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zolnierzy

Praca kontraktorów jest często kolejnym etapem w karierze
zawodowej byłych wojskowych. Obecnie, gdy kilkadziesiąt tysięcy
szeregowych jest zmuszanych do odejścia po 12 latach służby, kariera
w prywatnych firmach wojskowych jest dla nich ciekawą alternatywą.
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jętności, to gdy rozpoczynają pracę jako prywaciarze w rejo- odpowiednimi dokumentami, a umiejętności takiego trenera
nach wysokiego ryzyka (high risk area), muszą znacząco pod- są zawsze łatwe do zweryfikowania przez profesjonalistów.
nieść swoje kwalifikacje. Szkolenia takie obejmować powinny
m.in. przygotowanie taktyczne ukierunkowane na konkretne Niepokój budzi także forma realizowanych zajęć. Wszechdziałania (np. ochronę osób, force protection), rozpoznanie pi- obecne oferty kilkudniowych kursów przygotowujących
rotechniczne i C-IED, a także – z czego mało kto zdaje sobie kontraktorów do pracy w rejonach wysokiego ryzyka są do
sprawę – psychologię. Praca kontraktora różni się bowiem zaakceptowania tylko w przypadku zajęć zgrywających dany
w wielu aspektach od zadań wykonywanych w trakcie służby zespół. Jeśli jednak mamy do czynienia z kursantami bez
wojskowej.

doświadczenia, to takie treningi nie tylko wywołują u nich
fałszywą wiarę we własne umiejętności, lecz także stwarza-

Jak się okazuje, pierwszym problemem jest samo przygoto- ją zagrożenie dla całego zespołu, w którym będą pracować
wanie instruktorów, którzy szkolą osoby wyjeżdżające w rejo- w przyszłości.
ny wysokiego ryzyka. Ich wiedza i umiejętności często nie są – Aby kompleksowo nauczyć żołnierza lub kontraktora praw żaden sposób weryfikowane. Niektórzy powołują się na do- cy z bronią palną, pozwalającej mu na bezpieczne działania
świadczenie zdobyte w zagranicznych organizacjach wojsko- w strefach wysokiego ryzyka, potrzeba nawet kilku miesięwych czy policyjnych, gdyż wiedzą, że takie informacje dość cy. Jeśli ktoś odbył jedynie trzydniowy kurs, to nie chciałbym
trudno jest sprawdzić. Jest również grupa osób, które swoją z nim pracować – ucina krótko „Zima”. – Byłoby to zagrożenie
wiedzę czerpią jedynie z Internetu oraz filmów pokazowych dla mnie i dla moich współpracowników.
lub szkoleniowych zamieszczanych w serwisie Youtube.

Dużym problemem jest brak szkoleń kompleksowych. Zarówno
na rynku cywilnym, jak i w wojsku dominują kilkudniowe

– To zatrważające, że nawet jednostki wojskowe, które kupują zajęcia, podczas których trenowana jest jedna umiejętność
szkolenia od prywatnych firm, nie zadają sobie trudu spraw- – np. strzelanie, udzielanie pierwszej pomocy, elementy takdzenia doświadczenia instruktorów – mówi „Zima”, były ope- tyki. Za mały nacisk jest kładziony na urealnienie warunków,
rator JW GROM. – Weryfikacja szkoleniowców na terenie Polski w których są przygotowywani kursanci.
jest stosunkowo łatwa, zwłaszcza gdy mamy do czynienia Kandydaci na kontraktorów, nawet z doświadczeniem wojskoz byłymi specjalsami. Środowisko trenerów wywodzących się wym, mają problemy z wykorzystaniem swoich umiejętnoz jednostek specjalnych jest stosunkowo małe i łatwo uzyskać ści w sytuacjach kryzysowych – twierdzi „Święty”, instruktor
informacje na temat kwalifikacji danej osoby – dodaje.
Global Protection Group. – Brak im elastyczność w wykonywaniu zadań, bo w trakcie dotychczasowych ćwiczeń skupiali się
Problem pojawia się jednak, kiedy ktoś legitymuje się boga- zazwyczaj na wąskim zakresie swoich umiejętności. Natomiast
tym doświadczeniem zagranicznym. Często w takich wypad- podczas służby najczęściej byli trybikami w wielkiej machinie,
kach powołuje się na praktykę zdobytą podczas służby w Legii jaką jest armia, a kluczowe decyzje podejmowano za nich.
Cudzoziemskiej lub w takcie pracy dla firm PMC. Proszony o do- Praca w firmach PMC wygląda inaczej i wymaga od kandydawody, powołuje się na klauzulę tajności realizowanych działań. tów większej samodzielności.
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Choć polscy żołnierze posiadają solidne doświadczenie i umie- W rzeczywistości tego typu staż zawsze jest potwierdzany

