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Konwój trzech aut powoli przemieszcza się polną drogą. W środku 
każdego z nich uzbrojona ochrona obserwuje ośnieżony teren, szukając 
zasadzki. Starają się wykryć jakikolwiek drobiazg niepasujący do 
otoczenia, który może wskazywać na ingerencję ludzi. Nic jednak nie 
udaje się zarejestrować. 
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Nie są to wspomnienia wydarzeń rozgrywających
się w Afganistanie, a jedno z ćwiczeń realizowanych 
podczas kursu „Przeciwdziałanie improwizowanym 
urządzeniom wybuchowym (Counter Improvised
Explosive Device C-IED) – poziom podstawowy”
organizowanego przez Global Protection Group. 
Pięciodniowe szkolenie miało na celu przekazanie
uczestnikom fundamentalnej wiedzy umożliwiają-
cej im działanie w każdym rejonie świata, w którym 
występuje zagrożenie atakami IED. Wydarzenia, 
do których doszło w Paryżu czy Brukseli, dobitnie 
świadczą o tym, że wojna z terroryzmem wróciła do 
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Europy i każdy z nas może stać się jej ofiarą. Z my-
ślą o tym w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 
Wojsk Specjalnych, Straży Granicznej oraz cywile – 
przyszli kontraktorzy. 

Program szkolenia został przygotowany zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w NATO AJP 3.15 (Alied 
joint doctrine for countering improvised explosive 
device), sojuszniczej doktrynie ws. przeciwdziała-
nia improwizowanym urządzeniom wybuchowym. 
Podczas planowania kursu korzystano m.in. z dy-
rektyw NATO SACT nr 75-2/Q, NATO SHAPE nr SH/
J3EW/06, doktryny AJP 3.15 B. Na bazie powyższych 
dokumentów określony został zakres podstawo-
wych umiejętności pozwalających na identyfikację, 

reagowanie na zagrożenia oraz działanie w przy-
padku ataku z użyciem IED. 

Część pierwsza (podstawowa) kursu jest uniwer-
salna i jednakowa dla wszystkich służb odpowiada-
jących za bezpieczeństwo: zarówno wojska, Policji, 
Straży Granicznej, jak i ochrony prywatnej. W zależ-
ności od specyfiki wykonywanej przez kursantów 
pracy podczas zajęć drugiej części (poziom zaawan-
sowany) kładzie się nacisk już na konkretne tematy. 

W trakcie zajęć realizowanych przez pięć dni po 
dziesięć godzin dziennie kursanci przyswaja-
li ogrom wiedzy przekazywany przez instrukto-
rów. Uczyli się identyfikować IED i potencjalnych 
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zamachowców samobójców. Poznawali cechy de-
maskujące improwizowane urządzenia wybucho-
we, uczyli się posługiwać sprzętem do wykrywania 
UXO i IED, a także poznawali procedury postępowa-
nia w wypadku wkroczenia na teren zaminowany. 
Dowiedzieli się, jak reagować na zagrożenia i ataki 
z użyciem IED oraz meldować o takich zdarzeniach. 
W skrócie – poznali niezwykle szeroki, ale jedno-
cześnie elementarny zakres wiedzy dla każdej oso-
by odpowiedzialnej za ochronę i bezpieczeństwo.

Doświadczenie instruktorów i dobra organizacja 
całego kursu pozwoliły na rozszerzenie zakresu 

tematycznego szkolenia. Dzięki temu uczestnicy 
już na etapie podstawowym nabyli m.in. kluczowe 
umiejętności z zakresu organizacji i działania na 
punktach kontrolnych, przeszukiwania osób oraz 
wykorzystywania zagłuszarek. Wykonywali także 
ćwiczenia związane z organizowaniem konwo-
jów w terenie zagrożonym występowaniem IED 
oraz atakami kompleksowymi. Sytuacje powsta-
łe podczas zajęć praktycznych najlepiej utrwa-
lały zdobytą na wykładach wiedzę – w zgodnej 
opinii szkolonych najbardziej zapadną im w pa-
mięć mina-głaz oraz problemy z przeszukiwa-
niem podejrzanego. Kursanci mieli twardy orzech 
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do zgryzienia – zadania stawiali im, a następnie 
oceniali ich wykonanie najbardziej doświadczeni 
szkoleniowcy CIED w Polsce, mający za sobą sze-
reg misji w Afganistanie i Iraku oraz posiadający 
uprawniania instruktorskie NATO.  

Baza szkoleniowa Global Protection Group zlokali-
zowana w południowo-zachodniej Polsce umoż-
liwiała pełną swobodę w prowadzeniu ćwiczeń 
praktycznych. Do dyspozycji kursantów oddany 
został kilkunastohektarowy obszar pozwalają-
cy na realizację zadań konwojowych oraz ćwiczeń 
z wykorzystaniem broni palnej i środków pozoracji 

pola walki. Na drogach organizowane były mobilne 
punkty kontrolne, na których doskonalono umiejęt-
ności z zakresu eskalacji siły. Uczestniczący w za-
jęciach żołnierze Wojsk Specjalnych chwalili sobie 
kompleksowe przygotowanie do stawianych za-
dań i swobodę w ich realizacji oraz – podobnie, jak 
pozostali uczestnicy – wyżywienie.

W czerwcu realizowane będzie kolejne szkolenie 
o podobnej tematyce – rozpoznawania przed-
miotów niebezpiecznych i wybuchowych (EOR), 
więc będzie okazja ponownie się spotkać z eks-
pertami GPG.
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