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SZKOLENIE
Z danych Biura Bezpieczeństwa
Narodowego wynika, że w latach
2016−2022 wojsko opuści 34,6
z 41 tys. szeregowych. Przyczyną są
przepisy pozwalające żołnierzom
kontraktowym na służbę w korpusach szeregowych tylko przez
12 lat. Tym samym resort obrony rezygnuje z największego potencjału,
jakim są doświadczeni żołnierze
oraz weterani misji w Afganistanie
i Iraku. Jak to możliwe, że wojsko
najpierw inwestuje w wyszkolenie
mundurowych, a później pozbywa
się ich i pozostawia samych sobie?
Czy dla tysięcy szeregowych wojskowych istnieje życie po armii?

W wojsku od lat działa program rekonwersji, dzięki któremu żołnierze jeszcze w trakcie służby mogą
rozpocząć przekwalifikowanie. W zależności od wysługi lat otrzymują odpowiedniej wysokości kwotę
do wykorzystania na kursy lub szkolenia ułatwiające
podjęcie nowej pracy. Jeżeli sama forma dotacji cieszy się uznaniem, to już oferta zajęć edukacyjnych
nie do końca wzbudza zachwyt wśród mundurowych. Najczęściej proponowane są kursy na prawo

jazdy, obsługi wózków widłowych czy też prac na
wysokościach. Znacznie rzadziej, jeśli w ogóle, organizowane są kursy pozwalające byłym mundurowym pozostać przy starych przyzwyczajeniach, a co
za tym idzie – w dużym stopniu także w zawodzie.
Po latach noszenia munduru ciężko jest bowiem
radykalnie zmienić branżę – dla wielu osób służba
w armii jest nie tylko pracą, lecz także życiową pasją
i stylem życia.
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Żołnierze doskonale sprawdzają się w prywatnym
sektorze ochrony, a zwłaszcza w operacjach realizowanych w tzw. regionach wysokiego ryzyka.
Zatrudniani tam kontraktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo interesów międzynarodowych korporacji, a także wspierają działania służb rządowych. Byli
mundurowi z Europy Wschodniej i Środkowej najczęściej odpowiadają za ochronę obiektów oraz różnej
maści konwojów. Wciąż poszukiwani są także pracownicy ochrony osobistej, ale nie zawsze mają oni
chronić VIP-ów. Często ich praca polega na przewożeniu osób z lotnisk do bezpiecznych miejsc, a także
na ewakuowaniu ludzi w obliczu zagrożenia. Podczas
tego typu operacji zadania kontraktorów są zbieżne
z tym, co robili podczas misji wojskowych, dlatego
weterani dość szybko odnajdują się w nowej roli.

Duże zagrożenie nie odstrasza chętnych do podjęcia
tego typu pracy, gdyż siła napędowa – jak zawsze –
tkwi w pieniądzu. Warto w tym miejscu obalić nagromadzone mity na temat wynagrodzeń wypłacanych
przez PMC (Private Military Company). Czasy, gdy
w Iraku byli operatorzy jednostek specjalnych otrzymywali 1000 dolarów dziennie, odeszły bezpowrotnie.
Obecne przeciętne wynagrodzenia osoby z Europy
Wschodniej, pracującej dla PMC w Afganistanie, to zarobek na poziomie 5500−7500 dolarów miesięcznie.
Byli specjalsi mogą zarobić nawet o połowę więcej,
ale wyłącznie jako instruktorzy. Pomimo znaczącego
spadku zarobków przeciętny kontraktor w regionach
wysokiego ryzyka (High Risk Area − HRA) zarobi dwu-,
trzykrotnie więcej niż np. wykonując bardzo popularną pracę ochrony statków (Maritime Security).

