ośmiu 

członków załogi. 20 kwietnia Nigeryjskie Siły Specjalne przeprowadziły wejście na pokład nie 

napotykając oporu i uwolniły członków załogi uwięzionych w cytadeli. Raporty wskazują, że TOMMI 

RI T SCHER miał członków załogi narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, bułgarskiej i filipińskiej. Źródło: 

MDAT-GOG, Clearwater Dynamics, IMB, Dryad Global. 
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Zdj. MV TOMMI RITSCHER, Źródło: marinetraffic.com 

 

4. NIGERIA: 18 kwietnia, o godzinie 0850 czasu lokalnego uzbrojeni mężczyźni zaatakowali łódź 

pasażerską, podczas drogi z Brass do Yenagoa w Delcie Nigru. Napastnicy zranili jednego pasażera, 

zaś pozostałym pasażerom i kapitanowi łodzi udało się uciec, władze uratowały rannego pasażera 

około 45 minut później, po czym zabrały go do szpitala w Yenagoa z dwiema ranami postrzałowymi.  

Źródło: Nigerian Pilot 

5. GHANA: 16 kwietnia, o godzinie 0105 UTC siedem osób w kajaku przybliżyło się do zakotwiczonego 

statku dostawczego na kotwicowisku Takoradi, na pozycji  φ 04°52' N ; λ 001°41' W. Dwóm 

mężczyznom udało się wejść na statek, jednak zostali zauważeni przez oficera pokładowego w 

magazynie z  farbami. Gdy załoga podniosła alarm, dwójka złodziei wyskoczyła za burtę i uciekła w 

kajaku. Skradziono pięć wiader farby. Załoga powiadomiła lokalne władze, które wysłały dwie łodzie 

patrolowe w celu zabezpieczenia tego obszaru.  Źródło: M DAT-GOG, Clearwater Dynamics 

6. GHANA: 15 kwietnia, o godzinie 0527 czasu lokalnego sześciu rabusiów na łodzi rybackiej zbliżyło 

się i próbowało wspiąć na zakotwiczony tankowiec na kotwicowisku Takoradi, na pozycji φ 04°54' N ;  

λ 001°41' W. Napastnicy próbowali wejść na pokład od strony dziobówki za pomocą haka. Kiedy 

załoga zauważyła, że złodzieje próbują wtargnąć na pokład, rozległy się gwizdki. Złodzieje porzucili 

próbę wejścia na pokład uciekając z pustymi rękami.  Źródło: Clearwater Dynamics 

7. GHANA: 10 kwietnia,  o godzinie 0717 UTC siedem osób na czerwono-białym, 15-metrowym skiffie 

zbliżyło się do tankowca, około 57 mil morskich na południe od Takoradi, w pobliżu pozycji φ 03°56' 

N ;  λ 001°45' W. Załoga uruchomiła węże pożarnicze i wykonała manewry wymijające. Skiff podążał 

za tankowcem przez 30 minut i zbliżył się na odległość nie bliższą niż 50 metrów. Załoga podczas 

incydentu nie zauważyła broni ani drabin na skiffie. Źródło: Clearwater Dynamics, MDAT-GOG 
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8. NIGERIA: 6 kwietnia, o godzinie 1230 czasu lokalnego uzbrojeni złodzieje z łodzi motorowej weszli 

na pokład statku pasażerskiego będącego w drodze,  17 mil morskich na południe od Port Harcourt w 

pobliżu pozycji φ 04°28' N ;  λ 007°03' E. Piraci ukradli towary warte miliony nigeryjskich nair (1 PLN= 

93 NGN). Wszyscy pasażerowie są bezpieczni.  Źródło: Clearwater Dynamics 

 

G. ZATOKA PERSKA 

 

1. IRAK: 27 kwietnia,  o godzinie 0200 czasu lokalnego złodzieje przebrani za sztauerów weszli na 

statek kontenerowy zacumowany w porcie Umm Qasr na pozycji φ 30°03' N ; λ 047°56' E. Napastnicy 

włamali się do magazynku na dziobówce i zaczęli kraść mienie statku, przekazując je wspólnikom na 

molo. Złodzieje uciekli, gdy załoga zauważyła ich działania i podniosła alarm. Powiadomiono władze 

portowe, które zdołały odzyskać skradzione przedmioty. Źródło: Clearwater Dynamics, IMB                                      