Treningi na strzelnicach zamkniętych czy nawet wirtualnych jednak aby dobrze przygotować kogoś z zakresu unikania
nie odzwierciedlają realnych warunków pola walki. Trudno zagrożeń wynikających z występowania improwizowanych
na nich sztucznie wywołać efekty tworzone przez zmienne urządzeń wybuchowych, potrzeba od dwóch do trzech tygowarunki atmosferyczne, zmęczenie czy też strach. Gdy do dni szkolenia. – Wówczas, oprócz wiedzy teoretycznej, można
tego dołożymy elementy taktyczne i scenariusze sytuacyj- poświęcić tydzień lub dwa na ćwiczenia praktyczne, podczas
ne, to okazuje się, że system pada. Taka sama sytuacja jest których trenuje się z wykorzystaniem realnych scenariuszy
z każdym innym zakresem wiedzy, bo np. nie da się nauczyć sytuacyjnych mogących wystąpić w HRA – wyjaśnia Piotr.
udzielania pierwszej pomocy podczas ataku na kolumnę pojazdów bez trenowania praktycznej realizacji działań konwojo- Szkolenie z zakresu C-IED obejmuje bardzo szeroką wiedzę
wych. Podczas popularnych kursów ratownictwa taktycznego o improwizowanych urządzeniach wybuchowych.
instruktorzy skupiają się na procedurach, a realizm ogranicza- Przygotowuje kursanta m.in. do tego, aby wiedział, jak poją do charakteryzacji poszkodowanych. Zapominają przy tym stępować z niewybuchami, jak reagować, gdy znajdzie się
o elementach taktycznych i całości problemu, jakim jest udzie- na terenie zaminowanym, co zrobić, gdy znajdzie ładunek,
lanie pomocy rannemu na polu walki. Szkolenia z taktyki a także jak ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczył dowody
zielonej bez praktycznych ćwiczeń odparcia ataku z wyko- rzeczowe i ślady. Jest to istotna wiedza niezbędna „prywatnym
rzystaniem ostrej amunicji także pozostawią kursantów bez- żołnierzom”, których podstawowymi obowiązkami jest przebronnych. Nie będą oni wiedzieć chociażby, jak zachowują się ciwdziałanie zamachom podczas kontroli na checkpointach
pociski w kontakcie z drzewem czy gałęzią i jak należy prowa- i w trakcie konwojów. W zależności od rodzaju przydzielonych
dzić ogień w lesie. Powyższe problemy dotyczą praktycznie zadań, szkolenia obejmują także posługiwanie się systemem
wszystkich zagadnień: od zachowania się podczas pożaru, po- zagłuszającym Electronic Counter Mesure (ECM), które mają
przez reakcję na atak kompleksowy, aż po zagrożenia bronią uniemożliwić detonację improwizowanych urządzeń wybuchemiczną (zastosowaną ostatnio przez ISIS). Trzeba pamiętać, chowych za pomocą fal radiowych. Istotne są umiejętności
że osoby pracujące w strefach wysokiego ryzyka muszą być z zakresu właściwej komunikacji, np. pomiędzy konwojem
przygotowywane w sposób maksymalnie realistyczny i dosto- a centrum dowodzenia oraz eskalacji siły. Można je nabyć
sowany do warunków realizowanych zadań.
jedynie poprzez ćwiczenia praktyczne.
Potrzebę kompleksowych szkoleń podkreśla także Piotr –
instruktor specjalizujący się w zagrożeniach bombowych,
na co dzień zatrudniony w rządowym ośrodku szkoleniowym
oraz Global Protection Group.
Największą zmorą krajów ogarniętych terroryzmem są ataki
bombowe, dlatego każdy wybierający się w strefy niebezpieczne, np. do Iraku, Somalii czy Afganistanu, powinien przejść
szkolenie z zakresu C-IED. Kurs podstawowy trwa tydzień,
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flikty zbrojne zmieniły swoją specyfikę i prywatni żołnierze ochroniarze przeszli odpowiednie szkolenie, mogliby szybko
zatrudniani przez firmy PMC wykonują zadania bliższe policji, ocenić, czy jest to możliwe, czy znajdują się w bezpiecznym
straży granicznej czy po prostu ochronie – przekonuje Piotr. – terenie i czy nie są narażeni na niebezpieczeństwo.
Ten mix wiedzy wymusza na wojskowych kontraktorach nie- W opinii praktyka, rozwiązaniem tego problemu powinny być
ustanne podnoszenie swoich umiejętności oraz poszerzanie zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, psychologii
wiedzy o tematykę niedostępną dla przeciętnego żołnierza.

