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PO CO ARMII SOCJOLOGIA? 
PRÓBA ODPOWIEDZI NA PRZYKŁADZIE 
FORMOWANIA WOJSK OBRONY  
TERYTORIALNEJ W POLSCE 
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SŁAWOMIR NOWOTNY

ABSTRAKT

W większości krajów prowadzone są rozbudowane programy badawcze, któ-
rych celem jest dostarczanie użytecznej wiedzy społecznej na temat funk-
cjonowania sił zbrojnych i ich relacji ze społeczeństwem; wiedza ta jest pod-
stawą tzw. evidence based policy w dziedzinie obronności państw. Niektóre 
z tych badań prowadzone są przez cywilne ośrodki akademickie, większość 
jednak przez wyspecjalizowane instytucje badawcze związane bezpośred-
nio z siłami zbrojnymi lub resortem obrony danego kraju. Stosowany w nich 
warsztat wykracza znacznie poza standardowe sondaże ankietowe i obej-
muje bogate spektrum metod i technik badawczych stosowanych współ-
cześnie w rozwiniętych naukach społecznych. Wiele badań ma charakter 
wielodyscyplinarny i wykorzystuje naukowe metody badawcze psychologii, 
antropologii, nauk o zarządzaniu itp. Na tym tle sytuacja badań społecz-
nych dla potrzeb polityki obronnej w Polsce wygląda niezmiernie ubogo. 
Zasób kompetencji i zakres działalności badawczej Wojskowego Biura Ba-
dań Społecznych stanowi ledwie niewielki wycinek tego, co jest normą dla 
ośrodków działających na świecie. Poza resortem działa tylko jeden ośro-
dek, którego badania mają jednak czysto akademicki charakter i nie kon-
centrują się na wojsku, gdyż dotyczą wszystkich służb mundurowych („grup 
dyspozycyjnych”). W artykule przedstawiono zatem postulat rozwoju w MON 
systemu badań nastawionego na dostarczanie profesjonalnie gromadzonej 
i analizowanej wiedzy społecznej. Jako przykład potrzeb, które takie bada-
nia powinny zaspokajać, przedstawiono tworzone obecnie Wojska Obrony 
Terytorialnej. Opisano socjologiczną specyfikę nowego rodzaju SZ oraz na-
szkicowano uwzględniający ją program badań, mających służyć Dowództwu 
WOT odpowiednią wiedzą społeczną, dotyczącą zarówno zjawisk i procesów 
obserwowanych wewnątrz tej formacji, jak i zewnętrznych, szczególnie lo-
kalnych, uwarunkowań społecznych.
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SŁOWA KLUCZOWE

Obrona Terytorialna, relacje wojsko – społeczność lokalna, postawy wobec 
wojska, lokalny kapitał ludzki

TŁO, CZYLI JAK TO BYWA NA ŚWIECIE

W większości krajów szeroko rozumianego Zachodu prowadzone są rozbu-
dowane programy badawcze, których celem jest dostarczanie użytecznej 
wiedzy społecznej na temat funkcjonowania sił zbrojnych i ich relacji ze spo-
łeczeństwem; wiedza ta jest podstawą tzw. evidence based policy w dziedzi-
nie obronności poszczególnych państw.
O różnorodności i znaczeniu tych badań może świadczyć fakt, że w ramach 
najważniejszej międzynarodowej organizacji skupiającej podmioty prowa-
dzące wojskowe badania społeczne – European Research Group on Military 
and Society (ERGOMAS) – funkcjonuje stale 13 grup roboczych poświęco-
nych poszczególnym obszarom problemowym, wśród których są takie, jak: 
The Military Profession, Public Opinion, Mass Media and the Military, Mora-
le, Cohesion and Leadership, Recruitment and Retention czy Veterans and 
Society. Na odbywających się co dwa lata konferencjach ERGOMAS wyniki 
swoich badań przedstawiają reprezentanci licznych ośrodków badawczych, 
wśród których warto wymienić:
– Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik – Department 

of Social Sciences and Languages1 (Słowacja)
– Bundeswehr Centre of Military History and Social Sciences2 (RFN)
– Centre for Military Studies, Department of Political Science of the Univer-

sity of Copenhagen3 (Dania)

1  http://www.aos.sk/index_eng.php?page=katedry (dostęp: 10.10.2017); strona wydziału tylko w słowackiej wersji językowej.
2  „Center for Military History and Social Sciences of the Bundeswehr (Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bunde-
swehr, abbreviated as ZMSBw) is a German research institution focused on military history and social sciences. Located in Potsdam, it is part 
of Germany’s Federal Ministry of Defence. The organisation was formed in 2013 by merging the Military History Research Office (MGFA) 
and the German Army Social Sciences Studies Center”, https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Military_History_and_Social_Scien-
ces_of_the_Bundeswehr (dostęp: 10.10.2017).  
3  „The Centre for Military Studies is a university research centre focusing on policy-relevant research and research-based information and inno-
vation that identify options for Denmark’s defence and security policy in a globalised world. Research at the Centre is thus a means to identify 
policy options in a complex, interconnected security environment. We work closely with the Danish Ministry of Defence, the Danish Armed For-
ces and the political level to investigate issues and develop ideas and options”, http://cms.polsci.ku.dk/english/about/ (dostęp: 10.10.2017).
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– Military Academy Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (MILAC 
at ETH Zurich)4 (Szwajcaria)