 

 

H. OCEAN INDYSJKI – AFRYKA WSCHODNIA – MORZE CZERWONE 

 

 

Mapa: Incydenty, zagrożenia bezpieczeństwa morskiego w regionie OCEAN INDYSJKI – AFRYKA WSCHODNIA – MORZE 

CZERWONE, źródło: ONI WTS Report   
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1. JEMEN: 23 kwietnia, skiffy zbliżyły się do dwóch tankowców na południowy zachód od Aden. 

Pierwszy incydent miał miejsce o godzinie 0804 GMT, gdy skiff podróżujący z prędkością 19 węzłów 

zbliżył się do przewoźnika LPG pod banderą Hongkongu idącego na wschód w Zatoce Adeńskiej z 

prędkością 13,5 węzła. Zaokrętowana ochrona statku oddała kilka strzałów ostrzegawczych, 

skutkujących oddaleniem się skiffa od tankowca. Niedługo potem skiff zbliżył się do tankowca 

pływającego pod banderą Panamy około 12 mil morskich od pierwszego incydentu, z podobnym 

skutkiem.  Źródło: LSS, Dryad Global 

2. IRAN: 10 maja, jeden marynarz zginął, a kilkunastu zostało rannych podczas niedzielnych 

manewrów morskich w Zatoce Omańskiej - podała irańska telewizja państwowa i agencja Fars. 

Jednostka pomocnicza została omyłkowo trafiona pociskiem rakietowym. Według BBC News okręt 

zatonął, a kilkudziesięciu marynarzy zginęło. Do incydentu doszło w pobliżu portu Bandar Abbas nad 

Zatoką Omańską. Pocisk trafił w Konarak, okręt wsparcia klasy Hendidżan (Hendijan), biorący udział w 

ćwiczeniach. Konarak ustawiał cele w wodzie, które inne okręty ostrzeliwały. 

Fregata Dżamaran (Jamaran), testująca nowy pocisk przeciwokrętowy, wystrzeliła go przedwcześnie, 

zanim Konarak zdążył oddalić się od pływającego celu, który holował na wyznaczone miejsce. Źródło: 

gospodarkamorska.pl 

 

I. AZJA WSCHODNIA – POŁUDNIOWO-WSCHODNIA AZJA 

 

 

Mapa: Incydenty, zagrożenia bezpieczeństwa morskiego w regionie AZJA WSCHODNIA – POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 

AZJA, źródło: ONI WTS Report   
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1. INDONEZJA: 30 kwietnia, o godzinie 0515 czasu lokalnego załoga tankowca CHEM RANGER, 

pływającego pod banderą Wysp Marshalla wykryła trzech złodziei w maszynowni. Tankowiec był w 

drodze z Singapuru do Ulsan, Republika Korei, w Cieśninie Singapurskiej około 6,2 mil morskich na 

północny zachód od Tanjung Tondong, Pulau Bintan, na pozycji  φ 01°16' N ;  λ 104°16' E. Po wykryciu 

złodziei załoga podniosła alarm, zebrała się na miejscu zbiórki, po czym zgłosiła incydent do 

Singapore VT IS. Kapitan skierował statek z powrotem do portu w Singapurze i zwrócił się do władz o 

pomoc w przeprowadzeniu poszukiwań na pokładzie. Po przybyciu tankowca do Singapuru 

oficerowie PCG z Singapuru weszli na statek i przeprowadzili nieudane poszukiwanie złodziei. Załoga 

stwierdziła, że nic nie zostało skradzione podczas pobytu na pokładzie potencjalnych złodziei.  Źródło: 

ReCAAP, IMB 

 

Zdj. MV CHEM RANGER,  Źródło: marinetraffic.com 

 