Na rynku PMC dominują obecnie firmy ze Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tych pierwszych
mundurowym z Europy ciężko jest bezpośrednio
zdobyć pracę, m.in. ze względu na wymóg posiadania obywatelstwa USA oraz poświadczenie bezpieczeństwa wydanego przez Departament Stanu.
Pozostaje więc zatrudnienie poprzez europejskie
oddziały międzynarodowych korporacji ochronnych.
Większość z nich zarejestrowanych jest w Wielkiej
Brytanii i swoją działalność opiera na tamtejszych

przepisach, które nakładają konkretne wytyczne na
branżę bezpieczeństwa.
„Gdy cztery lata temu rozpoczynałem pracę w Iraku
jako kontraktor, wystarczyły umiejętności oraz odbyta służba wojskowa. Obecnie, żeby pracować w zagranicznych zespołach ochronnych, niezbędne jest
spełnienie kilku warunków formalnych” – mówi Zima,
były operator JW GROM. „Podstawowym jest ukończenie certyfikowanego szkolenia Close Protection”.
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Standardowym zapisem, jaki można znaleźć w ofertach pracy dla kontraktorów, jest „Recognized close
protection level 3 course certificate”. Oznacza to, że
wymagany kurs CP ma nadawać jego absolwentom
międzynarodowe kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony osób. Nie jest to typowe szkolenie, powszechnie organizowane przez firmy szkoleniowe
w Polsce! Tego typu kurs musi być certyfikowany
przez międzynarodowy komitet nadający kwalifikacje zawodowe np. Pearson EDEXCEL, który wydaje dyplomy BTEC (The Business and Technician
Educational Council). Podczas takiego szkolenia
wszyscy kursanci, bez względu na narodowość, zdają ten sam egzamin (w języku angielskim) i są oceniani według takich samych kryteriów. Programy
EDEXCEL są częścią systemu edukacyjnego Unii
Europejskiej, dzięki czemu dyplomy BTEC są honorowane przez pracodawców na całym świecie,
a w szczególności w Wielkiej Brytanii oraz dawnych
koloniach brytyjskich. Poziom kwalifikacji stopniowany jest podobnie do poziomu wykształcenia.
Poziom pierwszy oznacza elementarne kwalifikacje
zawodowe i jest porównywany z wykształceniem
na poziomie dawnej szkoły podstawowej. Drugi
poziom odpowiada zasadniczemu wykształceniu zawodowemu. Trzeci to kwalifikacje na poziomie średniego wykształcenia zawodowego, czyli

odpowiednik ukończenia technikum lub szkoły policealnej, a czwarty odpowiada kwalifikacjom na poziomie wykształcenia wyższego.
Warto zaznaczyć, że wymagany kurs ochrony
osobistej (Close Protection − CP) jest niezbędny
wszystkim kontraktorom, bez względu na wykonywane przez nich zadania. Dotyczy to nie tylko
pracowników odpowiedzialnych za bezpośrednią
ochronę osób, ale także ochraniających konwoje
czy też chroniących obiekty i inny majątek w regionach wysokiego ryzyka. Posiadanie dyplomu Close
Protection level 3 BTEC upoważnia także do aplikowania o wydanie licencji pracownika ochrony obowiązującej na terenie Wielkiej Brytanii.
„Brytyjska organizacja odpowiedzialna za nadzór nad
branżą ochrony oraz bezpieczeństwa SIA (Security
Industry Authority) postawiła swoim kandydatom
jasne wymagania. Kurs CP, którym się legitymują,
musi być certyfikowany przez jedną z czterech organizacji: City & Guilds, Pearson EDEXCEL, Highfield
lub IQ” – wyjaśnia Przemysław Grabowski, właściciel
ośrodka szkoleniowego Global Protection Group.
„Uzyskany dyplom musi być na poziomie trzecim
i zaświadczać odbycie minimum 140 godzin zajęć.
Kursy organizowane przez GPG certyfikowane są