– Defence Research and Development Canada (DRDC) – agencja rządu 
Kanady, która prowadzi osiem centrów badawczych, m.in. Director General 
Military Personnel Research and Analysis5 

– Norwegian Institute for Defence Studies6

– University of Defence in Brno – Faculty of Military Leadership, Department 
of Leadership7.

Powyższe wyliczenie nie pretenduje do roli systematycznego przeglądu, za-
wiera jedynie kilka przykładów placówek prowadzących badania społeczne 
w dziedzinie militarnej. Niektóre z nich są instytucjami wojskowymi, inne 
specjalistycznymi ośrodkami działającymi niezależnie; są wśród nich osob-
ne instytuty lub wyspecjalizowane komórki organizacyjne uczelni cywilnych; 
wreszcie w niektórych krajach badania prowadzone są wprost przez komórki 
administracji państwowej. 
Na tym tle sytuacja badań społecznych dla potrzeb polityki obronnej w Pol-
sce wygląda niezmiernie ubogo: nie ma praktycznie analogicznej placówki 
– ani na uczelniach cywilnych, ani na wojskowych; nie ma własnego takiego 
ośrodka także resort obrony narodowej. Dwie instytucje działające obecnie 
w tym obszarze nie pełnią takiej roli. Zasób kompetencji i zakres obecnej 
działalności badawczej Wojskowego Biura Badań Społecznych działające-
go w ramach Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (WCEO) stano-
wi ledwie niewielki wycinek tego, co jest normą dla ośrodków działających 

4  „MILAC is an internationally recognized centre of competence for military sciences. The academy pur-sues research and education within 
the following teaching and research units: Leadership and Communication Studies; Military History; Economics of Defence; Military Psy-
chology and Pedagogy; Military Sociology; Strategic Studies”, http://www.vtg.admin.ch/en/organisation/hka/milak/mehr-zur-milak/
ueber-die-milak.html (dostęp: 10.10.2017).
5  „Director General Military Personnel Research and Analysis (DGMPRA), a research centre of Defence Research and Development Canada 
(DRDC), conducts research on a variety of military personnel issues. The results are used to support the development of personnel ma-
nagement policies and programs in the Canadian Armed Forces (CAF)”, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we-
b&cd=1&ved=0ahUKEwiB0pKVuPPWAhUDZ1AKHW33BMoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fww2.amstat.org%2Fmeetings%2Fi-
ces%2F2016%2Fproceedings%2F179_ices15Abstract00143.pdf&usg=AOvVaw1ihm_WUhuYD8h4jXonizP3 (dostęp: 10.10.2017). 
6  Jeden z programów badawczych tego instytutu (“Defence reform”) poświęcony jest badaniom nad zmianami w armiach: „The defence sector 
in Norway and other NATO member states has been and remains subject to wide-reaching reforms. The institute’s programme for research on 
military change addresses questions such as: How have the reforms changed the Armed Forces? What triggered the reforms? To what degree 
have the objectives been met? What can the Armed Forces and other public sectors learn from such processes? What lessons can the Norwegian 
defence sector learn from similar processes in other countries?”, https://forsvaret.no/ifs/en/Research/Defence-reform (dostęp: 10.10.2017).
7  „Department of Leadership develops cognition in the families of general and applied social science, history and law that form a wide 
social background for managerial abilities of the graduates from the Faculty of Military Leadership and Faculty of Military Technology of 
the University of Defence in compliance with managerial attributions”, https://www.unob.cz/en/fml/structure/k104/Pages/default.aspx 
(dostęp: 10.10.2017).
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na świecie. Z kolei badania obszaru problemowego wojsko–społeczeństwo 
prowadzone poza resortem (w jedynym obecnie ośrodku akademickim ‒ Za-
kładzie Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego) – oprócz czysto akademickiego charakteru mają także bar-
dzo skromny wymiar, nie skupiają się bowiem na wojsku, a dotyczą wszyst-
kich służb mundurowych: policji, służby celnej, straży pożarnej, służby wię-
ziennej itp. 

SOCJOLOGIA WOJSKA CZY SOCJOLOGIA DLA WOJSKA?