2. INDONEZJA: 22 kwietnia, o godzinie 2310 czasu lokalnego członkowie załogi masowca wykryli 

dwóch złodziei uzbrojonych w noże na swoim statku. W tym czasie statek znajdował się około 20 mil 

morskich na wschód od Singapuru na pozycji φ 01°15' N ; λ 104°04' E. Statek pływał wówczas na 

wschodnim pasie rozdzielającym ruch w Cieśninie Singapurskiej. Kapitan zmienił kurs, chcąc wrócić 

do Singapuru z prośbą o pomoc. Singapurska straż przybrzeżna przybyła z pomocą, stwierdzono że 

złodziejom nie udało się niczego ukraść. Źródło: Clearwater Dynamics 

3. WIETNAM: 20 kwietnia, o godzinie 0145 czasu lokalnego czterech rabusiów w drewnianej łodzi 

zbliżyło się i weszło na pokład zakotwiczonego tankowca MASAGANA pływającego pod banderą 

Bermud, na kotwicowisku Vung Tau, na pozycji φ 10°21' N ;  λ 107°02' E. Po wykryciu złodziei załoga 

podniosła alarm oraz rozległa się syrena statku. Piraci wyskoczyli za burtę uciekając drewnianą łodzią. 

Załoga następnie przeszukała tankowiec i odkryła, że złodzieje ukradli 80 litrów pokładowej 
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czerwonej farby z magazynku na dziobówce. Incydent został zgłoszony do władz portu w Vung Tau.  

Źródło: Clearwater Dynamics 

  

Zdj. MV MASAGANA,  Źródło: marinetraffic.com 

4. INDONEZJA: 16 kwietnia, o godzinie 0800 czasu lokalnego załoga belgijskiego tankowca VLCC 

ARAFURA odkryła, że kłódki do zamkniętych pomieszczeń zostały przecięte ostrym narzędziem. W 

tym czasie statek znajdował się około 40 mil morskich na południowy zachód od wyspy Anambas, na 

pozycji φ 02°29' N ; λ 105°50' E w drodze z portu Sungai Linggi w Malezji do Qingdoa w Chinach. 

Piraci wcześniej zdołali ukraść sprężarkę powietrza do aparatu oddechowego oraz różne części 

zamienne. Kapitan powiadomił następnie ReCAAP i inne władze regionalne. Dokładna lokalizacja 

napadu pozostaje nieznana. Źródło: ReCAAP 

 

Zdj. MV ARAFURA,  Źródło: marinetraffic.com 

 

5. INDONEZJA: 16 kwietnia, o godzinie 0100 czasu lokalnego załoga masowca PALAIS pod banderą 

Wysp Marshalla wykryła trzech złodziei na rufie statku. W tym czasie statek znajdował się około 3,2 

mil morskich na północ od Nongsa Point, Pulau Batam, na wschodnim pasie TSS w Cieśninie 

Singapurskiej na pozycji φ 01°14' N ; λ 104°06' E. Kapitan podniósł alarm, przeprowadzono 

przeszukanie statku w celu zlokalizowania złodziei. Nie znaleziono piratów, ale wykryto kradzież 

części zamiennych do silników. Załoga powiadomiła władze Singapuru i Indonezji. Źródło: ReCAAP  
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Zdj. MV PALAIS,  Źródło: marinetraffic.com 

 

6. FILIPINY: 14 kwietnia, o godzinie 0310 czasu lokalnego dwóch złodziei na nieoświetlonej łodzi 

podpłynęło i weszło na zakotwiczony statek towarowy NYK JOANNA pod banderą Singapuru, na 

kotwicowisku w Manili, w pobliżu pozycji φ 14°36' N ;  λ 120°52' E. Marynarz wachtowy zauważył łódź 

i podniósł alarm. Widząc reakcję załogi, rabusie uciekli z częścią mienia statku. Załoga zgłosiła 

incydent do systemu zarządzania ruchem statków (lokalnego VTS).  Źródło: ReCAAP, Clearwater 

Dynamics, IFC MARSEC Weekly 
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Zdj. MV NYK JOANNA,  Źródło: marinetraffic.com 

7. MALEZJA: 11 kwietnia, o godzinie 1030 czasu lokalnego kapitan tankowca LEYLA K pływającego 
pod banderą Wysp Marshalla odkrył kradzież przedmiotów podczas zakotwiczenia w Tanjung Kelesa, 
Johor, Malezja, na pozycji  φ 01°42' N -  λ 104°28' E. Rabusiom udało się wejść na statek bez wykrycia 
i ukraść sprężarkę ładującą powietrze do aparatu oddechowego oraz pompę spawalniczą M4. 
Kapitan poinformował następnie władze regionalne o napadzie.  Źródło: Clearwater Dynamics, IMB, 
IFC MARSEC Weekly 

