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realia pracy w Maritime Security, czyli co nas czeka na kontrakcie

Dostajemy od Was bardzo wiele zapytań odnośnie do 
życia „na kontrakcie” i próśb, abyśmy opisali rzeczy, 
które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
To, co znajdzie się w artykule, jest tylko częścią tema-
tyki poruszanej na naszym kursie Maritime Security 
Operative, ale z pewnością da lepszy ogląd całości  
zagadnienia.



Pierwszy kontrakt
Po zakończonym kursie następuje miesięczny czas oczekiwania 
na komplet dokumentów, a szczególnie Seeman’s Book, której 
procedura wydawania przez Urząd Morski jest podobna do wydania 
paszportu. Zazwyczaj, o ile spełniamy wymagania i pasujemy do 
tej pracy według pracodawcy (który jest obecny na kursie Maritime 
Security Operative), możemy spodziewać się propozycji kontraktu. 
Bywa, że zobowiązanie do podpisania kontraktu deklarowane jest 
już na zakończeniu kursu po końcowej kwalifikacji. 
Wówczas pracy przed nami jest jeszcze bardzo dużo. Przykładowo 
– na wiosenny kurs organizowany przez Paladin Tac oraz Tactical 
Risk Group przyjechali nowi partnerzy z firm brytyjskich. Warunki 
kontraktu mogą się bardzo różnić. „Śródziemnomorskie” firmy 
ochrony oferują np. wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 
1500 USD za miesiąc i brak płatnego urlopu podczas półrocznego 
kontaktru. Z kolei brytyjskie firmy obiecują dużo wyższe stawki, 
oscylujące w granicach 2000–3000 USD na sam początek. Wyższa 
stawka jest jednak rekompensatą za konieczność przejścia droższych 
i bardziej prestiżowych procedur certyfikacyjnych, jak np. „City & 
Guilds” (trzydniowe szkolenie według standardu C&G, unifikujące 
standardy Maritime Security na rynku brytyjskim, złożone  

z kilku egzaminów). Aby podjąć pracę, niezbędne jest posiadanie 
wspomnianego modułu STCW’95 (tzw. 4 w 1), opcjonalnie dwóch 
certyfikatów z „Problematyki ochrony statków”, certyfikatu zdrowia 
ENG1, certyfikatu ukończenia kursu MSO (względnie SSO), kursu 
medycyny taktycznej TCCC (najlepiej prowadzonego przez instruktora 
certyfikowanego za granicą, za którym stoi rozpoznawalna 
firma), a także corocznie odnawianego Firearms Competency 
Certificate (FCC), czyli zaświadczenia potwierdzającego umiejętność 
posługiwania się bronią palną i przejście szkolenia według 
zaakceptowanego przez Brytyjczyków syllabusa szkoleniowego. 
Ponieważ temat wyszkolenia strzeleckiego zostanie opisany  
w jednym z kolejnych artykułów, ograniczymy się tylko do krótkiego 
wyjaśnienia, że kurs FCC musi zawierać rozwiniętą część teoretyczną 
nt. podstaw balistyki, bezpieczeństwa i konserwacji broni oraz uczyć 
praktycznej umiejętności posługiwania się bronią palną najbardziej 
powszechną na kontrakcie, tj. FN FAL (L1A1), AR-15 (M-4), bronią 
systemu Kałasznikowa, BAR Browningiem, a nawet karabinami 
powtarzalnymi. Warto zauważyć, że nie każda firma oferuje 
akceptowany standard wyszkolenia, mimo że szczycą się ogromnym 
doświadczeniem i profesjonalizmem. Warto zweryfikować, ile osób 
po danym kursie wypływa w rejs i może liczyć na kontrakt.
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DoświaDczenie
Doświadczenie jest istotne nie tylko przy próbie podjęcia pracy 
– podczas trwania kontraktu należy korzystać z każdej okazji do 
jego zdobywania.  Faktem jest, że udało się wprowadzić do branży 
bardzo wielu operatorów bez wojskowej przeszłości (z naszego 
punktu widzenia, jako praktyków i szkoleniowców, nie jest to 
konieczne – okazuje się, że wileu cywili ma wyższe kwalifikacje do 
tej pracy niż byli mundurowi), jednak zalew rynku pracowniczego 
przez odchodzących z wojska doświadczonych żołnierzy jest 
przytłaczający, a firmy rekrutujące do pracy wolą ich, ponieważ 
dysponują już pewnym doświadczeniem i umiejętnościami, a 
armator czuje się bezpieczniej wiedząc, że ma doświadczonych 
żołnierzy na pokładzie. Zdarza się też, choć dotyczy to niewielu firm, 
że doświadczenie w pracy w strukturach instytucji policyjnych nie 
jest traktowane tak samo jak doświadczenie ze służby wojskowej 
– byli funkcjonariusze policji nie kwalifikują się do tej pracy, ale w 
naszym pojęciu jest to podejście błędne i na szczęście te firmy sa w 
mniejszości. Dla osób wypływających pierwszy raz najistotniejsze 
jest zdobycie jak największej liczby listów polecających od 
kapitanów statków, co pomoże w otrzymaniu lepszej pracy i 
stanowi argument przy negocjacji kontraktu z pracodawcą. Może 
być także czynnikiem decydującym o wysłaniu na kurs team 
leadera. Wiele osób, które odchodzą dziś ze służby zachęcone 
opowieściami o wielkich stawkach oferowanych na kontraktach  
w Iraku, a także w pierwszych latach funkcjonowania branży 