O tym, co badania społeczne mogą wnieść do dokonujących się aktualnie 
dynamicznych procesów modernizacji i rozwoju polskiej armii, można prze-
konać się na przykładzie nowej formacji – tworzonych od 2016 r. Wojsk Obro-
ny Terytorialnej (WOT). Jest to formacja otwarta dla wszystkich zdolnych do 
noszenia broni Polaków8. Nasuwa się najprostsze pytanie socjologiczne: jak 
wielu może być potencjalnych kandydatów do tej służby? W sondażu ogólno-
polskim, przeprowadzonym na zlecenie WCEO w styczniu 2017 r. przez CBOS, 
zadano respondentom pytanie o możliwość ich wstąpienia do tej służby. 
Podstawowy wynik wyglądał następująco:

zdecydował(a)bym się na pewno

nie wykluczam takiej decyzji

to raczej mało prawodopodobne

trudno powiedzieć

zdecydowanie nie jestem zainteresowany(a)

100%0%

45%12% 21% 18% 4%

Wykres 1. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej będzie miała charakter ochotniczy i będzie płat-
na. Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość przystąpienia do tej formacji, czy zdecydował(a)by się Pan(i) na 
to czy też nie? (w % wśród ogółu)

Źródło: opracowanie własne

8  To kryterium było podstawą obywatelstwa w republikańskim ustroju I Rzeczypospolitej; dziś ma charakter raczej metaforyczny, gdyż 
prawo do posiadania broni jest ściśle reglamentowane, a do jej noszenia – ograniczone jeszcze bardziej. Mimo swej jurydycznej nietrafności 
dobrze oddaje republikańskiego ducha nowej formacji.
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Jedna trzecia co najmniej nie wyklucza swego akcesu, blisko dwie trzecie de-
klaruje raczej brak zainteresowania, a jedynie 3% nie potrafi odpowiedzieć 
na to pytanie. Wynik zdaje się wskazywać na spore zainteresowanie nową 
formacją w perspektywie osobistej. Nie dziwi to w kontekście innych wyni-
ków tego sondażu: blisko dwie trzecie (64%) słyszało o tworzeniu nowego ro-
dzaju wojsk, ponad dwie piąte z tych osób (42%) potrafi poprawnie je nazwać, 
60% zaś osobiście popiera tworzenie WOT. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, 
że zbadana próba reprezentowała statystycznie ogół dorosłych mieszkań-
ców Polski, liczący wówczas 31 311 331 osób, to trzeba będzie uznać, że bada-
nie wskazuje na ogromne zainteresowanie Polaków służbą w WOT: 3 743 456 
zdecydowałoby się na nią na pewno, zaś kolejne 6 594 378 nie wyklucza takiej 
decyzji, co w sumie daje 10 337 834 potencjalnych żołnierzy WOT. Nie trzeba 
specjalnych badań czy wyjątkowej wiedzy socjologicznej, by przypuszczać, 
że jest niezmiernie mało prawdopodobne całkowicie dobrowolne wstąpie-
nie 12% dorosłej populacji do jednej formacji sił zbrojnych (nie wspomina-
jąc o kolejnych 21% możliwych kandydatów). Wiedza socjologiczna może być 
natomiast przydatna do interpretacji tego „nieprawdopodobnego” wyniku. 
Można na przykład dość zasadnie domniemywać, że odpowiedzi na pytanie 
o szanse osobistego akcesu do WOT w istocie wyrażały:
– poparcie dla ich tworzenia (istotnie zachodzi silna dodatnia zależność sta-

tystyczna między deklaracją gotowości przystąpienia do WOT a osobistym 
poparciem ich tworzenia)

– poparcie dla polityki obecnego rządu w zakresie odbudowy polskiej armii 
i w ogóle poczucia dumy narodowej Polaków; problematyki tej nie badano 
w sondażu wprost, lecz pośrednim wsparciem dla tej hipotezy jest wyraź-
na zależność statystyczna deklaracji akcesu do WOT i prawicowych poglą-
dów politycznych

– poczucie potrzeby obrony Polski przed zewnętrznym zagrożeniem; tej jed-
nak hipotezy nie potwierdzają wyniki badania – nie występuje bowiem za-
leżność statystyczna chęci przystąpienia do WOT i opinii o tym, czy obec-
na sytuacja na świecie, szczególnie w bezpośrednim otoczeniu Polski, 
zagraża czy nie zagraża bezpieczeństwu naszego kraju.