czy zarządzania ludźmi.

Zdaniem instruktorów Global Protection Group szkolenia po- – Byli żołnierze muszą zdać sobie sprawę, że znajdują się
winny obejmować także zasady zachowania się w miejscach już w innej strukturze organizacyjnej – podkreśla „Ramak”.
stałego pobytu oraz procedury reagowania na zagrożenia typu – Powinni dowiedzieć się, jak współpracować z ludźmi, nie
ostrzał bazy lub detonacja ładunku wybuchowego w pobliżu. stosując jedynie metod dowódczych opartych na formie nakazowej.
„Ramak” – były specjals, od kilku lat pracujący w sektorze Wśród umiejętności niezbędnych podczas wyjazdu w rejony
prywatnym, jest zdania, że żołnierze, którzy po zakończe- wysokiego ryzyka „Alex” wymienia jednym tchem znajomość
niu służby wojskowej szkolą się na kontraktorów, mają przed języków obcych, nawigacji i kulturoznawstwa. Sprzęt elektrosobą niełatwe zadanie. Owszem, posiadają często odpowied- niczny bywa awaryjny, a na pustyni czy w górach łatwo jest
nie przygotowanie i doświadczenie, jednak brak im pewnych się zgubić. Kogo w takiej sytuacji zapytać o drogę? Istotne są
umiejętności interpersonalnych i bezkonfliktowego działa- także szkolenia SERE, które mają przygotować kontraktorów
nia. Do tej pory nastawieni byli na wykonywanie rozkazów na najgorsze.
i realizację przydzielonych zadań, natomiast praca w warunkach cywilnych wymaga od nich pewnej zmiany podejścia.

Należy zrozumieć, że każdy pracownik firmy PMC jest dla niej
tylko „białkowym nośnikiem informacji”: w tym wypadku wy-

Wszystko zależy od tego, jak długo taka osoba służyła w woj- jątkowych umiejętności. – Firma, zatrudniając kontraktora,
sku, gdzie obowiązywała hierarchia i należało wykonywać kupuje gotowe narzędzie do rozwiązywania sytuacji kłopotlipolecenia przełożonych. Gdy były mundurowy przychodzi do wych i nie jest zainteresowana dodatkowym inwestowaniem
pracy w cywilu, oczekuje się od niego samodzielności i kre- w nie – wyjaśnia „Święty”. – Pracodawca oczekuje od pracowatywności, a do tego nie jest przyzwyczajony. – Znam wiele ników niezbędnych umiejętności popartych międzynarodowyprzypadków świetnych żołnierzy, którzy sprawdzali się w wa- mi kwalifikacjami (m.in. Close Protection level 3 BTEC, FPOS
runkach bojowych, ale kompletnie nie radzili sobie w pracy

level 2, MIRA), bez których ci drudzy nie mają nawet możli-

w strukturach korporacyjnych – stwierdza„Alex”. – Powszechne wości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jeśli ktoś nie zasą przypadki, w których po latach wykonywania rozkazów dbał o to podczas służby, to musi się pogodzić z ponoszeniem
byłym wojskowym trudno jest samodzielnie oceniać sytuację wydatków z własnej kieszeni. Te nakłady szybko się zwrai podejmować decyzje. Pamiętam zdarzenie, gdy konwojowani cają, ale nie da się ich uniknąć. Tak po prostu wygląda praca
ludzie prosili o zatrzymanie się przy sklepie i ochraniające ich w sektorze prywatnym.
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– To niezwykle ważne, żeby zrozumieć, że współczesne kon- osoby miały problem ze zdecydowaniem, czy tak zrobić. Gdyby