 

Zdj. MV LEYLA K,  Źródło: marinetraffic.com 
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J. SUBKONTYNENT INDYJSKI 

 

Mapa: Incydenty, zagrożenia bezpieczeństwa morskiego w regionie SUBKONTYNENT INDYJSKI 

1. INDIE: 18 kwietnia, o godzinie 2354 czasu lokalnego złodzieje używający pontonu weszli na pokład 

bezzałogowego statku tankowca SEAFROST pływającego pod banderą Liberii, holowanego przez 

holownik ATLANTIS na kotwicowisku Alang, w pobliżu pozycji φ 21°25' N ;  λ 072°19' E. SEAFROST 

czekał na demontaż. Załoga poinformowała lokalną Służbę Ruchu Statków (VTS) w Khambhat, która z 

kolei poinformowała o incydencie Indyjską Straż Przybrzeżną. Stacja Straży Przybrzeżnej Pipavav 

zwróciła się do policji morskiej w Alang i straży celnej w Bhavnagar o zbadanie sprawy. Piratom udało 

się ukraść część mienia statkowego. Źródło: IMB 
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Zdj. MV SEAFROST, marinetraffic.com 

 

K. AUSTRALIA – NOWA ZELANDIA- OCEAN SPOKOJNY 

 

1. AUSTRALIA: 18 kwietnia obywatel Nowej Zelandii został aresztowany w Australii po tym, jak jacht 

podejrzany o przewóz setek kilogramów metamfetaminy został przechwycony u wybrzeży stanu 

Nowa Południowa Walia. Drugi mężczyzna – 35-latek posiadający podwójne obywatelstwo: brytyjskie 

i południowoafrykańskie - również przebywa w areszcie. Australijska policja federalna oświadczyła, że 

aresztowania odbyły się w wyniku dochodzenia międzyagencyjnego pod nazwą Operacja Romani. 

AFP współpracowała z policją Nowej Południowej Walii i australijskimi siłami granicznymi oraz 

agencjami z Wielkiej Brytanii i Nowej Kaledonii. Obu zatrzymanym grozi nawet dożywocie.  

Zorganizowana przestępczość nie cofa się nawet w obliczu pandemii. Zgodnie z procedurami, obaj 

aresztowani zostali odkażeni oraz poddani testom na obecność koronawirusa. Ich pierwsza rozprawa 

sądowa zostanie przeprowadzona za pomocą łączy video. Źródło: nzherald.co.nz 
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Zdj. Zatrzymany jacht odholowywany do portu I odkryte narkotyki, Źródło: nzherald.co.nz 

 

Do niniejszego raportu i monitorowania sytuacji wykorzystano następujące źródła: 

Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej USA (ONI) –World Threat to Shipping Report  

Agence France Presse (AFP) 

Associated Press (AP) 

BBC News 

DNK Intelligence & Operation Centre (DNK IOC) 

EU Naval Forces (EU) 
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International Maritime Burean (IMB), London and Kuala Lumpur 

International Maritime Organisation (IMO), London 

Lloyd’s 

Maritime Administration (MARAD), U.S. 

Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA) 

Marine Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea (MDAT-GoG) 

Maritime Asset Security and Training (MAST) Ltd 

National Geospatial – Inteligence Agency (NGA), Navigation Safety System 

Noonsite.com (Noonsite), website 

Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Associaton 

Overseas Security Advisory Council (OSAC) 

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Information Sharing 

Armed Robbary against ships in Asia, Center (Re CAAP ISC) 

Reuters 

Royal Autralian Navy (RAN) 

Royal New Zeland Navy (RNZN) 

The Maritime Executive (website) 

United Kingdom Maritime Trade Organisation (UKMTO) 

United Press International (UPI) 

U.S. Coast Guard (USCG) 

Redakcja Maritime Safety & Security, + 48 91 433 63 60, +48 602 671 167, office@maritime-

security.eu     

Prosimy o przekazywanie informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi.  