Mniej lub bardziej wiarygodne wyjaśnienia przyczyn znacznego zawyżenia 
w pomiarze sondażowym oszacowań liczb potencjalnych zainteresowanych 
służbą w WOT nie dostarczają jednak odpowiedzi na podstawowe pytanie: 
ilu chętnych do służby w WOT można oczekiwać w Wojewódzkich Komendach 
Uzupełnień w kolejnych województwach, gdzie będą powstawać następne 
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brygady tych wojsk. Tu konieczne jest sięgnięcie do znacznie bardziej czu-
łych instrumentów pomiaru, mianowicie do pogłębionych badań motywacji 
kandydatów, trafności ich wiedzy o warunkach służby, a także rodzinnych, 
zawodowych i środowiskowych uwarunkowań ich ewentualnych przyszłych 
decyzji w tym względzie9. Chodzi więc o wykorzystanie warsztatu badawcze-
go stosowanego regularnie na potrzeby działań gospodarczych, gdy należy 
oszacować np. liczbę potencjalnych nabywców jakiegoś produktu lub usługi, 
liczbę potencjalnych pracowników nowo tworzonej instytucji itp.
Jeśli dodatkowo uwzględnić spore prawdopodobieństwo, że nie każdy chętny 
będzie dysponował profilem cech kwalifikujących do służby, oczywistym staje 
się wniosek, że w miarę dokładne oszacowanie wielkości lokalnych zasobów 
kadrowych dla WOT wymaga dość dokładnego i zarazem wieloaspektowego 
badania miejscowej społeczności. A takie zadanie badawcze to tylko wierzcho-
łek góry lodowej problemów wiążących się z formowaniem jednostek obrony 
terytorialnej, które można i trzeba rozwiązywać z wykorzystaniem wiedzy so-
cjologicznej w ogóle, a wyników celowych badań społecznych w szczególności.

ELEMENTY SOCJOLOGICZNEJ SPECYFIKI WOT

Z socjologicznego punktu widzenia WOT charakteryzują się szeregiem spe-
cyficznych cech, odnoszących się przede wszystkim do licznych relacji łą-
czących tę formację ze społeczeństwem w zakresie znacznie większym niż 
w przypadku pozostałych rodzajów SZ. Należy również podkreślić, że WOT są 
formacją w polskich realiach nową, zarówno dla kadry, żołnierzy-ochotników, 
jak i cywilnego otoczenia10. Fakt ten stwarza szansę dla tworzenia nowych, 
pożądanych relacji społeczeństwa z wojskiem. Zarazem polska formacja WOT 

9  Z podobnymi problemami mają do czynienia badacze preferencji wyborczych i zamierzeń udziału w wyborach. Dość powszechne jest zjawisko 
zawyżania deklarowanej przed wyborami frekwencji i konieczność jej korekty w przewidywaniach wyników wyborów (które dla profesjonalnych ba-
daczy są rodzajem publicznego egzaminu, w którym media chętnie występują w roli egzaminatora). Por. na ten temat: An Evaluation of 2016 Election 
Polls in the U.S., https://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/An-Evaluation-of-2016-Election-Polls-in-the-U-S.aspx (dostęp: 10.10.2017). 
Socjologowie religii obserwują także zjawisko zawyżania odsetków wierzących i praktykujących ustalanych na podstawie deklaracji sondażowych, 
kiedy można je porównać z bardziej obiektywnymi miernikami, np. obserwacyjnymi. W Polsce od lat występują takie różnice między wynikami 
sondaży CBOS dotyczących wiary i praktyk a corocznymi pomiarami liczb uczestników mszy św. (dominicantes) oraz przystępujących do komunii św. 
(communicantes). Por. także: D. Hemenway, The Myth of Millions of Annual Self-Defense Gun Uses. A Case Study of Survey Overestimates of Rare Events,   
„Journal Chance”, vol. 10/1997, http://www.stat.columbia.edu/~gelman/surveys.course/Hemenway1997.pdf (dostęp: 10.10.2017).
10  „Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i mary-
narki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski”, http://www.mon.gov.pl/
obrona-terytorialna/ (dostęp: 21.08.2017).  
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wpisuje się w obserwowany ostatnio w świecie zachodnim trend odchodze-
nia od wąsko specjalistycznej koncepcji armii zawodowej i rozwijania oby-
watelskich form zapewniania bezpieczeństwa państwu i społeczeństwu11. 
Równolegle też w wielu krajach rozważa się lub już wprowadza ponownie po-
wszechny pobór do armii12. Wszystkim tym procesom dokonującym się w no-
woczesnych społeczeństwach demokratyczno-liberalnych towarzyszy szereg 
problemów, stanowiących przedmiot wnikliwych badań społecznych13.
Wspomniana specyfika WOT w zakresie relacji armia‒społeczeństwo obej-
muje w szczególności następujące okoliczności, które trzeba wziąć pod uwa-
gę, planując społeczno-badawcze wsparcie procesu ich organizacji:
1. WOT to formacja bardziej obywatelska niż zawodowa14 – zakładane pro-

porcje liczb żołnierzy zawodowych do liczb żołnierzy WOT są niskie: 
w kompanii 1:15, w batalionie 1:10, w brygadzie zaś 1:7.

2. WOT będą korzystać z lokalnych zasobów kadrowych (i szerzej – społecznych).
3. Cele działania WOT także mają charakter przede wszystkim lokalny – za-

równo cele główne: w dziedzinie obronności, czyli obrona lokalnej spo-
łeczności (wg zasady Stałego Rejonu Odpowiedzialności), i w pomocy 
społeczności lokalnej w sytuacjach kryzysowych, co oddaje motto WOT: 
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”, jak i cele dodatkowe: w zakresie budowy 
lokalnego kapitału społecznego (w tym kształtowania odpowiednich po-
staw: obywatelskich, proobronnych i patriotycznych).