Maritime Security, odbiera jako kpinę pierwsze propozycje zarobków. 
Fakt, o ile nie mają nagranej pewnej i dobrze płatnej pracy, a same 
nie prezentują niespotykanie wysokiego poziomu, to raczej tej pracy 
szybko nie otrzymają. Warto mieć na względzie, że na świecie są 
setki tysięcy (o ile nie więcej) potencjalnych „kontraktorów” (USA, 
Wielka Brytania, Francja, Niemcy), a Polacy, choć – jak pisaliśmy 
kiedyś – zachowują się profesjonalnie i wyróżniają się na tle 
innych europejskich nacji, to bardzo często nie grzeszą zbyt dobrym 
angielskim (o ile w ogóle go znają), a swoją roszczeniowością 
potrafią zniechęcić potencjalnego pracodawcę. Mówi się, że średni 
czas oczekiwania na otrzymanie kontraktu wynosi kilka miesięcy, 
co w przypadku kontraktów Maritime Security wydaje się być nieco 
przesadzone. Warto jednak o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli chodzi 
o osoby rezygnujące z pracy w budżetówce – muszą one zmienić 
podejście i zrozumieć, że od tego momentu dbają o siebie i swoje 
umiejętności, a poza wstępną kwalifikacją mało będzie kogo 
obchodziło, co robili w trakcie pełnienia służby. Konieczne jest także 
zrozumienie faktu, że praca za niższe stawki może być inwestycją 
własnego czasu w zdobycie doświadczenia, co pomoże w otrzymaniu 
kontaktów z innymi firmami, a zatem lepszej pracy i wyższej płacy. 
Warto realnie ocenić swoje umiejętności, gdyż pomoże to uniknąć 
przyszłych rozczarowań.
Pamiętajmy też o pewnym podstawowym fakcie – choć jesteśmy 
nieźli w swej robocie, to jednak na Zachodzie nadal jesteśmy 
postrzegani jako „Polaczkowie”, do czego czasami sami się 
przyczyniamy.
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towarzysze choroby morskiej
Na kontraktach spotkamy cały przekrój różnych charakterów, ras i zachowań. Bardzo często będziemy sfrustrowani z powodu nie-
chęci kolegów do utrzymania higieny czy „szturmów posiłkowych” na większych platformach. Niestety, zjedzenie naszego prowian-
tu schowanego w lodówce przez współtowarzyszy nie jest niczym wyjątkowym... Obowiązuje, jak w każdej dziedzinie życia, jedna 
wspomniana już kiedyś zasada – nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się porządnie. Z pewnością niewielu zauważy Cię, jeśli 
będziesz normalny, ale wielu wspomni, gdy zachowasz się jak świnia. W pracy dostępny jest Internet (poza większością tranzy-
tów), więc informacje roznoszą się błyskawicznie, a oceną Twojego zachowania inni będą dysponowali jeszcze zanim dopłyniesz  
do kolejnego portu.
Zazwyczaj na platformach, czyli statkach-hotelach, między tranzytami oczekuje się od kilku dni do miesiąca (w zależności od kon-
traktu, ale płatność jest zazwyczaj ta sama, co w trakcie ochrony statku). Kabiny przydzielane są zespołom, a więc trzymamy się 
swojego „teamu”. Inna sytuacja jest na terenie mesy, gdzie nacje łączą się we własne podgrupy.
Platformy wynajmowane są przez różne firmy zajmujące się ochroną statków, zatem warto zasięgnąć języka o warunkach pracy, 
stawkach itd., choć zalecamy daleko idącą ostrożność w ufaniu we wszystko, co jest nam przedstawiane.