przez EDEXCEL ze względu na wysoką rozpoznawal- pomocy, dla szeregowego kontraktora operującego
w High Risk Area. Natomiast w przypadku ofert pracy
ność tej organizacji”, zaznacza.
na stanowisku Team Leadera wymagane jest ukońW ostatnim czasie głośno było o wykryciu licz- czenie kursu MIRA (Medicine in Remote Area)”.
nych nadużyć związanych z organizacją kursów CP.
Największym problemem było skracanie szkoleń Czas trwania szkoleń medycznych waha się od jedneprzez nierzetelne firmy i realizowanie 140-godzin- go dnia (First Aid at Work), poprzez zajęcia trzydzienego programu w np. 8−10 dni. Przyczyną takiego stogodzinne (FPOS), aż po co najmniej pięciodniowe
działania było sztuczne obniżanie ceny kursu i pró- kursy MIRA.
by cięcia kosztów. Praca, a tym bardziej nauka, po 14
(i więcej) godzin dziennie jest nieefektywna i przyno- „Rynek jest otwarty także dla osób cywilnych, co z jedsi odmienne skutki od zamierzonych. Efekty takich nej strony wpływa na większą konkurencję, a z drugiej
zabiegów zostały dostrzeżone zarówno przez SIA, jak umożliwia zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy
i wielu pracodawców, którzy coraz skrupulatniej we- osobom z poza branży mundurowej. Jednocześnie
pracodawcy stawiają coraz wyższe wymagania sworyfikują wiedzę swoich przyszłych pracowników.
im pracownikom”, mówi Karol, były pracownik SOL-u,
„W celu uzyskania licencji SIA niezbędne jest także obecnie zatrudniony w Olive Group.„Od kontraktorów
ukończenie jednego z dwóch kursów medycznych: oczekuje się ukończenia szkoleń C-IED (przeciwdziaFirst Aid at Work lub FPOS”, dodaje właściciel Global łania improwizowanym urządzeniom wybuchowym),
Protection Group. „To drugie szkolenie jest uznawa- wysokiego poziomu opanowania obsługi broni palne przez PMC, jako podstawowe szkolenie pierwszej nej i znajomości dodatkowych języków obcych. Nie
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podczas misji pokojowych ONZ i OBWE. W rezultacie
przyszłość Private Military Company jest szansą dla
zatrudnionych przez nie osób. Pracownicy z Europy
Wschodniej i Środkowej są postrzegani nie jako tania
siła robocza, lecz także jako pracowity i świetnie wykwalifikowany personel. Znaczący wpływ na to mają
doświadczenia z misji wojskowych, a także realizowane m.in. w Polsce ogólnodostępne cieszące się uznaniem szkolenia strzeleckie, taktyczne oraz z zakresu
Działalność firm PMC w najbliższych latach będzie się wykrywania i przeciwdziałania improwizowanym
rozwijać, co wiąże się polityką światowych mocarstw, urządzeniom wybuchowym.
dla których łatwiejsze i wygodniejsze jest wykorzystanie prywatnej firmy niż armii. Dotychczasowe Dla tysięcy polskich żołnierzy, którzy już niebawem
doświadczenia, chociażby z Orleanu po katastro- pożegnają się z wojskiem, certyfikowane szkolenia
fie wywołanej przez huragan Katrina, wskazują na i zdobywane kwalifikacje zawodowe będą istotnymi
wzrost znaczenia kontraktorów także w polityce bez- atutami na rynku pracy. Odejście z armii nie musi
pieczeństwa wewnętrznego. Ponadnarodowe kor- oznaczać końca kariery – może to być wręcz począporacje będą nadal wykorzystywać prywatne armie tek nowej. To od samych mundurowych zależy, czy
do realizacji swoich politycznych i ekonomicznych skorzystają z szansy na rozwój i pozostaną w branży,
celów, natomiast dzięki dużej mobilności firmy PMC czy też przekwalifikują się, porzuciwszy dotychczabędą w większym stopniu wykorzystywane także sowy styl życia.
mam tu na myśli angielskiego” – dodaje − „który stał
się podstawowym środkiem komunikacji, a np. język
rosyjski. Nieustannie poszukiwani są paramedycy, jednak muszą się legitymować m.in. wyższym wykształceniem medycznym, co obecnie nie jest powszechne
wśród polskich kontraktorów. Ci, którzy spełniają kryteria pracodawców, negocjowanie wynagrodzenia
zaczynają od 10 tysięcy dolarów miesięcznie”.