11  Por. P. Szymański, in co-operation with J. Gotkowska, The Baltic states’ Territorial Defence Forces in the face of hybrid threats, https://www.
osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-03-20/baltic-states-territorial-defence-forces-face-hybrid-threats (dostęp: 10.10.2017); 
M. Paszyn, Obrona Terytorialna w strukturach państw członkowskich NATO wywodzących się z byłego Układu Warszawskiego, https://obrona-
narodowa.pl/artykuly/display/obrona-terytorialna-w-strukturach-panstw-czlonkowskich-nato-wywodzacych-si-z-bylego-ukladu-war-
szawskiego/ (dostęp: 10.10.2017); G. Matyasik, Tworzenie i organizacja  „aktywnej rezerwy” Sił Zbrojnych na przykładzie brytyjskiej Armii 
Terytorialnej, https://obronanarodowa.pl/artykuly/display/tworzenie-i-organizacja-aktywnej-rezerwy-sil-zbrojnych-na-przykladzie-bry-
tyjskiej-armii-terytorialnej (dostęp: 10.10.2017); G. Matyasik, K. Wachowicz, Szwecja stawia na Hemvarnet, https://obronanarodowa.pl/
artykuly/display/szwecja-stawia-na-hemvarnet-gwardi-krajowa/ (dostęp: 10.10.2017); Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020, http://www.
government.se/information-material/2015/06/swedens-defence-policy-2016-to-2020/ (dostęp: 10.10.2017), http://www.forsvarsmak-
ten.se/en/about/organisation/home-guard/ (dostęp: 10.10.2017). 
12  „In the past 20 years, military conscription has been regarded as an obsolescent model for security policy. However, in several countries, Rus-
sia’s annexation of Crimea and the conflict in Ukraine have set off debates on bringing back the draft. While this form of national defense will 
not make a great comeback, alternative models are gaining popularity”. M. Bieri, Military Conscription in Europe: New Relevance, http://www.
css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analyse180-EN.pdf (dostęp: 10.10.2017).
13  Łatwo się o tym przekonać, choćby przeglądając szczegółowy program ostatniej konferencji wspomnianej wyżej organizacji ERGOMAS, 
która odbyła się w czerwcu 2017 r. w Atenach, http://ergomas.ch/files/conference/2017_-_Athens_-_Final_Program.pdf  (dostęp: 
10.10.2017). 
14  Odnosi się to do charakteru społecznych ról członków formacji, nie zaś do rzekomo „niefachowego” charakteru zdolności bojowych w sen-
sie niskiego poziomu umiejętności żołnierskich członków formacji, co pojawia się w medialnych krytykach tego przedsięwzięcia, a czemu 
przeczy fakt organizacji WOT przez doświadczonych oficerów wojsk specjalnych. 
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4. Potencjalne motywacje kandydatów do służby w WOT obejmują szerokie 
spektrum: od czysto materialnych, przez zainteresowania militariami, 
survivalem czy ogólnie wojskiem aż po pobudki natury moralno-patrio-
tycznej (poczucie obowiązku wobec ojczyzny). W rekrutacji do tej forma-
cji mogą być zatem wykorzystane złożone mechanizmy motywacyjne (np. 
przekaz rodzinny lub środowiskowy, odwołanie do lokalnych tradycji, 
działania organizacji proobronnych itp.).

5. Szeroka jest także baza rekrutacyjna dla WOT – ze względu zarówno na 
wspomnianą wielość potencjalnych motywacji, jak i na szersze niż w in-
nych formacjach kryteria kwalifikacji do służby. Z jednej strony oznacza 
to poszerzenie potencjału rekrutacyjnego, z drugiej zaś – zwiększenie ry-
zyka naboru kandydatów o niskim potencjale, niewystarczających kom-
petencjach czy nieodpowiednich motywacjach; jedno i drugie wymaga 
dobrego rozpoznania socjologicznego.

6. W przypadku WOT relacje między służbą a życiem cywilnym są znacznie bar-
dziej złożone – zarówno na poziomie jednostkowym (łączenie służby woj-
skowej z cywilną aktywnością zawodową), jak i rodzinnym i środowiskowym. 

7. W porównaniu z innymi rodzajami SZ sieć relacji łączących WOT ze społe-
czeństwem (a w szczególności ze społecznością lokalną) jest znacznie gę-
ściejsza, a jej trafne rozpoznanie będzie pomocne w tworzeniu jednostek 
tej formacji i kierowaniu nimi.

8. Struktura organizacyjna WOT powiązana jest z podziałem administra-
cyjnym kraju: jedna brygada w każdym województwie (w mazowieckim – 
dwie), 63 bataliony rozproszone po terytorium kraju, w prawie każdym 
powiecie – kompania (>314). 