SZ
K
O
LE

N
IE



 www.fragoutmag.com



walka z nuDą
Błędne jest przekonanie o nieustającej walce z somalijskimi pi-
ratami i szukaniem osłony przed zaporowym ogniem. Większość 
naszego kontraktu to pewna rutyna, tak na tranzycie w trakcie 
ochrony, jak i życia na platformie. Na chronionych przez nas stat-
kach pełnimy służbę na skrzydłach mostka, obserwując horyzont 
przez lornetkę i co jakiś czas korzystając z radaru mostkowego 
za przyzwoleniem świadomych zagrożenia oficerów (oczywiście 
pojawią się malkontenci, którzy będą wymyślali, że to niepraw-
da, ale szkoda tracić czas na przepychanki z nimi). O ile pracuje-
my uczciwie, z pewnością wyostrzy nam się wzrok i będziemy w 
stanie dostrzec maleńkie plamki na horyzoncie już niedługo po 
rozpoczęciu kontraktu. Czasami ogłaszane są podwójne wachty, 
szczególnie w korytarzu IRTC (Internationally Recomended Tran-
sit Corridor) w Zatoce Adeńskiej oraz cieśninie Bab El Mandeb – w 
zależności od prędkości naszego statku może to trwać jeden dzień 
lub kilka dni (statystycznie najszybsze są kontenerowce, najwol-
niejsze zaś tankowce) – co wpływa na zmęczenie całego zespołu. 
Służba w trakcie tranzytu jest bardzo prosta i zazwyczaj dla czte-
roosobowego zespołu przebiega według poniższego schematu: 
trzy godziny służby, dziewięć godzin przerwy (czyli sześć godzin 
pracy w ciągu doby). Posiłki wydawane są zwykle: 07:30 – 08:30 
śniadanie, 11:30 – 12:30 obiad, 17:30 – 18:30 kolacja.  
A zatem -– jeśli chcemy korzystać z pełnego wyżywienia, musimy 
to robić kosztem snu lub też prosić kolegów o 10-minutową zmia-
nę. Na statkach są pomieszczenia, które można określić mianem 
świetlicy, jest tam telewizor z odtwarzaczem i dziesiątkami feno-

menalnych filmów... z Indii albo z Pakistanu. Na większości jed-
nostek znajduje się lepiej lub gorzej wyposażona siłownia, cza-
sem ze stołem do ping-ponga. Spotkać można także osoby, które 
zabierają swoje przyrządy do ćwiczeń (gumy, TRX itd.). Czasu jest 
sporo, więc efekty będą widoczne już po jednym kontrakcie. 
Wszechobecny ryż i kurczak to także dieta sprzyjająca poprawie 
wyglądu.
Szkoda marnowania czasu na filmy, więc miłośnikom książek po-
lecić można czytniki e-booków, jak np. Kindle, co znacznie ogra-
niczy masę naszego bagażu i da możliwość posiadania nielimito-
wanej liczby książek w postaci elektronicznej. Nieocenione będą 
także łatwo dostępne audiobooki, które przydadzą się wówczas, 
gdy nie będzie mozna czytać książek. Potrafi to skrócić niejedną 
przedłużającą się godzinę… Koniecznie zabierzcie dodatkowe 
zestawy słuchawek – kabelki lubią się przełamywać, a pośrodku 
Oceanu Indyjskiego o sklep RTV bardzo trudno.
Na platformach będziemy mieli możliwość łowienia ryb, co jest 
nie lada atrakcją. Pamiętajmy, że są ludzie, którzy za większość 
tych przyjemności zapłacą ogromne pieniądze, a złapanie baraku-
dy, mahi-mahi czy rekina może dostarczyć multum przyjemności. 
Zdarzają się więc miłośnicy wędkarstwa, którzy na kolejne kon-
trakty zabierają swoje ulepszone zestawy do łowienia potworów. 
Na lądzie warto zwiedzać, kupować tropikalne owoce i ryby (za 
podobne okazy w Polsce zapłacicie z 10 razy więcej...) – a tak-
że skorzystać z miejscowego centrum nurkowego – pamiętając  
przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie i mając na wzglę-
dzie termin wylotu (!).
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Jeśli chcecie dowiedzieć się wszystkiego w jednym czasie i miejscu – zapraszamy na kolejny kurs Maritime Security 
Operative organizowany przez Paladin Tac Ltd. oraz Tactical Risk Group. Szczegóły dostępne na FB oraz pod:
Paladin Tac    Tactical Risk Group
oraz na stronie www.paladintac.org  –  www.tacriskgroup.com 