9. Wspomniany lokalny charakter celów społecznych WOT (pkt 2) należy wi-
dzieć w połączeniu ze znacznie większym niż w przypadku innych rodzajów 
SZ potencjałem oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych (krzewienie 
postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych) oraz potencjałem 
współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (proobronny-
mi, paramilitarnymi itp.). Odpowiednia wiedza społeczna może w istot-
nym stopniu pomóc w optymalizacji wykorzystania tych potencjałów.

10. Odrębny obszar istotnych relacji, w jakie wchodzą WOT, to współpraca 
z pozostałymi jednostkami i instytucjami wojskowymi, w szczególności 
w  wymiarze lokalnym. Ważne jest zatem rozpoznanie zarówno wiedzy 
o WOT w tych organizacjach, postaw ich żołnierzy i pracowników wobec 
WOT, jak i doświadczeń obu stron z już prowadzonej współpracy.
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Z drugiej strony w projektowaniu badań społecznych dla WOT należy wziąć pod 
uwagę istniejące uwarunkowania, w szczególności fakt, że zawieszenie w 2011 r. 
obowiązkowej służby wojskowej z poboru spowodowało, że odsetek osób prze-
szkolonych wojskowo jest w dzisiejszym polskim społeczeństwie niski15.

PLAN, CZYLI CO WARTO ZROBIĆ

Biorąc pod uwagę cel główny badań (dostarczenie użytecznej wiedzy społecznej) 
oraz wskazane tu wielorakie związki WOT z lokalnym środowiskiem społecznym 
i instytucjonalnym, odpowiedni program badań powinien być budowany przede 
wszystkim z modułów wojewódzkich. Dzięki temu cykl badawczy będzie dosto-
sowany do potrzeb wynikających z procesu tworzenia kolejnych wojewódzkich 
brygad WOT16. Możliwe też będzie uwzględnienie specyfiki każdego regionu, 
a proces badawczy będzie rozłożony w czasie, tak by – tam, gdzie to jeszcze 
możliwe ‒ wyprzedzająco towarzyszył kolejnym etapom tworzenia formacji.

MODUŁ WOJEWÓDZKI
Problematyka. Szczegółowy zakres informacji do pozyskania w danym wo-
jewództwie powinien być każdorazowo określany w porozumieniu badaczy 
z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi WOT w fazie planowania ba-
dania. Poniższa lista obejmuje jedynie przykłady problemów badawczych, 
wyznaczających badania mogące dostarczyć informacji użytecznych w pro-
cesie formowania WOT (lista nie jest wyczerpująca): 
– Charakterystyka lokalnych zasobów kadrowych pod względem cech istot-

nych dla potencjalnej służby WOT (np. kwalifikacje, doświadczenie, pre-
dyspozycje osobowościowe).

15  Według badań CBOS z 2014 r. tylko 25% dorosłych mieszkańców Polski przeszło jakiekolwiek szkolenie wojskowe, z czego ponad połowa 
to były osoby w wieku 55 lat i starsze; jedynie 22% uczestniczyło w jakichkolwiek formach edukacji czy instruktażu na temat sposobów 
reagowania w przypadku klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń o charakterze militarnym lub niemilitarnym.
16  „Utworzenie obrony terytorialnej to proces długofalowy, poprzedzony żmudną analizą i planowaniem. W celu zapewnienia efektywności oraz 
elastyczności w zakresie naboru, finansowania, wyposażenia i szkolenia niezbędnym jest jego rozłożenie na najbliższe lata”, http://www.mon.
gov.pl/obrona-terytorialna/ (dostęp: 21.08.2017). Niestety, nie uruchomiono kompleksowego programu badawczego dotyczącego WOT w opty-
malnym czasie, czyli przed rozpoczęciem działań formacyjnych w terenie, co umożliwiłoby zgromadzenie wiedzy o stanie początkowym istotnych 
zjawisk, procesów i postaw, zanim w lokalnej społeczności zaczną działać efekty swoistej „interwencji społecznej”, czym z socjologicznego punktu 
widzenia jest tworzenie lokalnych struktur WOT. Tę badawczą stratę można jednak zamortyzować pożytkami z badania już zdobytych doświadczeń 
w trzech pierwszych województwach, o ile zostaną podjęte na tyle szybko, by te doświadczenia nie utraciły waloru świeżości.
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– Diagnoza lokalnych warunków społecznych formowania WOT – zarówno 
sprzyjających, jak i ograniczających17, takich jak: miejscowe (w tym rodzin-
ne) tradycje niepodległościowe, obecność i aktywność organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego sprzyjających lub sprzeciwiających się two-
rzeniu WOT, gotowość do współpracy lokalnych samorządów i instytucji 
publicznych (np. edukacyjnych), związków wyznaniowych itp.

– Oszacowanie faktycznego (nie tylko deklaratywnego) zainteresowania 
służbą w WOT w społeczności mieszkańców województwa – pod względem 
zarówno liczebności kandydatów, jak i ich preferencji co do długości po-
tencjalnej służby w WOT.

– Identyfikacja istotnych motywacji do służby w WOT i ich zgodności z zało-
żeniami formacji (w tym identyfikacja motywacji niosących ryzyko zacho-
wań dysfunkcyjnych).

– Diagnoza indywidualnych czynników ograniczających rekrutację do WOT – za-
równo subiektywnych (złe doświadczenia z wojskiem, przesłanki światopo-
glądowe), jak i obiektywnych (brak kwalifikacji, sytuacja rodzinna, patologie).

Każdy moduł wojewódzki badania powinien obejmować cztery bloki, różnią-
ce się celami badawczymi, a w konsekwencji konstrukcją metodologiczną: 
Badanie wstępne obejmowałoby przegląd systematyczny i analizę istniejących 
danych dotyczących lokalnego (regionalnego) stanu i procesów społeczno-eko-
nomicznych stanowiących istotne „warunki brzegowe” dla tworzenia i rozwoju 
WOT, m.in.: lokalne wskaźniki społeczno-ekonomiczne, kapitał ludzki i społeczny 
dla potrzeb WOT, źródła ryzyka (np. przestępczość, patologie społeczne), po-
tencjalni partnerzy lokalni w procesie tworzenia WOT. Szczegółowy zakres te-
matyczny oraz rodzaje źródeł pozostają do uzgodnienia z Dowództwem WOT 
i ewentualnymi innymi partnerami w resorcie obrony narodowej18.
Badanie jakościowe służące pogłębionemu rozpoznaniu lokalnych uwarunko-
wań społeczno-ekonomicznych, w szczególności percepcji stanu bezpieczeń-
stwa i jego zagrożeń, postaw proobronnych, postaw obywatelskich i patriotycz-
nych, oczekiwań potencjalnych żołnierzy WOT wobec nowej służby. Należy do 
tego wykorzystać techniki badawcze pogłębionego wywiadu indywidualnego 

17  O takim zapotrzebowaniu mówi sam Dowódca WOT w wywiadzie: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Gen. Kukuła dla Defence24.pl o za-
daniach i szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej, http://www.defence24.pl/518031,zawsze-gotowi-zawsze-blisko-gen-kukula-dla-defen-
ce24pl-o-zadaniach-i-szkoleniu-wojsk-obrony-terytorialnej (dostęp: 10.10.2017). 
18  W tym etapie warto byłoby wykorzystać dorobek i doświadczenie w badaniu ekonomicznego wpływu jednostki wojskowej na rozwój lo-
kalny, zgromadzone przez zespół badaczy z Instytutu Zarządzania Akademii Sztuki Wojennej. Por. S. Sirko, Jednostka wojskowa na terytorium 
gminy – dobry sąsiad, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 289/2013, s.145–156; M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko, Wpływ 
jednostki wojskowej na rozwój gminy, „Przegląd Statystyczny”, nr 2/2012 (numer specjalny), s. 333–344.
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(w tym wywiadów eksperckich z osobami posiadającymi poszukiwaną wiedzę 
z racji pełnienia istotnych funkcji w regionie, z lokalnymi liderami opinii itp.) 
oraz zogniskowanego wywiadu grupowego z reprezentantami grup społecz-
nych o zróżnicowanych cechach, tak by uzyskać odpowiednio reprezentatywny 
typologicznie obraz badanych zjawisk w skali lokalnej.
Wyniki tego bloku zostaną wykorzystane w budowie optymalnych narzędzi 
do badań ilościowych, posłużą też do interpretacji wyników tych badań.
Badanie ilościowe służące oszacowaniu skali czynników istotnych dla two-
rzenia WOT w regionie, ustalonych w fazie planowania badania (patrz akapit 
„Problematyka”). Optymalny schemat tego bloku obejmowałby dwa sondaże: 
• sondaż kandydatów: badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie osób, 

które już zgłosiły w WKU zainteresowanie służbą w WOT; optymalna liczeb-
ność próby – 200 osób

• sondaż mieszkańców: badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie do-
rosłych mieszkańców lub gospodarstw domowych regionu (województwa); 
optymalna liczebność próby – 300 jednostek obserwacji (osób lub gospo-
darstw domowych). 