choroby 
W jednym z kolejnych artykułów przedstawimy zagrożenia dotyczące 
życia i zdrowia. Warto jednak już teraz zwrócić uwagę na utrzymanie 
higieny, tak na lądzie, jak na statku, ponieważ biegunka wykończyła 
już niejednego dzielnego wojaka, a odwodnienie może mieć 
katastrofalne następstwa. Warto zabierać ze sobą herbaty ziołowe 
oraz specyfiki, które mogą ulżyć w nieżycie żołądka – pamiętajmy, 
że na statku dostępne do picia są głównie woda, herbata i kawa. 
Tabletka na ból głowy o działaniu przeciwzapalnym, węgiel, 
stoperan, antybiotyk oraz tabletka na ból gardła również powinny 
znaleźć się w podręcznym zestawie aptecznym. Strefa tropikalna to 
miejsce nadzwyczajnego rozwoju bakterii oraz pasożytów i prawie 
pewne jest to, że coś ze sobą przywieziemy. Wizyta po kontrakcie w 
ambulatorium i stałe konsultacje z ekspertem medycyny tropikalnej 
nie będą zmarnowanym czasem i pieniędzmi. O ile jest to możliwe, 
warto odkażać się racjonalną (do 150 ml) dawką alkoholu (whisky, 
koniak, gin z tonikiem zawierającym chininę) po kontrakcie, a także 
w czasie pobytu na lądzie (o ile jest to zgodne z warunkami naszego 
kontraktu). Przestrzegamy przed kupowaniem alkoholu w miejscach 
podejrzanych (rok temu na Sri Lance po spożyciu miejscowej wódki 

zmarł kontraktor) a już na pewno zażywaniem narkotyków. Mimo 
powszechnej dostępności marihuany czy innych narkotyków na Sri 
Lance nie możemy zapomnieć, że obowiązuje tam za ich posiadanie 
kara śmierci (niedawno stracono tam dwóch przemytników 
narkotyków) – być może władze przymykają oko na brytyjskich 
czy rosyjskich turystów, ze względu na zostawiane tam krocie 
pieniędzy, ale pamiętajmy jednak, że jesteśmy tam w pracy, oraz „na 
cenzurowanym” i możliwe są prowokacje władz oraz konkurujących 
ze sobą firm. Niestety, zdarzały się na Sri Lance także wypadki 
zasztyletowania białych kontraktorów, a na jednej z wysp doszło 
do zgwałcenia i 27-krotnego pchnięcia nożem pracownika MarSec, 
który zmarł w następstwie odniesionych ran. Firmy zatrudniające 
nie prowadzą wnikliwych dochodzeń i bywa, że usuwają pracownika 
na podstawie donosów współtowarzyszy, którzy sami brali udział w 
rozrywkowym procederze. Nie bądźmy po prostu głupi, bo możemy 
za to zapłacić olbrzymią cenę, w najlepszym wypadku będzie 
to zerwanie kontraktu... Korzystanie z wdzięków miejscowych 
piękności to również temat kontrowersyjny i choć stare przysłowie 
głosi, że prawdziwy mężczyzna się trypra nie wstydzi, to jednak już 
zarażenie wirusem HIV może takie zabawne nie być.

wyPosażenie 
– czyli co ze sobą zabrać, a co zapewnia firma
Całość opłat lotniskowych z założenia zapewnia firma, która 
podpisuje z nami kontrakt. Tak więc nie martwimy się o przeloty, 
hotele, wyżywienie, wizy i przejazdy. Dotychczas standardem dla 
nas były zasady bagażowe, marynarzom pozwalające zabrać do 
30 kg bagażu. Dochodzą nas jednak słuchy, że firmy, oszczędzając 
na biletach, wykupują limit tylko 20 kg, co jest żałosnym 
postępowaniem, miejmy jednak nadzieję, że jednostkowym. Warto 
zabrać ze sobą wspomniane medykamenty, okulary, chustę lub 

kapelusz na głowę (koniecznie ze sznurkiem wiązanym pod brodą) 
oraz krem do opalania. Opcjonalnie radzimy naszym kursantom 
zabieranie ze sobą (o ile pozwalają na to warunki kontraktu) 
oporządzenia taktycznego – fenomenalnie sprawdził się sprzęt 
firmy SPECOPS ULPC, a także kamizelka specjalnie zaprojektowana 
do MarSecu – Monter, uszyta przez Pawła Janysta z Janysport. 
Dotychczas zabierano ze sobą balistykę, gdyż firmy przestały ją 
zapewniać, ale bywa ona zatrzymywana przez urzędników celnych. 
Wszystko to kwestia naszego podejścia do bezpieczeństwa oraz 
świadomości zagrożenia – kolejna bardzo dyskusyjna sprawa.
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