Studia przypadków skupione na konkretnych lokalizacjach, w których pla-
nowane będzie rozmieszczenie jednostek WOT, i nastawione na rozpoznanie 
szczegółowych warunków lokalnych istotnych dla nowej jednostki. 
Opisane wyżej badania społeczne warto byłoby rozszerzyć o specjalistyczne 
badanie ekonomicznych uwarunkowań i skutków działania jednostek woj-
skowych w społecznościach lokalnych19. 
Wyniki badania – nastawionego wszak na dostarczenie użytecznej wiedzy spo-
łecznej – powinny zostać przekazane odbiorcom w uzgodnionych z nimi formach 
służących optymalnemu ich wykorzystaniu. W grę wchodzą w szczególności:
– raport końcowy dotyczący województwa, zawierający: podsumowanie wy-

ników poszczególnych bloków przeprowadzonego badania, odpowiedzi na 
pytania badawcze sformułowane w fazie jego planowania oraz rekomen-
dacje dotyczące tworzenia WOT na danym terenie

– opracowania cząstkowe, odpowiadające na wybrane problemy zgłoszone 
przez odbiorców w zainteresowanych instytucjach (jednostkach) resortu 
obrony narodowej

– raporty ze studiów przypadków dotyczących konkretnych lokalizacji jed-
nostek WOT

19  Por. przypis poprzedni.
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– konferencja warsztatowa poświęcona dyskusji nad wynikami i rekomen-
dacjami na podstawie pogłębionej analizy zebranych danych

– szkolenia dla osób zaangażowanych w organizację WOT na danym terenie 
w zakresie wykorzystania wiedzy zgromadzonej w badaniach do rozwiązy-
wania problemów społecznych towarzyszących procesowi.

CO DALEJ?
Zarysowany wyżej plan badań dotyczy fazy przygotowań do formowania po-
doddziałów WOT w terenie. Na tym jednak nie kończy się użyteczność ba-
dań socjologicznych dla tego rodzaju SZ. Takie choćby aspekty, jak relacje 
sformowanych już jednostek z otoczeniem społecznym czy morale żołnie-
rzy WOT stanowić będą kluczowe czynniki powodzenia formacji w osiąganiu 
stawianych jej celów. Dlatego zawczasu należałoby zaplanować kontynuację 
badań, np. w postaci następujących dwóch powtarzalnych pomiarów:

BADANIE SKUTKÓW I ODBIORU SPOŁECZNEGO
Wojska Obrony Terytorialnej będą trwałym elementem regionów swego roz-
mieszczenia. Zatem dla ich rozwoju i utrzymania zdolności obronnych istot-
ne będą relacje WOT z otoczeniem społecznym także po utworzeniu jedno-
stek. Kontynuacją badań nastawionych na dostarczenie wiedzy społecznej 
przydatnej przy tworzeniu WOT powinno zatem być monitorowanie efektów 
działania jednostek w ich regionie (zarówno społecznych, jak i ekonomicz-
nych) oraz ich odbioru przez lokalną opinię publiczną.
W planowaniu takich powtarzalnych badań monitorujących pomocna będzie 
znajomość czynników specyficznych dla danego regionu, pochodząca z mo-
dułu podstawowego badania wojewódzkiego, opisanego wyżej.

BADANIE MORALE WOT
Osobnym rodzajem badań pomocnych w dalszym kierowaniu jednostkami 
WOT będą cykliczne badania morale żołnierzy i pododdziałów, prowadzone 
wewnątrz tej formacji i dostosowane do jej opisanej wyżej specyfiki20.

20  Por. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale, (red.) M. Cieślarczyk, A. Skrabacz, Wojskowe Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, Warszawa 2016; Morale w świetle wyników badań w procesie dydaktycznym, (red.) M. Fałdowska, A. Filipek, J. Ważniewska, 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2016.
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SUMMARY

In most countries complex research programs are developed to provide 
actionable social knowledge on armed forces and their relations with civil 
society. This knowledge allows military and civil authorities to formulate 
evidence based defence policy. Some of these research programs are un-
dertaken by civil academic centres, but a majority are executed by spe-
cialised research institutions bound directly to the army or MoD in the 
given country. The spectrum of research methods and techniques applied 
by them is much wider than typical opinion surveys and contains practi-
cally the whole range of tools developed in contemporary social scienc-
es. Several research projects are of multidisciplinary character and use 
scientific methods of psychology, anthropology, management science etc. 
Comparing to this the situation in Poland looks rather miserly. The range 
of research activity and competence resources of the Military Office of 
Social Research cover only a small section of what is a norm for centres in 
even smaller countries. Outside of MoD there is only one academic insti-
tution, not focused on applied research and dealing with not only military, 
but all kind of “disposal services” (incl. police, fire departments, customs, 
prison guard etc.). The article argues for development within Ministry of 
National Defence of a system of applied social research aimed at providing 
professionally collected and analysed social knowledge. As an example of 
needs that should be met by this kind of research the Territorial Defence 
Forces are presented. The sociological specificity of TDF is characterised, 
and appropriate research program is delineated which would provide the 
TDF Command with actionable social knowledge concerning as well inter-
nal processes and phenomena within TDF as external social determinants 
with particular focus on local conditions.

KEYWORDS

Territorial Defence, military – social relations in local communities, atti-
tudes toward military, local human capital
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